
REGRAS E PADRÕES NAUI 

Registro de Alterações 2020 
 

REMOÇÕES 

Freediver Instructor Trainer 
Janeiro 

2020 
  

Divemaster e Divemaster Crossover: 
 

“Em ambientes de água fria, quando selos de luvas e de 
capuz são usados, a remoção e recolocação em água 

confinada são suficientes. 

Janeiro 
2020 

  

  

  

INSERÇÕES 

Novos cursos Free Diving: 
 

Freediving Spearfishing and Collecting 
Breath Hold Survival 

Mermaiding (Nado Sereia)  Nível 1 e 2 
Freediving Supervisor 

Janeiro 
2020 

Adicionada a classificação Júnior nos cursos 
de Rescue, Search and Recovery e Wreck 

External Survey. 

Janeiro 
2020 

Liderança Technical Diving 
Janeiro 

2020 

Regras aplicadas a todos os cursos de liderança 
recreativos. 

Janeiro 
2020 

Instrutor e Examiner Public Safety Diver 
Janeiro 

2020 

Regras aplicadas a todos os cursos de First Aid 
Janeiro 

2020 
  

AJUSTES/EDIÇÕES/MODIFICAÇÕES 

Exigências de Apresentações de Liderança mudado 
para “x” números de apresentações para aprovação 

Janeiro 
2020 

Regras aplicadas em todos “_____” 

Estão na frente de cada disciplina. 

Janeiro 
2020 

Regras de Cavern Diver revisadas 
Janeiro 

2020 
 

Janeiro 
2020 

Várias alterações por todo conteúdo nos cursos de 
Liderança Recreativa. 

Janeiro 
2020 

 
Janeiro 

2020 

Regras de Public Safety Diver revisadas 
Janeiro 

2020 
  

 
* as alterações tipográficas e de formatação não são mencionadas nesta lista. Os espaços em branco são reservados para sua 
documentação de quaisquer adendos que possam ser publicados pela NAUI entre as edições das Normas e Políticas da NAUI.
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NATUREZA DA ALTERAÇÃO 
DATA DE 

ALTERAÇÃO 

Aumentou as qualificações do Divemaster Janeiro 2019 

Alterou as exigências dos exames do ICC Janeiro 2019 

Removido Snorkeler Janeiro 2019 

Adicionado Full Face Mask Diver Janeiro 2019 

Skin Diver – poder ser agora ensinado pelos DM Janeiro 2019 

Adicionado Crossover para Divemaster Janeiro 2019 

Mudado o item “Resultado” do curso de Nitrox para refletir a mudanças no item “Mergulhos 

requeridos” 

Janeiro 2019 

Divemaster pode agora ensinar UW Digital Imaging, desde que aprovado pelo Departamento 

de Treinamento 

Janeiro 2019 

Divemaster pode agora ensinar UW Hunting and Collecting, desde que aprovado pelo 

Departamento de Treinamento 

Janeiro 2019 

Removido o curso de First Aid Tradicional Janeiro 2019 

Adicionado as exigências de conhecimento para o Divemaster Janeiro 2019 

Adicionado profundidade máxima para Skin Diver Janeiro 2019 

Dividiu Try Scuba e Passaport Diver em padrões individuais Janeiro 2019 

Adicionado Altitude Diver Janeiro 2019 

FIT agora é opcional para ICC Janeiro 2019 

Adicionado Divemasters em treinamento para quem pode assistir em águas confinadas Janeiro 2019 

Adicionado limitações ao Passport Diver Janeiro 2019 

Divemaster pode agora ensinar UW Archaeology, desde que aprovado pelo Departamento de 

Treinamento 

Janeiro 2019 

Divemaster pode agora ensinar UW Naturalist, desde que aprovado pelo Departamento de 

Treinamento 

Janeiro 2019 

Adicionado detalhes sobre regras e padrões do Freediving Janeiro 2019 

Adicionado  “Regras aplicadas a todos os cursos de Freediving” Janeiro 2019 



 

REGRAS E PADRÕES NAUI 

Registro de Alterações* 

2018  V.1 e V.2 

 

NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

Inclusão Freediving Instructors como membros votantes 

Inclusão Curso Citizen Science Diver – Mergulhador Ciência Cidadã 

Inclusão Curso Recreational Sidemount Diver – Mergulhador Sidemount Recreativo 

Inclusão Curso Recreational DPV Diver – Mergulhador DPV Recreativo 

Inclusão Curso Cave Diver III – Mergulhador de Caverna III  

Inclusão Curso Mine Diver III – Mergulhador de Mina III 

Inclusão Curso Basic Life Support (BLS): CPR & RCP 

Inclusão Curso CPR:Health Care provider (HCP) – RCP & Provedor de Cuidados de Saúde 

