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Histórico de Revisão 
 

Número de Revisão Data: Mudanças 
2.0 05/27/2001 O Manual foi completamente revisado 
2.1 2.1 CPR1st e IT adicionado 
2.2 10/10/2002 Atualizado com as atualizações de treinamento mais recentes 
3.0 08/15/2003 Atualizado com as atualizações de treinamento mais recentes 
3.1 12/19/2003 Alterações editoriais e pequenas atualizações. 
5.0 11/19/2004 Principais atualizações 

6.0 3.0 Atualizado com as atualizações de treinamento de anos 
anteriores 

7.0 10/27/2006 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2006  
8.0 11/13/2007 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2007 

9.0 12/01/2008 Novos padrões do Instrutor IT Staff (Course Director) 
atualizações menores e esclarecimentos aos padrões 

10.0 12/31/2009 Atualizado com as atualizações de treinamento de 2009  
Pequenas atualizações. 

11.0 01/01/2011 Edições importantes, reordenação, novo padrão para CD e IT 
Cross-over 

12.0 01/01/2012 Pequenas atualizações. 

12.1 06/01/2012 

Definições Adicionadas ao padrões gerais 
Matriz alterada de visão geral do curso para nível de instrutor 
assistente 
Padrões do curso de liderança 2.1 As informações adicionais 
sobre os registros de DM devem ser acompanhadas da 
verificação de mergulhos / horas necessárias para a certificação 
DM 3.5.5 Nota adicionada para mergulhos de graduação / horas 
DM 3.11 Open Water # 1 Dives / hours required 
DM 3.11 Open Water #5 SMB use 
DM 3.11 Operação de habilitação requerida como DM em vários 
ambientes 
AI 4.2.6 Deletado 
AI 4.5.4 definodo como pré requisitos mergulhos necessários / 
horas 
 

13.0 01/01/2013 Pré-requisitos do formador de instrutor foi modificado 
14.0 01/01/2014 # 2.8 Nota adicional sobre o uso de cilindros sidemount 

14.1 04/01/2004 12.10 Clarificou os requisitos de natação do instrutor Trainer 
12.11 Adicionado Scubility aos requisitos para nível de IT 

14.2 10/01/2014 

9 Procedimentos de Inspeção Visual Completado Número de 
Revisão 
12.11 Adicionado Solo na lista de programas que exigem um 
número mínimo de mergulhadores certificados antes que uma 
IT possa atualizar para ensinar  

15.0 01/01/2015 Sem Mudanças 

15.1 04/01/2015 3.5 mudou o mergulhador de águas abertas avançado para 
Advanced Adventure Diver 

15.2 08/01/2015 Sem Mudanças 
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15.3 11/01/2015 Página Dois: Atualização de informações sobre a sede 
16.0 01/01/2016 Sem Mudanças 

16.2 10/01/2016 3.8.4 Adicionado TDI Divemaster Prancheta  em materiais 
obrigatórios 

17.0 01/01/2017 Sem Mudanças 

18.0 01/01/2018 

Mudou o Instrutor de Equipe de TI para o Diretor do Curso ao 
longo da Parte 4 Padrões de Liderança 
2.1 Atualizado para referenciar versões digitais de Padrões e 
Procedimentos 
2.3 Definições Adicionadas de pré requisitos 
3.2 Revisões feitas para certificação ISO / EUF 
6.8 adicionado Materiais Obrigatórios  
6.9 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
7.8 adicionado Materiais Obrigatórios  
7.9 Lista Atualizada de Materiais Requeridos 
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3 Divemaster 18 40 8 

Advanced Adventure, Rescue, 
CPR,  

First Aid, 40 mergulhos 
registrados, Deep diver 

specialty, night & limited visibility 
specialty 

Sim. 

4 Assistant Instructor 18 
Veja 

descrição do 
curso 

8 
Divemaster, CPR, First Aid  

60 mergulhos registrados ou 50 
embaixo da água 

Sim. 

5 Instructor Especialista Não-Mergulho 21 N/A Veja descrição do curso Sim. 

6 CPROX Instrutor 18 N/A N/A  
Assistant Instructor ou Instrutor Sim. 

7 CPR1st Instructor 
 18 N/A N/A Assistant Instructor ou Instrutor Sim. 

8 CPROX1stAED Instructor  18 N/A N/A  
Assistant Instructor ou Instrutor Sim. 

9 Instructor de Procedimentos de 
Inspeção Visual  21 

Veja 
descrição do 

curso 
N/A Veja descrição do curso Sim. 

10 Instructor Development Course (IDC) 
Instructor Evaluation Course (IEC) 18 

Veja 
descrição do 

curso 
8 

Divemaster, O2 Provider, CPR, 
First Aid, e 100 mergulhos 

logados 
Sim. 

11 Course Director  21 N/A N/A Veja descrição do curso Sim. 

12 Instrutor Trainer  21 N/A N/A Veja descrição do curso Sim. 

13 Course Director e Instructor Trainer 
Crossover 21 N/A N/A Veja descrição do curso Sim. 
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2. Padrões de Níveis de Liderança 
Esses padrões se aplicam a todos os cursos de liderança SDI. 

2.1 Adminstrativos 
Os formadores de instrutores e instrutores devem garantir que todos os alunos completem os seguintes 

formulários - para cada curso de liderança e especialidade de liderança no qual o aluno participe.  São eles: 
1. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
2. Formulário de Liberação Médica TDI 

Para os cursos de liderança SDI, os candidatos são obrigados a fornecer um questionário médico assinado 
por um médico licenciado que aprova o candidato para mergulho antes de iniciar o curso. A aprovação 
médica, deve ser atual ao enviar a documentação para certificação de liderança 

O formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado, juntamente com o exame final * para a classificação de nível 
de liderança solicitada, e o lançamento médico assinado pelo médico, devem ser submetidos à sede da SDI para 
processamento de credenciais de liderança. Os registros da Divemaster também devem ser acompanhados da 
verificação do número mínimo de mergulhos / horas necessários para a graduação. Os registros de nível de 
liderança, incluindo atualizações e crossovers, não estão completos até que a sede da SDI / TDI / ERDI tenha 
verificado e processado a documentação e as credenciais do indivíduo.  Um indivíduo pode não funcionar no nível 
(s) registrado (s) até que tenham recebido a verificação do (s) nível (s) de certificação da sede da SDI / TDI / ERDI. 
A verificação pode ser realizada através da verificação do perfil on-line, e-mail ou notificação verbal da sede da SDI 
/ TDI / ERDI. 
Uma cópia do formulário SDI Dive Leader deve ser mantida por um mínimo de 7 anos 

*NOTA: Todos os exames finais de nível de liderança requerem uma pontuação de 80 por 
cento ou melhor e 100% de remediação 

 Todos os instrutores SDI devem ter seus próprios padrões e procedimentos SDI 
 As cópias de exames completos em linha não precisam ser enviadas para a sede da SDI, com exceção da 

página de assinatura do estudante. 
  Quando os cursos de Nível de Liderança SDI são conduzidos de forma consecutiva, tais como, divemaster 

seguido de instrutor assistente e, em seguida, instrutor, ou qualquer combinação, instrutores ou formadores 
de instrutores, devem garantir que os formulários de inscrição, para cada nível de treinamento sejam 
submetidos e a aprovação seja recebida antes da próxima fase de treinamento é iniciada. Isso garante que 
os pré-requisitos de certificação de liderança para cada nível sejam atendidos. 

