TEAM SIX BRAZIL
ADVANCED TACTICAL TRAINING

MIAMI - FLORIDA - USA
Local: Miami, Florida, USA.
Período: 26 à 29 de setembro de 2016.
Duração: 04 (quatro) dias.
Carga Horária: 32 horas (incluso City Tour).
Anexo: Informações Adicionais.
Sobre o Tema
Desenvolvido para atender as necessidades de instrutores de
armamento e tiro, fins o aprimoramento de ensino teórico e
prático das técnicas de tiro com armas curta e longas.
Ministrado por policial americano, do Departamento de Polícia de
Miami Dade, instrutor de armamento e tiro pertencente ao quadro
de instrutores da TEAM SIX BRAZIL, o treinamento tem como
objetivos: preservar vidas; desenvolver uma análise sobre todas
as características de uma ocorrência que envolve o uso de força
letal, abordando aspectos legais e as alternativas defensivas
táticas que podem ser empregadas durante a crise; aumentar o
nível de eficácia das ações; promover condições de pronta
resposta com firmeza; reduzir os riscos institucionais (pessoal
e social); e aprender a fotografar com rapidez e precisão,
técnicas defensivas de tiro, utilizando métodos sistemáticos de
exercícios estruturados.
Nenhum avanço se dá de forma plena, toda conquista faz parte de
um processo mais amplo de avanços.
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Objetivo
Proporcionar a integração de instrutores de armamento e tiro
brasileiros, com instrutores americanos, fins ampliarem seus
conhecimentos.
Programação:
- Filosofia, origem e evolução dos conceitos de tiro;
- técnicas e ensino;
- Balística;
- blindagem;
- Normas de segurança;
- Conduta em estande;
- Fundamentos do tiro de precisão;
- Empunhadura;
- Visada;
- Controle de gatilho;
- Posições avançadas de tiro, convencionais e não convencionais;
- Recarga administrativa;
- Recarga tática;
- Recarga de emergência;
- Medidas imediatas e corretivas de pane (falha de munição,
falha de alimentação, carregador mal encaixado, falha de
extração, arma não trancada, dupla alimentação, dilatação do
estojo, etc...);
- Tiros múltiplos em posições avançadas; e
- Tiros em movimento.
Obs.: os tiros serão efetuados a uma distância de 04 (quatro) à
18 (dezoito) metros.
Quantidades de munições para o curso, por aluno/a:
- Pistola (25 tiros);
- Fuzil (25 tiros); e
- Cal 12 (10 tiros).
Competição de Tiro Prático
Após o curso será realizada a Competição de Tiro Prático.
Quantidades de munições para competição, por aluno/a:
- Pistola (10 tiros);
- Fuzil (10 tiros); e
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- Cal 12 (05 tiros).
Total de munições por aluno/a:
- Pistola (85 tiros).
Quadro de Trabalho Semanal - QTS:
DIA

26 Set
2016
(Seg)

27 Set
2016
(Ter)

28 Set
2016
(Qua)

29 Set
2016
(Qui)

DISCIPLINA

HORÁRIO

Armamento e Tiro 08:00
(Teoria)
12:00
12:00
Intervalo almoço
13:00
Armamento e Tiro 13:00
(Teoria)
17:00
Armamento e Tiro 08:00
(Teoria)
12:00
12:00
Intervalo almoço
13:00
Armamento e Tiro 13:00
(Teoria)
17:00
Tiro Tático
08:00
12:00
12:00
Intervalo almoço
13:00
13:00
Tiro Tático
15:00
Practical
15:00
Shooting
17:00
Competition

hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs
hs

às
às
às
às
às
às
às
às
às

hs às
hs

LOCAL
Sala de Aula
Livre

04 hs

Sala de Aula

04 hs

Livre

-

Sala de Aula

04 hs

Estande de Tiro

04 hs

Livre

-

Estande de Tiro

02 hs

Estande de Tiro

02 hs

04 hs

08:00 hs às
12:00 hs

Lojas de
Equipamentos e
Roupas Táticas

Intervalo almoço

12:00 hs às
13:00 hs

Livre

13:00 hs às
17:00 hs

- Praia de Miami
Beach; e
- Passeio Barco
Porto de Miami
e Ilhas das
Estrelas

CARGA HORÁRIA DO CURSO
CARGA HORÁRIA TOTAL (INCLUINDO O CITY TOUR)
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04 hs

Sala de Aula

City Tour

City Tour

CARGA
HORÁRIA

-

04 hs

24 hs
32 hs
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Materiais necessários para o curso, a cargo do aluno/a:
- Roupas confortáveis ou táticas;
- Calçados táticos;
- Cinto tático;
- Coldre saque rápido;
- Porta carregadores duplo;
- joelheiras (opcionais);
- capa de chuva (será utilizada dependendo das condições
climáticas);
- cinto Tático;
- coldre Universal;
- óculos de proteção;
- protetor Auricular;
- luvas Tática (opcionais);
- colete Tático (opcional);
- joelheiras (opcionais); e
- material de anotação.
O
-

-

curso oferece:
Instrutor americano, do Departamento de Polícia de Miami Dade;
equipe de Coordenação e Apoio;
01 (um) Tradutor/Intérprete;
sala de aula para instruções teóricas e práticas;
estande de tiro;
Pistolas 9mm;
Fuzis AR-15;
Espingarda Cal 12;
35 (vinte e cinco) munições de pistola 9mm, por aluno(a);
35 (vinte e cinco) munições NATO, de fuzil AR-15, por
aluno(a);
15 (cinco) munições de espingarda Cal 12, por aluno(a);
alvos e demais acessórios;
todos os equipamentos necessários para os treinamentos,
previstos nesta programação, exceto aqueles que os alunos
deverão trazer;
veículos com motoristas, para traslados dos alunos(as) que
serão recepcionados(as) no Aeroporto Internacional de Miami,
Fl, USA e seguirão para o hotel indicado pela organização do
curso (Ver Informações Adicionais);
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- veículos com motoristas para traslados dos alunos(as), do
hotel para os diversos locais onde ocorrerão as instruções,
city tour e retorno para o hotel (Ver Informações Adicionais);
- 24 (vinte e quatro) horas/aula de instruções teóricas e
práticas;
- 08 (oito) horas de city tour;
- Certificados de Conclusão da Team Six Brazil;
- Certificado de Conclusão Americano; e
- 01 (uma) camisa da Team Six Brazil, exclusiva do curso, para
cada aluno(a).
City tour Miami:
- Lojas de equipamentos e roupas táticas;
- Praia Miami Bech; e
- Passeio de barco pelo Porto de Miami e Ilha das Estrelas, taxa
US 30,00 aproximadamente (por conta do aluno).
Não estão inclusos no investimento despesas com:
- compra de passagens aéreas, nacionais e internacionais;
- deslocamentos nos USA;
- hospedagens; e
- alimentação.
Observações:
- Os alunos(as) deverão chegar na cidade de Miami, Florida, USA,
no dia 25 de setembro de 2016 (domingo);
- Curso exclusivo para Instrutores de Armamento e Tiro; e
- A programação poderá sofrer alterações tendo em vista a
complexidade do treinamento.
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