Inclusão Curso Emergency Oxygen for Scuba Injuries (EO2) – Oxigênio de Emergência para 

Lesões decorrentes do Mergulho 

Inclusão do Curso Neurological Assesment (NEURO) – Avaliação Neurológica 

Inclusão do curso HMLI – Hazard Marine Life Injuries – Lesão decorrentes de Vida Marinha 

Perigosa 

Inclusão do curso DEMP – Diving Emergency Management Provider – Provedor de Gestão 

de Emergências de Mergulho (BLS+HMLI+EO2+NEURO) 

Inclusão do curso DFA-Pro – Diving First Aid for Professional Divers– Primeiros Socorros 

no Mergulho para Profissionais de Mergulho (CPR:HCP+HMLI+EO2+NEURO) 

Inclusão do Curso First Aid Instrutor Trainer 

Alteração Curso Nitrox Diver – Mergulho requeridos 

Cursos de Liderança em Geral: Idade Mínima 

ITC/ICC – Requisitos Acadêmicos – First Aid powered by DAN 

Habilidades selecionadas – Inclusão habilidades Freediving 

 

 

 

REGRAS E PADRÕES NAUI 

Registro de Alterações* 

2017 

 

NATUREZA DA ALTERAÇÃO 

Inclusão Curso Underwater Naturalist Diver (Retirados UW Ecologist e UW Environment) 

Inclusão Curso Underwater Digital Imaging (Retirados UW Phtographer e UW Video) 

Inclusão dos Cursos Freediving – Snorkeler, Introcustion to Freediving, Safe Buddy e 

Freediver. 

 



 

REGRAS E PADRÕES NAUI 

Registro de Alterações* 

2015 

 
REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DOS STANDARTS E POLICES NAUI  
O Board of Directors da NAUI aprovou uma série de mudanças nos Standarts e Polices (Padrões e 
Políticas de Conduta) em 2012. Este projeto de revisão global demandou mais de dois anos de 
estudo, deliberações e debates consideráveis em comitês e subcomitês , sendo submetido 
finalmente ao Board of Director antes de ser finalizado e aprovado. Como resultado, uma nova 
edição de Standarts e Polices (Padrões e Políticas de Conduta) estará disponível em breve, 
substituindo a edição de 1996. As mudanças resumidas neste artigo podem ser implementadas 
imediatamente e será exigido para todos os cursos iniciados em ou após 01 de Junho de 2013.  
A edição de 1996 das normas e políticas foi sob todos os pontos de vista um documento de 
sucesso em design e conteúdo, pois facilitou as revisões e sua distribuição de forma eficiente e 
com bom custo-benefício. Com as recentes mudanças e a defasagem ocorrida ao longo do tempo, 
foi determinante que uma nova edição fosse necessária. A nova versão continuará a ser no mesmo 
formato e tamanho, mantendo os aspectos que facilitam as revisões doravante.  
Segue abaixo o resumo das alterações, tanto na organização do documento como as inclusões 
específicas e mudanças dos cursos em particular.  
 
Resumo das alterações e inclusões - Geral  
A Seção 1 é essencialmente inalterada e ainda apresenta a descrição da Associação, Credo do 
Membro, Ética, Estatuto e processo de Revisão da Associação. Os estatutos foram revistas em 
2009 pelo voto dos sócios.  
 
A Seção 2 foi reorganizada da seguinte forma: Antiga  Nova  
Itens Gerais  Itens Gerais  
Introdução  Introdução  
Glossário  Movido para o Apêndice  
Políticas aplicadas a todos os Cursos  Políticas aplicadas a todos os cursos e todos os níveis  
Pré-certificação (costumeiramente chamada de Programas NAUI): Snorkeling, Tandem, Passport Diver  
Cursos de Mergulho NAUI – Skin Diver, Hookah, 
Scuba, Advanced Scuba, Master Scuba  

Cursos de Iniciação – Skin, Hookah, Scuba, Adaptado e 
Mergulhador experiente  

Cursos de Especialidade NAUI  Cursos de Educação continuada – Advanced Scuba, 
Master e Especialidades  