2.2 Acidente/Incidente 
Espero que você nunca tenha que fazer isso, no entanto, se você, o instrutor, estiver envolvido em um 

acidente ou simplesmente tenham assistido a um acidente, o formulário SDI de relatório de acidente / incidente deve 
ser preenchido pelo instrutor / testemunha e enviado por fax para a sede da SDI como o mais breve possível após o 
acidente ter ocorrido. 

2.3 Definições  
Assistente ou Assistido por = Uma pessoa que está ajudando um instrutor primário e certificado, instrutor 

Course Director ou Instructor Trainer para um curso que eles, o "assistente", não estão certificados para ensinar. Os 
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assistentes podem ser utilizados para fins de supervisão adicional e para aumentar os índices onde as normas e as 
condições ambientais o permitem. Os assistentes listados nos registros receberão créditos de experiência para os 
cursos com os quais eles apenas ajudaram se listados no formulário de inscrição inicial. 
  

Co-Ensino ou Segundo Instrutor = Uma pessoa que é certificada para ensinar o curso que está ocorrendo 
e está trabalhando em conjunto com um instrutor também certificado, instrutor Course Director ou Intructor Trainer. 
O 2º instrutor receberá o mesmo crédito para o curso se listado no formulário de inscrição inicial. 

Pré-requisitos do Aluno = condições que devem ser atendidas pelos alunos antes do início de um curso. 
Estes não podem ser concluídos durante o curso, a menos que especificamente descrito no padrão. As condições 
listadas aqui não podem ser dispensadas pelo instrutor. Normas escritas de dispensa de pré-requisitos podem ser 
emitidas pelo departamento de treinamento do QG, dependendo do curso, do local de mergulho e da experiência 
anterior específica dos participantes do curso. 

2.4 Equipamento 
Um computador de mergulho pessoal (PDC) deve ser usado durante todas as sessões de treinamento em 

águas confinadas e abertas, durante os cursos SDI. 

2.5 Treinamento de Águas Confinadas 
O treinamento de águas confinadas deve ser conduzido em uma piscina ou em um corpo confinado com as 

seguintes condições: 
1. Aproximadamente 3 metros / 10 pés de visibilidade 
2. Condições de águas calmas 
3. Fácil acesso a profundidades que permitem ao aluno ficar com a cabeça acima da água 
4. Profundidades que permitem habilidades (conforme definido no guia de lições de água confinada) para 

serem adequadamente demonstradas 
5. Equipamento apropriado para as condições 
6. Os locais de treinamento de água confinada que não sejam piscinas devem ser aprovados pela sede da SDI. 

2.6 Treinamento de Águas Abertas 
O instrutor, com as seguintes considerações, deve escolher cuidadosamente um site de treinamento de 

águas abertas:  
1. O corpo de água semelhante às condições regionais de mergulho (oceanos, lago, etc.) 
2. As piscinas não são consideradas um ambiente de águas abertas 
3. Claridade da água 
4. Temperatura acima e abaixo da água 
5. Condições do clima 
6. Acesso a água 
7. Equipamento apropriado para as condições 
8. Proteção térmica apropriada para as condições 
9. Nenhum mergulho deve exigir uma parada de descompressão 
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10. Nenhum mergulho será conduzido em um ambiente de teto 
11. Uma preleção completa que inclui: 

a. O local de mergulho 
b. Condições da água 
c. Habilidades que serão feitas 
d. Entrada/Saída que será usada 
e. Procedimentos de Emergência 

12. Uma preleção completa que inclui: 
a. Desempenho dos mergulhadores como um todo. 
b. Areas que precisam de melhorias. 
c. Observações ambientais. 
d. Perguntas e repostas. 

2.7 Aluno - Requisitos Mínimos de Equipamentos 
O estudante deve ter o seguinte equipamento durante treinamento: 

1. Máscara, nadadeiras e snorkel 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
3. Regulador e Manômetro submersível 
4. Fonte Alternativa de Ar 
5. Sistemas de Lastro 
6. Computadores de mergulho pessoais (PDC) 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Bússola; durante as habilidades de navegação 
10. Dispositivos de corte ou faca 
11. Sinalizadores de Resgate 

NOTA: Estudantes que usam computadores sem mangueria de ar não são obrigados a transportar um 
manômetro de pressão submersível. 

2.8 Equipamentos necessários para os Lideres de Mergulho 
Salvo indicação em contrário, os requisitos mínimos de equipamento para treinar por um instrutor, instrutor 

assistente e divemaster são:  
1. Máscara, nadadeiras e snorkel 
2. Dispositivo de compensação de flutuação apropriado (BCD) com inflador de baixa pressão 
3. Regulador e Manômetro submersível 
4. Fonte Alternativa de Ar 
5. Sistemas de Lastro 
6. Computadores de mergulho pessoais (PDC) 
7. Proteção térmica apropriada para as condições do treinamento 
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8. Cilindro de Gás Comprimido 
9. Bússola 
10. faca e sinalizadores de resgate 
11. Uma bandeira de mergulho deve ser transportada de acordo com as leis ou regulamentos locais 

NOTA: Instrutores que usam computadores sem mangueria de ar não são obrigados a transportar um 
manômetro de pressão submersível. 
 

NOTA: As capacidades dos cilindros utilizadas nos padrões SDI são baseadas em valores de fabricante ou 
conversões generalizadas e NÃO são conversões exatas de métrico para imperial devido à variação no volume do 
cilindro e das pressões de trabalho. Se você usa cilindros métricos, use o cilindro de tamanho da métrico listado; Da 
mesma forma, se você usar cilindros imperiais, use o cilindro de tamanho imperial listado, I.E. 3 litros / 18 pés 
cúbicos.   

NOTA: O instrutor e os alunos devem usar uma configuração de backmount de um único cilindro para os 
seguintes cursos: Instrutor Open Water Scuba Diver  

2.9 Cartões de Certificação Temporária 
Não haverá cartões temporários para cursos de liderança. 
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3. Divemaster  

3.1 Introdução 
Este programa é projetado para desenvolver as habilidades e conhecimentos necessários para que um 

indivíduo leve mergulhadores certificados no ambiente de águas abertas. 

3.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Ajude um instrutor SDI ativo durante cursos de mergulho aprovados, desde que as atividades sejam 
semelhantes ao treinamento prévio do formando 

2. Supervisionar e conduzir mergulhos para mergulhadores técnicos certificados desde que as atividades 
sejam semelhantes ao treinamento prévio do formando. 

3. Planeje e execute procedimentos de emergência apropriados para o ambiente de mergulho e atividades 

3.3 Quem Pode Ensinar 
Um instrutor SDI ativo 

3.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento compreensível e completo do assunto 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 8 alunos por instrutor SDI é permitido 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

3.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos  
2. Certificado SDI Advanced Adventure Diver ou equivalente; A certificação avançada deve incluir 

experiência verificável em especialidades profundo, navegação, noturno e de visibilidade limitada   
3. Certificado SDI Mergulhador de Resgate ou equivalente 
4. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 

permite  
5. Forneça prova de 40 mergulhos registrados (veja 3.11 para o número de mergulhos / horas necessárias para 

a graduação) 
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 *NOTA: Os cursos SDI CPR1st ou CPROX1stAED podem ser combinados com o programa por instrutor 
qualificado 

3.6 Estrutura e duração do curso 
O Instrutor deve: 

1. Deve dar um mínimo de 5 preleções/repreleções 
2. Mostrar preparação, planejamento e controle na gestão de mergulho e atividades de mergulho 
3. Guie um mínimo de 4 mergulhos com diferentes locais e condições ambientais 

Estrutura do curso 
1. A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade.   

