DP Refresher
OBJETIVO
O Curso de Atualização visa atualizar e atualizar o conhecimento
do Operador e permitir que eles aprimorem suas habilidades em
um ambiente realista, seguro e desafiador. Os participantes do
curso devem demonstrar através do exercício do simulador que
eles podem reconhecer, analisar e responder a alarmes, avisos e
massagens de informações e são capazes de reagir corretamente
às circunstâncias que levam a uma falha catastrófica de
equipamentos e / ou perda de posição. Ele / ela deve ser capaz
de planejar e realizar uma operação de DP, incluindo avaliação de
risco, planejamento de contingência e uma avaliação da
capacidade da embarcação.
O treinamento será uma combinação de aulas teóricas e
exercícios simuladores de ponte.
Os participantes serão atualizados sobre informações sobre
regras, recomendações e regulamentos para Operações DP,
navios DP e Operadores de DP, e incidentes recentes serão
discutidos para identificar "lições aprendidas".
O instrutor do curso identificará as áreas de fraqueza no
conhecimento o mais cedo possível, questionando suas
experiências individuais e ao longo do curso diariamente.

REQUISITO DE ENTRADA
Os participantes devem possuir um Certificado de DP do Instituto
Náutico válido ou ilimitado.

DURAÇÃO
4 dias.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Máximo de 8 alunos.

CONTEÚDO
Atualização sobre regras, regulamentos e diretrizes de DP
• Princípios / funcionalidade DP
• Elementos dos sistemas de posicionamento dinâmico
• Subsistemas DP
• Classes DP
• Atualização sobre o conhecimento de novos sistemas de
referência de posição, possibilidades e limitações
• Sensores de meio ambiente e equipamentos auxiliares
• FMEA e Ensaios DP Anuais
• Alarmes DP, avisos e procedimentos de emergência
• Geração e fornecimento de energia
• incidentes relacionados à DP do IMCA e uso de relatórios de
incidentes
• Planejamento de operação usando DP
• Sistemas de referência de posição
• Usar luzes de status
• Operação prática de um sistema DP
• Exercícios de simulador
• Manutenção de melhores práticas durante operações de DP

MÉTODO DE ENSINO
O Treinamento será uma combinação de aulas teóricas e
exercícios práticos.

CONFIRMAÇÃO
A coordenação do curso confirma a inscrição por escrito, o que é
então considerado vinculativo.

AVALIAÇÃO
VISION MARINE NAUTICAL TRAINING CENTER

Entre em contato
+55 (21) 3277-9032 / 3328-5614
training@visionmarine.com.br
www.visionmarine.com.br
Av. das Américas, 7899 sala 603 –
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

O conhecimento dos participantes será avaliado ao final do curso.

CERTIFICAÇÃO
Os participantes do curso serão certificados com o Certificado
após a conclusão do curso.

LINGUAGEM
A documentação do curso é escrita em inglês e o curso será
realizado em inglês, salvo acordo em contrário.

GRUPO ALVO
Oficiais que trabalham em equipamentos DP equipamentos
offshore que realizam operações onde o conhecimento e a
experiência de DP são destacados.

CERTIFICADO POR
Somos certificados pela Autoridade Brasileira desde 11/11/2016
de acordo com Portaria 353 / DPC.