Cursos de Mergulho Técnico  
Cursos de Liderança NAUI  Cursos de Liderança e Instrução (combinados)  
Cursos de Instrutor  
Programas NAUI  Movido para Pré-certificação ou Educação Continuada 

(acima)  
Suplemento  Expandido e movido para o Apêndice  
Treinamento de Mergulho Técnico  Movido para após Educação Continuada  
Apêndice Prevenção sobre Lista de agências 
reconhecidas pela RPL  

Apêndice incluindo Glossário e Detalhes sobre 
habilidades selecionadas  

 

 



 

Os cursos também foram revisados para conter muito mais informações necessárias para ensiná-
los com menos referências a outras partes do manual e informações adicionais para tornar o 
planejamento do curso mais fácil. Alterações Específicas a observar  
 

• Glossário: Curso VS Programa – Excluídos  
 
A distinção entre curso e programa que estava no Glossário foi excluída e os termos são usados 
como sinônimos e alternadamente ao longo do manual. Foi uma "distinção sem diferença real". 
Todos os cursos são os programas e programas, cursos.  
 

• O limite de idade para as sessões de águas confinadas do Passport Diver e atividades 
subaquáticas é agora de oito anos de idade.  

 
Os membros NAUI que estavam ensinando programas de outras certificadoras devido à restrição 
de idade pediram esta mudança. Nossa missão é ensinar o público a mergulhar com segurança, 
portanto, é preferível que os jovens que participem de atividades em águas confinadas, fazê-lo da 
forma mais segura possível, ou seja, sob a orientação e supervisão de um instrutor NAUI.  
 

• Scuba Diver Tandem (lançado em junho de 2012)  
 
O mergulhador Tandem preenche um vazio e fornece um programa que pode ser conduzido para 
não mergulhadores quando a água confinada não está disponível. O treinamento em águas 
confinadas preliminar é necessário para o Passport Diver (assim como os programas de 
experiência para não mergulhadores de outras organizações) para preparar os participantes para 
atuar como dupla antes da sessão de águas abertas. Já o Tandem Diver oferece uma experiência 
supervisionada de um para um.  
 

• Mudança aplicável a todos os cursos condicionados à certificação Júnior Diver. A assinatura 
dos pais na credencial do mergulhador Júnior não é mais requerida.  

 
Esta mudança era necessária para ser consistente com novos cartões que não necessitam ou 
aceitam assinatura.  
 

• As exigências para certificação Scuba Diver não inclui mais o quinto mergulho, seja livre ou 
autônomo.  

 
Um mergulhador que completa os quatro mergulhos de certificação NAUI será mais competente e 
completamente treinado do que um mergulhador de qualquer outra organização de certificação, 
como por exemplo, treinamento de resgate. Esta mudança elimina a objeção de quem fez cursos 
baseado em quatro mergulhos a se tornarem NAUI e também quanto mais conversões para NAUI, 
melhor que podemos realizar a nossa missão, já que mais mergulhadores concluirão o NAUI Scuba 
Diver e como resultado, serem mergulhadores mais seguros.  
 
 
 
 
 
 



 

Alterações aos cursos de Mergulho Técnico  
As mudanças nos treinamento de mergulho Técnico são muitas, com cursos sendo adicionados e 
excluídos. Também o check list de habilidades de um mergulhador técnico NAUI devem ser usadas 
em muitos dos cursos para assegurar que o treinador as mantenham e os alunos cumpram as 
metas pretendidas. As mudanças específicas para as exigências de certificação e mergulhos de 
pré-requisitos devem ser cuidadosamente revistas antes de ensinar qualquer um dos cursos 
técnicos, seja ele "novos e / ou revisado”.  
 
• Tech Nitrox Diver - Excluído  

• Technical Decompression Diver (inclui Tech Nitrox) - Novo  

• Technical DPV e Extreme Exposure DPV - Novo  

• Sidemount - Novo  

• Heliair Diver – Excluído 

• Trimix Diver II – Excluído  

• Extreme Exposure Diver (substitui o Trimix II) – Novo  

• Extreme Exposure Closed Circuit Rebreather Mixed Gas Diver – Novo  

• Cave Diver Level III – Excluído (Substituido pelo Cave II + Extreme Exposure)  

• Cave Dive (Technical Support Leader) – Novo 

 

Introdução ao Mergulho Técnico – Intro to Tech 
 
Este é a base para Mergulho Técnico e é necessário antes de mais treinamentos de mergulho 
técnico.  
 