Duração 
1. Um mínimo de 40 horas para todo o curso; 30 horas devem ocorrer sob a supervisão direta de um instrutor 

SDI 

3.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI  

3.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manua do SDI Divemaster, em conjunto com treinamento on-line onde disponível 
2. Guia do Instrutor SDI Divemaster 
3. Manual de PADRÕES E PROCEDIMENTOS SDI 
4. Pranchetas SDI Divemaster 

Materiais Opcionais 
1. Recursos do Instrutor SDI Divemaster 
2. Apresentação Power Point SDI Divemaster 
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3.9 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. 

3.10 Assuntos obrigatórios 
Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor apresentar esses tópicos. 

Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 
1. Normas e Procedimentos SDI 
2. História da SDI e da International Training 
3. Código de Ética e Conduta 
4. Normas e Procedimentos 

a. Como fazer um pedido de material 
b. Renovação da afiliação. 

5. Seguro de Responsabilidade Profissional 
a. Gerenciamento de riscos 
b. Renúncias e Liberações  
c. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 

6. Desenvolvimento de Conhecimentos 
a. Equipamento 
b. Física e Fisiologia 
c. Problemas médicos relacionados ao mergulho 
d. Revisão dos computadores de mergulho e Tabelas 
e. Meio Ambiente 
f. Planejamento de mergulho e considerações de segurança 

i. Águas Confinadas/ Piscina 
ii. Águas Abertas 

g. Resolução de Problemas 
i. Águas Confinadas/ Piscina 

ii. Águas Abertas 
h. Comunicações subaquáticas e de superfície 
i. Assistência ao mergulhador 
j. Evitando situações de sem ar e situações de emergência 
k. Práticas recomendadas de mergulho seguro 
l. Procedimentos do Mergulho Embarcado 
m. Procedimentos do Mergulho de Costa 
n. Procedimentos do Mergulho Noturno 
o. Gerenciamento de riscos 
p. Procedimentos de Emergência 

i. Primeiros socorros 
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ii. Administração de Oxigênio (O2) 
iii. Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 

7. Desenvolvimento de Liderança 
a. Planejamento de mergulhos em grupo 
b. Lista de verificação e logs do Divemaster 

3.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Requisitos de Águas Confinadas: 
1. Habilidades de snorkeling - Equipamento mínimo: máscara, nadadeiras, snorkel e equipamento adicional 

conforme necessário 
a. 800 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em 

menos de 17 minutos. 
b. 400 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em 

menos de 10 minutos. óculos de natação é permitido. 
2. Habilidades de mergulho scuba - equipamento mínimo: todo o equipamento necessário para um líder de 

mergulho SDI 
a. Na água, transporte outro mergulhador totalmente equipado a um ritmo acelerado por 4 minutos 
b. Demonstrar um cenário de resgate completo de forma satisfatória 
c. Execute habilidades subaquáticas com e sem máscara 
d. Nadar na superfície, em equipamento de mergulho completo, usando o snorkel por 100 metros  

3. Traga um mergulhador, simulando inconsciência, de uma profundidade não superior a 6 metros / 20 pés; na 
superfície nadar 100 metros em menos de 4 minutos 

4. Habilidades na piscina / águas confinadas: 
a. Preparação e Planejamento 
b. Preleção e Repreleção 
c. Controle de grupos 
d. Reconhecimento e resolução de problemas 
e. Montagem e desmontagem do equipamento de mergulho 
f. Inspeção de equipamentos 
g. Entradas e saídas 
h. Lastreamento adequado e controle de flutuabilidade 
i. Snorkel  e remoção da água do regulador 
j. Recuperação de regulador 
k. Controladas descidas e subidas 
l. Natação Subaquática 
m. Deslagamento da máscara 
n. Sistema de técnicas de amigos 
o. Remoção e recolocação do sistema de mergulho 
p. Alternativas de emergências sem ar 
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q. Cuidados e Manutenção dos equipamentos 

Requisitos de desempenho em águas abertas 
1. Os alunos devem completar 10 mergulhos com um mínimo de tempo acumulado de 20 minutos.  Os 

candidatos devem ter um total registrado de 60 mergulhos registrados ou 50 mergulhos registrados e um 
tempo subaquático acumulado de 25 horas para se formar.  Pelo menos 30 desses mergulhos devem incluir 
a maior amplitude possível de fatores ambientais.   

2. Profundidade dos treinamentos máxima é de 40 metros / 130 pés 
3. Demonstrar, para um instrutor SDI ativo em águas abertas, preparação, planejamento, controle de grupo e 

resolução de problemas para pelo menos 3 atividades de mergulho em águas abertas dos tópicos descritos 
abaixo 

4. Os alunos devem demonstrar todas as habilidades exigidas nos cursos anteriores de divemaster em nível de 
qualidade  e equipamentos de nível de liderança.  Estes incluem: 

a. Preparação e Planejamento 
b. Preleção e Repreleção 
c. Controle de grupos 
d. Montagem e desmontagem do equipamento de mergulho 
e. Inspeção de equipamentos 
f. Entradas e saídas 
g. Lastreamento adequado e controle de flutuabilidade 
h. Snorkel  e remoção da água do regulador 
i. Recuperação de regulador 
j. Controladas descidas e subidas 
k. Natação Subaquática 
l. Deslagamento da máscara 
m. Sistema de técnicas de amigos 
n. Remoção e recolocação  de lastro 
o. Remoção e recolocação do sistema de mergulho 
p. Reconhecimento e resolução de problemas 
q. Alternativas de emergências sem ar 
r. Cuidados e Manutenção dos equipamentos 
s. Avaliação de habilidades de navegação tanto natural quanto de bússola 

5. Os alunos devem praticar e demonstrar, à qualidade de DM, o uso de uma bóia de marcação de superfície 
(SMB) temporária ou permanente 

6. Após a conclusão bem sucedida dos mergulhos, o aluno deve completar seu livro de registro e o instrutor 
deve assinar os mergulhos concluídos 

Os instrutores são obrigados a avaliar todas as seguintes habilidades e a capacidade do 
candidato para: 

1. Complete satisfatoriamente o exame escrito SDI Divemaster, ou versão online com uma pontuação mínima 
de 80% e 100% de remediação 

2. Complete todos os requisitos na água 
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3. Demonstrar para um instrutor SDI ativo a capacidade de resolver problemas de mergulhadores na água e 
fora da água 

4. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 
5. Operar como Divemaster em uma ampla variedade de ambientes 
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4. Assistant Instructor  

4.1 Introdução 
Este curso é projetado para que os alunos ganhem experiência de ensino prático com um instrutor SDI 

ativo. 

4.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Ensinar e certificar estudantes no curso de mergulho SDI 
2. Conduzir os cursos SDI Inactive Diver/Refresher course 
3. Conduza a revisão de conhecimento no curso SDI Open Water Scuba Diver sob a orientação de um 

instrutor SDI ativo 
4. Ajude um instrutor SDI ativo durante cursos de mergulho aprovados, desde que as atividades sejam 

semelhantes ao treinamento prévio do formando 
5. Supervisionar e conduzir mergulhos para mergulhadores técnicos certificados desde que as atividades 

sejam semelhantes ao treinamento prévio da formando. 
6. Ensine especialidades aprovadas após ter recebido treinamento de instrutor nessas especialidades  

4.3 Quem Pode Ensinar 
Um Instrutor SDI ativo (onde a legislação local o permite) ou um Diretor de Curso SDI ativo 

4.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento compreensível e completo do assunto 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 8 alunos por instrutor SDI é permitido 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 equipes de mergulho; Fica a critério do instrutor reduzir esse número conforme as 

condições determinam 

4.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Certificado como SDI Divemaster ou equivalente 
3. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 

permite 
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4. Fornecer prova de pelo menos 60 mergulhos registrados ou 50 mergulhos registrados e 25 horas de tempo 
acumulado subaquático 

5. Possuir o equipamento instrucional mínimo, conforme definido nos padrões do curso de liderança, seção 
dois deste manual 

*NOTA: Os cursos SDI CPR1st ou CPROX1stAED podem ser combinados com o programa por instrutor 
qualificado 

4.6 Estrutura e duração do curso 
O aluno deve auxiliar um instrutor ativo com as seguintes classes. O aluno deve 
comparecer a todas as salas de aula, água confinada e sessões de águas abertas. 

1. Um curso completo de mergulhador de águas abertas SDI 
a. Uma apresentação acadêmica limitada 
b. Uma apresentações de água confinada limitada 
c. Uma apresentações de águas abertas limitada 

2. Quatro cursos de Especilidades SDI 
3. Um curso de Rescue SDI 

Estrutura do curso 
1. A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade.   

Duração 
1. Mínimo 70 horas 
2. Não podem ser creditadas mais do que 30 horas a partir do programa SDI Divemaster, a critério do 

instrutor 

4.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

4.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 
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1. SDI Scuba Diving International SDI Assistant Instructor Manual, em conjunto com treinamento on-line 
onde disponível 

2. Manual do Assistente de Instrutor SDI 
3. Manual de PADRÕES E PROCEDIMENTOS SDI 

Materiais Opcionais 
1. Recursos do Assistente de Instrutor SDI 
2. Power Point do Assistente de Instrutor SDI 

4.9 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. 

4.10 Assuntos obrigatórios 
Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 

1. Normas e Procedimentos SDI 
2. História da SDI e da International Training 
3. Normas e Procedimentos 

a. Como fazer um pedido de material 
b. Renovação da afiliação. 
c. Requisitos SDI para a certificação SDI Assistant Instructor 
d. Código de Ética e Conduta, Responsabilidades Profissionais de um Instrutor assistente SDI 

4. Seguro de Responsabilidade Profissional 
a. Gerenciamento de riscos 
b. Renúncias e Liberações  
c. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 

5. Planejamento de mergulho 
a. Mostrar preparação, planejamento e controle na gestão de mergulho e atividades de mergulho 
b. Procedimentos em águas abertas e confinadas/piscina 
c. Experiência prática em assistência ao treinamento de mergulhos em águas abertas 
d. Resolução de problemas em águas abertas e confinadas/piscina 
e. Como conduzir o curso snorkeling 
f. Como conduzir um curso inactive diver / refresher course 

6. Procedimentos de Emergência 
a. Primeiros socorros 
b. Administração de Oxigênio (O2) 
c. Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
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4.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve realizar uma apresentação em cada um dos cursos auxiliados sob a supervisão direta de um 
instrutor ativo.  Os instrutores são obrigados a avaliar todas as seguintes habilidades: 

1. As habilidade do candidato a: 
a. Assisitir aos curso obrigatórios 
b. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução do mergulho 

2. 400 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 10 
minutos. óculos de natação é permitido. 

3. 800 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 17 
minutos.  

4. Forneça prova de 60 mergulhos registrados 
5. Traga um mergulhador, simulando inconsciência, de uma profundidade não superior a 6 metros / 20 pés; na 

superfície nadar 100 metros em menos de 4 minutos  
6. Demonstrar todas as habilidades de mergulhador de águas abertas para a qualidade do instrutor 
7. Complete satisfatoriamente o exame escrito  Assistant Instructor, ou versão online com uma pontuação 

mínima de 80% e 100% de remediação 
  



Manual do Instrutor SDI 
Padrões de Liderança SDI 

        

Data: 01/01/2008 
Versão: 18.0 

 

Part_4-
SDI_LeadershipStandards.docx 
 

 
  

Página16de51 

 

5. Instructor Especialista Não-Mergulho   

5.1 Introdução 
O curso TDI Non-Diving Specialty Instructor é projetado para ensinar aos membros do setor de mergulho, 

como donos de lojas, técnicos de serviço, etc. o conhecimento para funcionar com segurança como um instrutor 
independente das especialidades não mergulho listadas abaixo: 

1. Procedimentos de Inspeção Visual 
2. CPROX 
3. CPR1st 
4. CPROX1stAED 
5. Outras especialidades não-mergulho, ou seja, especialidades únicas, oferecidas pela SDI (sujeito à 

aprovação da sede) 
6. SDI Snorkeling 

Para se tornar um instrutor para um dos cursos acima mencionados; um candidato deve ser certificado por 
um treinador de instrutor qualificado; As atualizações baseadas em experiência não estão disponíveis.  Os instrutores 
que possuem certificações equivalentes com outra agência reconhecida que desejam transferir como um instrutor de 
especialidades não mergulho podem fazê-lo aplicando-se através dos atuais procedimentos de crossover do instrutor. 

5.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Ensine a especialidade SDI não-mergulho apropriada 

NOTA:  O candidato pode ser certificado para ensinar várias especialidades ao mesmo tempo, desde que 
todos os pré-requisitos e requisitos de graduação correspondentes sejam cumpridos e o treinador de instrutor que 
conduz o curso seja qualificado.   

5.3 Quem Pode Ensinar 
Um Treinador de Instrutor SDI ou Course Director SDI ativo que é qualificado para ensinar a especialidade 

do nível de instrutor o candidato estará ensinando após a formatura    

5.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento compreensível e completo do assunto 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) - para snorkel somente 
1. 16:1 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) - para snorkel somente 
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1. 10:1 

5.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Afiliado com uma Loja SDI 
3. Mínimo de 1 ano de experiência ao nível de provedor para a especialidade que será ministrada após a 

formatura    
4. Atinja todos os pré-requisitos para a especialidade correspondente do nível do instrutor que eles vão ensinar 

após a formatura; exceto qualquer requisito de instrutor assistente ou de instrutor scuba. 
5. Enviar verificação do treinamento atual de RCP e primeiros socorros*  

*NOTA: Os cursos SDI CPR1st ou CPROX1stAED podem ser combinados com o programa por instrutor 
qualificado 

5.6 Estrutura e duração do curso 
Duração 

1. Um mínimo de 20 horas para todo o curso; 15 horas devem ocorrer sob a supervisão direta de um instrutor 
trainador ou course director atualizado. 