Technical Decompression Diver  
 
Este curso inclui o uso de misturas com alta FO2 e oxigênio para descompressão, assim, como 
resultado, não há mais a necessidade do curso Tech Nitrox. Este curso pode ser combinado com 
Helitrox Diver e é a base para o Trimix Diver.  
 
Sidemount Diver  
 
Este é um curso novo que fornece ao mergulhador as habilidades e conhecimentos necessários 
para realizar mergulhos em águas abertas com uma configuração side mounted dentro dos limites 
não descompressivos. Introdução ao Mergulho Técnico – Intro to Tech é um pré-requisito.  
 
Technical Support Leader 
 
Este curso é para Instrutores, Divemasters, e Instrutores Assistentes NAUI que desejam atuar 
como parte de uma equipe de apoio para o mergulho técnico e atividades de treinamento. TSLs 
podem guiar mergulhos técnicos que não estão em um ambiente de sobrecarga e somente para o 
nível o qual o TSL é certificado.  
 
Trimix Diver  
 



 

Este curso fornece ao mergulhador as habilidades e conhecimentos necessários para utilizar 
misturas gasosas respiráveis Trimix à base de hélio para mergulhos a uma profundidade máxima 
de 200 fsw (61 m) que necessitam de de stage de descompressão e utilizar misturas EANx e / ou 
oxigênio durante a descompressão. Technical Decompression Diver é pré-requisito. Helitrox já não 
é mais um pré-requisito.  
 
Mergulhador exposição extrema  
 
Este é um curso novo que fornece ao mergulhador a experiência e o conhecimento necessários 
para minimizar os riscos de mergulho além de 200 fsw (61 m) ao utilizar misturas gasosas 
respiráveis Trimix à base de hélio, misturas respiráveis Trimix hipóxicas, gases de viagem à base de 
hélio e à base de EANx, bem como EANx e oxigénio durante a descompressão. Não há restrições 
de profundidade que se aplicam após a certificação. Trimix é pré-requisito.  
 
Cursos Rebreather: Semi-Closed Rebreather, Closed Circuit Rebreather (EANx), Closed Circuit 
Rebreather Mixed Gás. (à base de hélio ou trimix)  
 
Todos os rebreathers utilizados em cursos de formação NAUI devem ser testados por um terceiro 
independente - consulte o site da NAUI para uma lista de unidades aprovadas atualmente.  
 
Extreme Exposure CCR Mixed Gás Diver (diluente Trimix ou Hélio)  
 
Este é um curso novo que fornece ao mergulhador as habilidades e conhecimentos necessários 
para utilizar misturas gasosas diluentes respiráveis à base de hélio para mergulhos com 
rebreathers e PO2 constantes que requerem descompressão. Não há restrições de profundidade 
que se aplicam após a certificação.  
 
Wreck Penetration Diver e Technical Wreck Penetration Diver  
 
Estes cursos proporcionam aos mergulhadores as habilidades e conhecimentos necessários para 
ganhar experiência e minimizar os riscos de mergulho em naufrágio com penetração. A diferença 
entre os dois é a profundidade e mistura de gás. O treinamento apresenta as mesmas regras de 
navegação que são utilizados em mergulho em cavernas.  
 
DPV Technical Diver e DPV Extreme Exposure Diver  
 
Estes são novos cursos em uma série de dois cursos que preparam o mergulhador para o mergulho 
técnico com DPVs. Os futuros alunos devem ter uma excelente flutuabilidade e consciência das 
habilidades devido às mudanças rápidas na dinâmica de um mergulho DPV.  
O segundo curso fornece ao mergulhador as habilidades e conhecimentos necessários para a 
realização de mergulho técnico com DPV multinível e está focada em mergulho de exposição 
extrema.  
 
Cave Diver I e Cave Diver II  
 
São semelhantes aos da versão anterior, exceto no design, formatação e layout. O pré-requisito 
para Cave Diver I é Introdução ao Mergulho Técnico (Intro to Tech) e o pré-requisito para Cave 
Diver II é o Cave Diver I e Technical Decompression Diver.  



 

Cave Guide (Technical Support Leader)  
 
É um curso novo que fornece aos mergulhadores as habilidades e conhecimentos necessários para 
minimizar os riscos ao conduzir visitas guiadas em cavernas e grutas. Os pré-requisitos são: 
Divemaster, Cave Nível II, Technical Decompression Diver com a comprovação de pelo menos 100 
mergulhos em cavernas registradas após a certificação de pré-requisito (Cave Diver II) com pelo 
menos de 50 horas de tempo de fundo.  
 