5.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

5.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de PADRÕES E PROCEDIMENTOS SDI 
2. Manual do Instructor Trainer SDI 
3. Manual do Instrutor SDI  
4. Qualquer material exigido pelas normas atuais para a especialidade que está sendo ministrada após a 

formatura 
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5.9 Equipamentos necessários 
Qualquer equipamento exigido pelo (s) padrão (s) atual (s) apropriado (s) para a especialidade que é 

ministrada pelo candidato após a formatura 

5.10 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Normas e Procedimentos SDI 
2. História da SDI e da International Training 
3. Normas e Procedimentos 

a. Como fazer um pedido de material 
b. Procedimentos de Registro 
c. Renovação da afiliação. 
d. Seguro de Responsabilidade Profissional 

4. Gerenciamento de riscos 
a. Renúncias e Liberações  
b. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 

5. Métodos de Instrução 
a. Teoria do ensino, métodos e comunicações orais 
b. Preparação de Aulas 

i. Sala de Aula 
ii. Água Confinada Snorkeling apenas 

iii. Água Abertas Snorkeling apenas 
c. Uso de material de apoio 
d. Programa de estudo em casa, uso das revisões de conhecimento 

6. Sucesso nas Vendas de Cursos 
a. Precificando os Cursos 
b. Recrutando Alunos 
c. Organizando e Agendando um Curso. 

7. Vendas no Varejo 
8. Ética dos Instrutores 
9. Todo o Conteúdo do Curso para a Especialidade na qual o Candidato irá Ensinar após a Graduação 

5.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Para completar este curso, é necessário que o aluno passe todo o seguinte: 
1. Presente um mínimo de 3 apresentações acadêmicas; com um mínimo de 15 minutos de duração, em 

assuntos da especialidade SDI que eles estarão ensinando após a formatura 
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2. Presente um mínimo de 2 apresentações práticas; com um mínimo de 15 minutos de duração, em assuntos 
da especialidade SDI que eles estarão ensinando após a formatura 

3. Complete satisfatoriamente todos os requisitos de habilidade e graduação para a especialidade SDI que eles 
estarão ensinando 

4. Demonstrar a capacidade de corrigir corretamente as perguntas do exame com um aluno 
5. Complete satisfatoriamente os exames de instrutores de padrões e procedimentos SDI. 
6. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução de aulas 

5.12 Crédito do Curso  
Graduados do Curso de Instrutor de Especialistas de Não-mergulho SDI podem atualizar para outras 

especialidades não-mergulho sem completar o curso completo novamente; Todos os pré-requisitos, desempenho de 
habilidades e requisitos de graduação para qualquer especialidade adicional devem ser atendidos e conduzidos por 
um treinador de instrutor qualificado 
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6. CPROX Instrutor  

6.1 Introdução 
Este curso é sobre a ressuscitação cardio-pulmonar (CPR) e administração de oxigênio de emergência (O2) 

combinada em um único programa.  Ele é projetado para ensinar aos mergulhadores as técnicas adequadas para 
administrar RCP e O2 com segurança em situações de emergência. 

6.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Avalie os alunos sobre a capacidade de:  
a. Reconhecimento a vitima 
b. Prover o RCP a um adulto , 1 socorrista 
c. Ser capaz de administrar oxigênio a uma pessoa que respira ou não respira 

2. Para permanecer atualizado como instrutor, dois cursos CPROX devem ser ensinados a cada 2 anos, ou um 
curso de requalificação deve ser completado 

6.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer treinador de instrutor SDI CPROX ativo pode ensinar este curso 

6.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento compreensível e completo do assunto 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. N/A 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. N/A 

6.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Nível mínimo de certificação; Instrutor Assistente de SDI ou Instrutor de Especialidade Não-Mergulho 
3. Fornecer prova de CPROX1stAED atual ou equivalente 

6.6 Estrutura e duração do curso 
O Instrutor deve: 
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1. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência   
2. Compreenda como ensinar os mergulhadores a ativar ou alertar os serviços de gerenciamento de 

emergência (EMS)   

Estrutura do curso 
1. A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade.   

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 2 horas 

6.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

6.8 Materiais Obrigatórios 
1. Manual SDI CPROX1st AED 
2. Prancheta SDI CPROX1st AED 
3. Guia do Instrutor SDI CPROX1st AED 

6.9 Equipamentos necessários 
Os requisitos mínimos de equipamento para treinamento por um instrutor, divemaster e 
aluno são os seguintes: 

1. Manequim 
2. Cilindros reserva com reguladores 

6.10 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. O que é o CPROX? 
2. Oxigênio (O2) de Emergência 

a. Quando você Administra Oxigênio? 
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b. Oxigênio para vítimas que respiram 
c. Como administrar oxigênio através de uma máscara oro-nasal ao executar RCP 
d. Oxigênio para vítimas que respiram 

i. Mascara Não-Rebreather 
ii. Máscara de Demanda 

iii. Opção de cilindro de Nitrox/ regulador 
e. Segurança e manuseio de oxigênio 

3. Definir Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
4. Realizando RCP 

a. Acesso a cena e a vítima - SAMU e Declaração do socorrista 
b. ABCs 
c. Elevação do queixo e extensão gentil no pescoço 
d. Regras do 2 
e. Continue o RCP enquanto necessário 

5. História da SDI e da International Training 
6. Escritório Regional 

a. Localização 
b. Regras para o ensino em outras áreas do mundo. 

7. Seguro de Responsabilidade Profissional 
a. Gerenciamento de riscos 
b. Renúncias e Liberações 
c. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 

8. Padrões Gerais dos Cursos 
9. Métodos e Teoria do Ensino 

6.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Ser capaz de administrar RCP ou administrar oxigênio a uma pessoa que respira ou não 
respira 

1. Oxigênio (O2) de Emergência 
a. Configuração e uso de cilindro de oxigênio 
b. Uso de different tipos de máscaras 

2. RCP 
a. Realizar um RCP em um manequim 

i. ABCs 
ii. Regras do 2 

iii. Oxigênio se necessário 

Os instrutores são obrigados a avaliar todas as seguintes habilidades:  O Instrutor deve: 
1. Demonstrar o conhecimento do Oxigênio de Emergência e administração do RCP 



Manual do Instrutor SDI 
Padrões de Liderança SDI 

        

Data: 01/01/2008 
Versão: 18.0 

 

Part_4-
SDI_LeadershipStandards.docx 
 

 
  

Página23de51 

 

2. Presente e seja avaliado em 1 apresentação  
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7. CPR1st Instructor  

7.1 Introdução 
Este curso é sobre a ressuscitação cardio-pulmonar (CPR) e primeiros socorros combinados em um único 

programa. Ele é projetado para ensinar aos instrutores as técnicas adequadas para ensinar com segurança a 
administração de RCP e avaliar os primeiros socorros adequados para a lesão.  

7.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Avalie os alunos sobre a capacidade de:  
a. Prover o RCP a um adulto , 1 socorrista 
b. Administrar os primeiros socorros adequados a uma pessoa ferida. 

2. Para permanecer atualizado, o instrutor deve ensinar um curso de CPR1st a cada 2 anos, ou um curso de 
requalificação deve ser completado  

7.3 Quem Pode Ensinar 
Qualquer instrutor de instrutor SDI CPR1st ativo pode ensinar este curso 

7.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento compreensível e completo do assunto 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. N/A 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. N/A 

7.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Nível mínimo de certificação; Instrutor Assistente de SDI ou Instrutor de Especialidade Não-Mergulho 
3. Fornecer prova de CPROX1stAED atual ou equivalente 

7.6 Estrutura e duração do curso 
O Instrutor deve: 

1. Reconhecer e avaliar uma situação de emergência 
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2. Compreenda como ensinar os mergulhadores a ativar ou alertar os serviços de gerenciamento de 
emergência (EMS)   

3. Seja capaz de fornecer RCP adulto de 1 pessoa e administrar os primeiros socorros adequados a uma pessoa 
que não respira ou ferida. 