Nível Cursos de Liderança e Instrutor  
 
Divemasters NAUI , Líderes NAUI que também designados como Instrutor Associado e Líderes Skin 
Diving NAUI – Scuba qualificados, estão agora autorizados a realizar os programas de reciclagem e 
reconhecimento International Scuba Diver. Eles também são (e têm sido) qualificados para 
conduzir cursos de Primeiros Socorros e RCP NAUI, se tiverem concluído a qualificação e 
orientação para instruir Primeiros Socorros NAUI, que tenha ministrado um curso completo sob a 
supervisão de um instrutor NAUI e estiver usando materiais de apoio NAUI.  
 
Muitas das habilidades aquáticas exigidas aos candidatos de Liderança e Instrutor eram simples 
rituais de passagem que tinha pouco a ver com o ensino ou a capacidade de supervisão. Os 
candidatos ainda precisam demonstrar habilidade de natação e manuseio de equipamentos, assim 
como resgate.  
 
A ênfase em habilidades de natação mudou a partir de medições de tempo máximo para uma 
performance de qualidade de pelo menos dois tipos de braçadas diferentes. Similarmente avaliar 
habilidade do batimento de pernas durante um mergulho com snorkel é alterada de tempo de 
performance para a qualidade do próprio desempenho. Embora possa se argumentar que o tempo 
requerido para a natação assegura um nível de condicionamento físico mínimo, na realidade isso 
não ocorre. Se a técnica da braçada e o manejo com equipamento são bons, o preparo físico pode 
ser ganho ou perdido em poucas semanas de prática ou inatividade. Garantir que os candidatos 
tenham uma qualidade técnica melhor garante a sua capacidade de executar na água, bem como 
repassar o desempenho de qualidade aos seus alunos. Esta é uma tarefa de avaliação muito mais 
difícil do que cronometrar um evento, mas é mais consistente com o nosso desejo de satisfazer as 
necessidades dos alunos.  
 
Distância de natação necessária - sem limite de tempo  
Recuperando um objeto como um nadador - não é necessário  
Skin Ditch and Recovery - não é necessário  
 
Essas mudanças também remove uma objeção comum de instrutores experientes e operadores de 
mergulho quando consideram a conversão para NAUI.  
 
Qual material de referência está disponível para instrutores NAUI, que estão sendo cobrados de 
avaliação de cursos de natação?  
 
Além do material no livro de liderança NAUI, referências para estilos de natação, vídeos e 
ilustrações são abundantes na Internet. Tente www.isport.com e www.videojug.com como dois 
exemplos ou uma simples pesquisa na Internet vão encontrar milhares de sites semelhantes.  



 

Em relação às habilidades de mergulho, foi removido o tempo máximo de "transporte de scuba 
por 100 jardas / metros" anterior para uma assistência usando uma técnica eficaz. A habilidade 
anterior reforçava rebocar um mergulhador totalmente equipado tão rápido quanto possível para 
atender um limite de tempo, ao invés de dosar a própria velocidade para garantir que a energia 
fosse reservada para uma saída de superfície ou embarcada.  
 
Respiração em dupla durante a natação ainda é necessário (técnicas alternativas para evitar o 
compartilhamento de um bocal são aceitáveis) e uma nova natação com "octopus" agora é 
necessária. Scuba Ditch e Recovery ainda são necessárias, mas o prazo de cinco minutos foi 
excluído. Bailout Scuba ainda é necessário, no entanto, completar a equipagem na água em cinco 
minutos foi substituído por uma verificação de flutuabilidade neutra.  
 
Cronometragem de Transporte Scuba e Salva-vidas – não são necessárias  
Scuba Ditch e Recovery são necessários - sem limite de tempo  
Troca de equipamento Scuba - não é necessário  
 
O conjunto de habilidades necessário a seguir deve ser realizado em qualquer participação em 
curso de liderança, Assistente de Instrutor até Instrutor. No entanto, uma vez demonstrado, não 
precisa ser feito de novo, o que também acontecia no conjunto de normas de 1996. As descrições 
das competências obrigatórias e não obrigatórias são encontradas no Apêndice.  
 