Estrutura do curso 
1. A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade.   

Duração 
1. Mínimo 2 horas 

7.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

7.8 Materiais Obrigatórios 
1. Manual SDI CPROX1st AED 
2. Prancheta SDI CPROX1st AED 
3. Guia do Instrutor SDI CPROX1st AED 

7.9 Equipamentos necessários 
Os requisitos mínimos de equipamento para treinamento por um instrutor, divemaster e 
aluno são os seguintes: 

1. Manequim 
2. Suprimentos de primeiros socorros apropriados 

7.10 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. O que é o CPR1st? 
2. Definir Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
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a. Realizando RCP 
i. Acesso a cena e a vítima - SAMU e Declaração do socorrista 

ii. ABCs 
iii. Elevação do queixo e extensão gentil no pescoço 
iv. Regras do 2 
v. Continue o RCP enquanto necessário 

b. Primeiros socorros 
c. Quando e como os primeiros socorros devem ser administrados 
d. Avaliar lesão e condição da vítima 

i. Acesso aos 6 Básicos 
ii. Respiração (ausente) = RCP 

iii. Sangramento = Pressão 
iv. Quebrado = Imobilizar 
v. Queimadura = Água Fria 

vi. Mordidas = Cobrir 
vii. Pancadas = Observar 

7.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve ensinar com competência os mergulhadores para fornecer RCP e avaliar os 
primeiros socorros adequados para a lesão. 

1. RCP 
2. Realizar um RCP em um manequim 

a. ABCs 
b. Regras do 2   

3. Primeiros socorros 
4. Primeiros socorros; trate uma lesão simulada para cada um dos " 6 Básicos" 

a. Respiração (ausente) = RCP 
b. Sangramento = Pressão 
c. Quebrado = Imobilizar 
d. Queimadura = Água Fria 
e. Mordidas = Cobrir 
f. Pancadas = Observar 

Os treinadores de instrutores são obrigados a avaliar todas as seguintes habilidades: 
1. Seja capaz de fornecer RCP adulto de 1 pessoa e administrar os primeiros socorros adequados a uma pessoa 

que não respira ou ferida. 
2. Presente e seja avaliado em 1 apresentação  
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8. CPROX1stAED Instructor  

8.1 Introdução 
Este curso é sobre a ressuscitação cardio-pulmonar (CPR) e administração de oxigênio de emergência (O2) 

e desfibrilador externo automático (AED) combinado em um único programa.  Ele é projetado para ensinar aos 
instrutores as técnicas adequadas para administrar RCP e O2 e desfibrilador externo automático (AED) com 
segurança em situações de emergência.  O aluno será qualificado no final desta especialidade para: 

1. Avalie os alunos sobre a capacidade de:  
a. Prover o RCP a um adulto , 1 socorrista 
b. Administrar os primeiros socorros adequados a uma pessoa ferida. 

2. Para permanecer atualizado, o instrutor deve ensinar um curso de CPR1st a cada 2 anos, ou um curso de 
requalificação deve ser completado 

8.2 Quem Pode Ensinar 
Um Trainador de instrutor SDI CPROX1st AED ativo pode ensinar este curso 

8.3 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento compreensível e completo do assunto 

8.4 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Nível mínimo de certificação; Instrutor Assistente de SDI ou Instrutor de Especialidade Não-Mergulho 
3. Fornecer prova de CPROX1stAED atual ou equivalente  

8.5 Estrutura e duração do curso 
A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade. 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 4 horas 

8.6 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
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2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida desta especialidade, o instrutor deve:  
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

8.7 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual SDI CPROX1st AED 
2. Prancheta SDI CPROX1st AED 
3. Guia do Instrutor SDI CPROX1st AED 

8.8 Equipamentos necessários 
Os requisitos mínimos de equipamento para treinamento por um instrutor, divemaster e 
aluno são os seguintes: 

4. Manequim 
5. Cilindros de oxigênio com regulador 
6. Desfibrilador externo automático (AED) com o manual do proprietário; unidade de treinamento quando 

disponível  

8.9 Assuntos obrigatórios 
Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso:  

1. O que é o CPROX1st AED? 
2. Oxigênio (O2) de Emergência 
3. Quando você Administra Oxigênio? 

a. Oxigênio para vítimas que não respiram 
b. Como administrar oxigênio através de uma máscara oro-nasal ao executar RCP 
c. Oxigênio para vítimas que respiram 

i. Mascara Não-Rebreather 
ii. Máscara de Demanda 

iii. Opção de cilindro de Nitrox/ regulador 
d. Segurança e manuseio de oxigênio 

4. Definir Ressuscitação Cardio Pulmonar (RCP) 
a. Realizando RCP 

i. Auto Proteção 
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ii. Acesso a cena e a vítima - SAMU e Declaração do socorrista 
iii. ABCs 
iv. Elevação do queixo e extensão gentil no pescoço 
v. Regras do 2 

vi. Continue o RCP enquanto necessário 
5. Definir Primeiros socorros 
6. Quando e como os primeiros socorros devem ser administrados 
7. Avaliar lesão e condição da vítima 

a. Acesso aos 6 Básicos 
i. Respiração (ausente) = RCP 

ii. Sangramento = Pressão 
iii. Quebrado = Imobilizar 
iv. Queimadura = Água Fria 
v. Mordidas = Cobrir 

vi. Pancadas = Observar 
8. Defina desfibrilador externo automático (AED) 

a. Quando usar 
b. Como Usar 
c. AED manutenção 
d. Assegurar que o desfibrilador está pronto para uso. 

NOTA: O manual do fabricante deve ser seguido para o uso adequado do AED 

8.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades: 
1. Administração de Oxigênio (O2) 
2. Configuração e uso de cilindro de oxigênio 
3. Uso de different tipos de máscaras 
4. Realizar um RCP em um manequim 
5. ABCs 
6. Regras do 2 
7. Primeiros socorros; trate uma lesão simulada para cada um dos " 6 Básicos" 
8. Imobilizar as articulações 
9. Curativo de áreas feridas 
10. Área fria com água corrente 
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9. Visual Inspection Procedure Instructor 

9.1 Introdução 
Este curso fornece o treinamento de inspetores visuais para um nível pelo qual eles podem ensinar o 

Procedimento de Inspeção Visual SDI a outros. O curso é para ensinar aos inspetores instrutores candidatos técnicas 
adequadas de inspeção incluindo; Inspecionando cilindros de aço, alumínio e compostos. Reconstrução de válvulas, 
compressores, limpeza e protocolos básicos de manipulação segura. Muito mais ênfase é colocada na base de 
conhecimento do instrutor candidato do que é normalmente exigido de um inspector de cilindros. 

9.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Ensine outros a inspecionarem visualmente cilindros de alta pressão, reconstruir válvulas, limpar cilindros e 
componentes, compreender compressores e conhecer algumas das regras e regulamentos para inspecionar 
cilindros de alta pressão e seus componentes.  

9.3 Quem Pode Ensinar 
1. Qualquer Treinador de Instrutor VIP SDI ativo pode ensinar este curso 
2. Um profissional de não mergulho que tem a permissão por escrito da SDI e tem um vasto conhecimento de 

cilindros de alta pressão. Exemplos podem ser técnicos de inspeção hidrostática, bombeiros ou outros 
envolvidos com a indústria de gás de alta pressão.  

9.4  Razão Instrutor-Aluno 
1. Não há mais de 3 candidatos a instrutor por configuração de demonstração; ferramentas e cilindros para 

exercícios práticos 
2. Máximo de 25 candidatos por Treinador de Instrutor SDI ativo 

9.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Nível mínimo de certificação; Instrutor Assistente SDI ou Instrutor de Especialidade Não-Mergulho 

a. Profissionais não-mergulhadores com permissão por escrito da SDI 
3. Afiliado a uma organização que tem um compressor de ar de alta pressão e uma estação de preenchimento 
4. Fornecer prova de ter inspecionado pelo menos 50 cilindros de alta pressão. A prova será na forma da 

conclusão de documentos de inspeção visual escritos. 
5. Inspetor visual por um mínimo de 6 meses 

9.6 Estrutura e duração do curso 
O aluno deve: 
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1. Ensinar a inspeção visual de cilindros de alta pressão por condições defeituosas que podem causar uma 
falha do cilindro usando o programa SDI 

Estrutura do curso 
1. A SDI permite que os instrutores estruturem os cursos de acordo com o número de participantes e seu nível 

de habilidade. 
2. Aula e demonstrações 
3. Cada aluno deve ter um cilindro em sua posse durante o curso 

Duração 
1. O número mínimo de horas de sala de aula e preleção é 6 horas 

9.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

9.8 Equipamentos necessários 
O seguinte equipamento é o mínimo exigido por grupo de inspeção ao realizar o 
procedimento de inspeção visual. Treinadores de instrutores pode fornecer o equipamento 
necessário. 

1. Cilindros de Aço, Alumínio ou composite 
2. Um espelho de ângulo reto com uma ampliação de 2 vezes, e com um diâmetro pequeno o suficiente para 

entrar no pescoço do cilindro 
3. Uma luz de inspeção de tamanho e intensidade suficientes para iluminar o espelho e as roscas sendo 

inspecionadas 
4. Uma varinha de luz ou outra fonte de luz para iluminar as superfícies interiores do cilindro sendo 

inspecionadas 
5. Um ângulo de prender e de referência de calibre linear e direito para estimar a profundidade de qualquer 

corrosão observada nas paredes do cilindro 

9.9 Assuntos obrigatórios 
O Manual de Estudos de Procedimentos de Inspeção Visual SDI e o Manual do Instrutor 
de Inspeção Visual SDI são obrigatórios para uso durante este curso. A SDI oferece os 
seguintes materiais de suporte: 
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1. Manual de Procedimentos de Inspeção Visual SDI 
2. Manual do Instructor de Procedimentos de Inspeção Visual SDI 
3. Apresentação Power Point dos SDI Procedimentos de Inspeção Visual 

Os instrutores podem usar qualquer texto ou material que eles considerem melhor 
apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem ser cobertos durante este curso: 

1. Propósito 
2. Regras e regulamentos 
3. Manipulação segura de Cilindros 
4. Regras e recomendações do operador de recarga 

a. Identificação das várias marcações de cilindros 
b. Procedimentos de enchimentos 
c. Uso de adesivos EOI e interpretação de adesivos EOI 

5. Ferramentas e seus usos 
6. Indicadores de Inspeção Visual 

a. Identificação adequada das várias condições de defeito 
7. Critérios de rejeição e condenação de um cilindro 
8. Outros serviços 

a. Inspeção e limpeza de válvulas 
b. As bases para a limpeza de cilindros 

9. Procedimento de inspeção visual usando um formulário de inspeção 
a. Passagem passo a passo do processo de inspeção 

9.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O aluno deve exibir um grau de competência na identificação de várias condições de defeito 
apresentadas pelo instrutor usando cilindros reais com condições defeituosas conhecidas. 
Para completar este curso, é necessário que o aluno passe todo o seguinte: 

1. Inspecione 3 cilindros com pelo menos 1 com uma condição defeituosa 
2. Complete satisfatoriamente o exame escrito do Provedor de Inspeção Visual SDI 
3. Complete satisfatoriamente o exame escrito do Instrutor de Inspeção Visual SDI 
4. Demonstrar a capacidade de identificar essas condições em um cilindro que o rejeitasse ou condenasse 
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10. Instructor Development Course (IDC) and the 
Instructor Evaluation Course (IEC) 

10.1 Introdução 
O curso do instrutor SDI é projetado para ensinar aos mentores atuais ou instrutores auxiliares o 

conhecimento para funcionar com segurança como um instrutor de mergulho em águas abertas.  O programa é 
dividido em 2 seções, um curso de desenvolvimento de instrutor (IDC) e um curso de avaliação de instrutor (IEC). 

10.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Ensine os cursos de mergulhador SDI Open Water Scuba Diver, Advanced Adventure Diver Specialty, 
Rescue Diver, Divemaster e Assistente de Instrutores 

10.3 Quem Pode Ensinar 
Quem pode ensinar este curso? 

1. Um Course Director SDI ativo ou Instructor Trainer SDI pode conduzir a parte SDI IDC do curso.  
2. Um treinador de instrutor ativo separado deve conduzir a IEC 
3. Dois formadores de instrutores SDI ativos, ou um diretor de curso SDI ativo e um treinador de instrutor 

SDI ativo podem ensinar tanto o IDC quanto o IEC juntos 

10.4 Razão Instrutor-Aluno 
Acadêmica 

1. Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo adequados para garantir o 
treinamento completo e completo do assunto 

Água Confinada (condições semelhantes a piscinas) 
1. Um máximo de 8 alunos por Diretor de Curso ou Trernador de instrutor 

Água aberta (oceano, lago, pedreira, nascente, rio ou estuário) 
1. Um máximo de 8 alunos por Instructor Trainer ou Course Director é permitido; Fica a critério do treinador 

de instrutor ou diretor de curso reduzir esse número conforme as condições determinam 

10.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 18 anos 
2. Mergulhador certificado por no mínimo 6 meses 
3. Forneça prova de 100 mergulhos registrados 
4. Seja certificado como SDI Divemaster, SDI Assistant Instructor, ou equivalente. 
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5. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 
permite 

*NOTA: Os cursos SDI CPROX, CPR1st ou CPROX1stAED podem ser combinados com o programa IDC 
por instrutores qualificados  

10.6 Estrutura e duração do curso 
Execução do IDC 

1. O candidato deve poder realizar todas as habilidades necessárias, para a qualidade do nível do instrutor, 
para:  

a. Divemaster  
b. Assistente de Instrutor 

O candidato do Instrutor ERDI tem 6 meses após a conclusão do IDC para participar de 
uma IEC 
Execução do IEC 

1. Forneça o registro de treinamento do líder de mergulho SDI ao instrutor de instrutor de avaliação antes da 
conclusão do curso 

Duração 
1. O número mínimo de horas sob supervisão direta para SDI IDC é de 40 horas 
2. O número mínimo de horas sob supervisão direta para SDI IDC é de 10 horas 
3. É necessário um mínimo de 100 horas para todo o curso; 40 horas do curso de instrutor ou divemaster 

podem ser creditadas a critério do instrutor ou do diretor do curso.  Cinquenta horas de treinamento devem 
ocorrer sob a supervisão direta de um Instrutor de Instrutor SDI atual ou Diretor de Curso. 