Nível Cursos de Liderança e Instrutor  
 
Habilidades de natação  
Natação subaquática por 25 jardas (23 m) com uma respiração; sem mergulho ou impulso.  
Nadar 450 metros (411 m) sem paradas, demonstrando em um nível intermediário, pelo menos 
dois estilos de braçadas continuamente durante toda a natação.  
Flutuação de sobrevivência durante 20 minutos (flutuando, batendo perna, etc).  
 
Habilidades em Mergulho Livre (Águas Confinadas)  
 
Demonstração técnica apropriada de batimento de perna por 900 metros (823 m) sem paradas.  
 
Habilidades de mergulho scuba (Águas Confinadas)  
 
Realizar um reboque de mergulhador com scuba.  
Respiração em dupla com outro mergulhador enquanto nada horizontalmente sob a água por 4 
minutos  
Realizar uma natação com compartilhamento de ar alternativo com outro mergulhador enquanto 
move-se horizontalmente sob a água por 4 minutos.  
Realizar um Scuba Ditch and Recovery  
Realizar um Scuba Bail-out  
 
Habilidades de Mergulho Scuba (Águas Abertas)  
Tirar e recolocar o cinto de lastro  
Tirar e recolocar o equipamento scuba na superfície  
Tirar e recolocar o cinto de lastro no fundo  
Tirar e recolocar o equipamento scuba no fundo  



 

Respiração estacionária com o dupla no fundo  
Subida com compartilhamento de ar no mínimo de uma profundidade de pelo menos 15 pés (4,5 
m).  
Natação de subida de emergência de uma profundidade de pelo menos 15 pés (4,5 m).  
 
Resgate de Mergulhador Scuba  
Recuperar e trazer para a superfície um peso de pelo menos 10 libras (4,5kg) de uma 
profundidade de pelo menos 20 pés (6,1 m) de água.  
 
Nota: Habilidades similares são necessárias para Instrutor de Mergulho livre, modificado para 
apnéia e equipamento de mergulho livre.  
 
Na lista acima, existem novas competências necessárias a serem realizadas em água abertas, bem 
como algumas que já eram necessárias.  
 
Habilidades requeridas anteriormente:  
R & R cinto de lastro na superfície  
Subida Livre de Emergência de 15 m ft./4.5  
Resgate Scuba  
Habilidades novas a partir desta revisão:  
R & R de mergulhador scuba na superfície  
R & R cinto de lastro no fundo  
R & R de equipamento scuba no fundo  
Respiração estacionária com o dupla no fundo (técnicas alternativas podem ser utilizadas para 
evitar a partilha de um bocal)  
Subida de ar compartilhada (octopus)  
Recuperar e trazer para a superfície 20 ft/6,1m/6.1 lbs/4.5 kg de peso  
 
Outras mudanças nos cursos de nível de Liderança e Instrutor são as seguintes:  
Curso de Crossover de Instrutor - suprimido por ser suprido por outras mudanças  
Lista de organizações reconhecidas - suprimida por ser suprida por outras mudanças  
Processo de Reconhecimento de Aprendizagem Prévia (RPL) - novo  
 
Agora há apenas um conjunto de requisitos e um curso que leva a ratificação/adesão como 
Instrutor NAUI que é o curso de formação de instrutor. Caso alguém já tenha cumprido os 
requisitos através da formação ou experiência prévia, então o ITC pode ser encurtado em resposta 
a evidências coletadas em um portfólio usado no processo de Reconhecimento do Processo de 
Reconhecimento de Aprendizagem Prévia (RPL).  
 
Suplemento de Competências Selecionadas.  
 
Isso foi expandido para adicionar novas descrições para: Assistência ao mergulhador scuba, 
compartilhamento de ar alternativo com natação subaquática horizontal, respiração em dupla 
estacionário no fundo, respiração em dupla enquanto nada horizontalmente embaixo d’água.  
 
Reconhecimento da Aprendizagem Prévia (RPL)  
 



 

RPL é um processo de identificação, avaliação e reconhecimento do que os candidatos do curso já 
sabem e podem fazer, sem ter de passar por uma exigência de aprendizagem formal e repetir a 
formação nessas áreas. É aplicável e legítimo para todos os cursos de nível de liderança e instrutor 
NAUI. É um processo formal que resulta em um portfólio de provas elaboradas por um candidato, 
revisto e aprovado por um instrutor, que se torna parte do registro do treinamento do candidato. 
Mais detalhes e as planilhas RPL estão na revisão atualizada do Guia do Curso de Liderança e 
Instrutor NAUI – Apêndice. 