10.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Colete as taxas do curso de todos os alunos 
2. Certifique-se de que os alunos tenham o equipamento necessários 
3. Comunique o calendário do curso aos alunos 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

Após a conclusão bem sucedida deste curso, o treinador de instrutor deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

10.8 Materiais de Treinamento: 
Materiais Requeridos 

1. Manual de PADRÕES E PROCEDIMENTOS SDI 
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2. Manual de Instrutor de mergulhador de águas abertas SDI; em conjunto com treinamento on-line onde 
disponível 

3. Manual do Instructor Trainer SDI 
4. Pranchetas de Avaliação do IT 

10.9 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na seção dois deste 

manual. 

10.10 Assuntos obrigatórios 
A SDI oferece os seguintes materiais de suporte: 

1. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI 
2. Manual do Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI 
3. Vídeo do Mergulhador Open Water Scuba Diver SDI 
4. Formulário de Registro de Aluno SDI 
5. Formulário de Avaliação de Instrutor 
6. Exame escrito do instrutor SDI, ou equivalente on-line 
7. Registro de Treinamento de Lider de Mergulho SDI 
8. Pranchetas de Ensino de Águas Confinadas/Águas Abertas SDI  
9. Prancheta de Checagem Final de Habilidades SDI 

Diretores de cursos ou formadores de instrutores podem usar qualquer texto ou material 
adicional que eles acham que ajuda a apresentar esses tópicos. Os seguintes tópicos devem 
ser cobertos durante este curso: 

1. Normas e Procedimentos SDI 
2. História da SDI e da International Training 
3. Normas e Procedimentos 

a. Como fazer um pedido de material 
b. Procedimentos de Registro 
c. Renovação da afiliação. 

4. Seguro de Responsabilidade Profissional 
a. Gerenciamento de riscos 
b. Renúncias e Liberações  

5. Preenchendo um relatório de acidente / incidente 
6. Métodos de Instrução 

a. Teoria do ensino, métodos e comunicações orais 
b. Preparação de Aulas 

i. Sala de Aula 
ii. Águas Confinadas 

iii. Águas Abertas 
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c. Uso de material de apoio 
d. Programa de estudo em casa, uso das revisões de conhecimento 

7. Sucesso nas Vendas de Cursos 
a. Precificando os Cursos 
b. Recrutando Alunos 
c. Organizando e Agendando um Curso. 
d. Vendas no Varejo 

8. Ética dos Instrutores 
9. Física e Fisiologia do mergulho 

10.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

O Instrutor deve:Desempenho de habilidade exigido para IDC, o aluno deve: 
1. Ensine um mínimo de:  

a. Duas aulas acadêmicas em sala de aula 
b. Duas aulas completa em Águas Confinadas 
c. Duas aulas completa em Águas Abertas 

2. Mostrar preparação, planejamento e controle: 
a. Gerenciamento de riscos 
b. Atividades de Mergulho 

3. Execute, uma demonstração de qualidade de um cenário de resgate completo 
4. Execute uma flutuação de sobrevivência de 10 minutos, sem o uso de auxilio de natação 
5. 400 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 10 

minutos. óculos de natação é permitido. 
6. 800 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 17 

minutos.  
7. Traga um mergulhador, simulando inconsciência, de uma profundidade não superior a 6 metros / 20 pés; na 

superfície nadar 100 metros em menos de 4 minutos 

Habilidades na piscina / águas confinadas 
1. Os candidatos devem desempenhar, a qualidade de demonstração, todas as habilidades listadas no curso 

SDI Open Water Scuba Diver 
2. Resolução de problemas em águas abertas e confinadas/piscina 

Águas Abertas 
1. Os candidatos devem desempenhar, a qualidade de demonstração, todas as habilidades listadas no curso 

SDI Open Water Scuba Diver 
2. Resolução de problemas em águas abertas e confinadas/piscina 

 

Desempenho de habilidade exigido para IEC, o aluno deve: 
1. Ensine um mínimo de:  
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a. Uma aula acadêmica em sala de aula, mínimo duração 15 minutes in duration  
b. Uma aula completa em Águas Confinadas 
c. Uma aula completa em Águas Abertas   

2. O instrutor avaliador deve verificar se todos os assuntos necessários foram cobertos e as habilidades foram 
realizadas. 

 

Para completar este curso, é necessário que o aluno passe todo o seguinte: 
1. Complete satisfatoriamente o exame escrito do instrutor SDI ou equivalente on-line 
2. Complete todos os requisitos na água 
3. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução de aulas 
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11. Course Director 

11.1 Introdução 
O curso de Course Director é o primeiro módulo do programa de desenvolvimento do treinador de  

instrutor (IT) da SDI.  Este programa treina os candidatos para conduzir o Curso de Desenvolvimento de Instrutores 
SDI (IDC) de forma independente. Além disso, os Diretores de Cursos são qualificados para conduzir o curso de 
instrutor de especialidades não-mergulho da SDI e avaliações de especialidades para instrutores de SDI e auxiliares 
de instrutores.  Também prepara candidatos para o segundo módulo do programa de Treinamento SDI, o Workshop 
de Trainador de Instrutores (ITW). 

11.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Conduza a parte IDC de um curso de Instrutor de mergulhador de águas abertas SDI 
2. Um qualificado SDI Instructor Especialista Não-Mergulho 
3. Certifique os instrutores SDI, assistente de instrutores e instrutores de especialidades não-mergulho para 

ensinar especialidades de mergulho SDI que possuem classificações de instrutor para 
4. participar de uma Oficina de Treinador de Instrutores SDI (ITW)   

* Certas classificações do Instrutor de Especialidades estão sujeitas a números mínimos de estudantes 
atendidos antes que o status de IT seja concedido. 

NOTA: Os diretores do curso não podem realizar a parte do IEC de um curso de instrutor 
SDI  

11.3  Quem Pode Ensinar 
1. Um Instructor Trainer SDI ativo 

a. Completou um programa completo da ITW conduzido por uma sede da SDI nomeado Avaliador 
de IT   

b. Aplicado por escrito e aprovado pelo Departamento de Treinamento da Sede da SDI 
c. Certificou um mínimo de 5 instrutores de mergulhadores de águas abertas SDI, no nível IDC ou 

IEC 

11.4  Razão Instrutor-Aluno 
1. A proporção máxima de treinado de instrutor para instrutor para acadêmicas, águas confinadas e águas 

abertas é de 8 a 1, a menos que seja especificamente autorizado pelo Departamento de Treinamento da 
Sede da SDI. 

11.5  Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
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2. Forneça prova de 200 mergulhos registrados 
3. Seja um SDI OWSDI ou Equivalente ativo, por um período mínimo de 2 anos sem garantia de qualidade 

verificada nos ultimos 12 meses  
4. Foram emitidos um mínimo de 150 certificações de mergulhador SDI em vários níveis ou níveis 

equivalentes    
5. sugeridos, conforme definido abaixo: 

a. 100 Mergulhador Scuba de Águas Abertas 
b. 25 Mergulhadore de Resgate 
c. 20 Mergulhador Especialista 
d. 5 Divemaster ou Assistente de Instrutor 

6. O candidato deve mostrar a verificação do uso de padrões e materiais SDI / TDI / ERDI por conduzir ou 
auxiliar pelo menos 5 cursos completos de SDI / TDI / ERDI  

7. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 
permite  

8. Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 

11.6 Estrutura e duração do curso 
Estrutura do curso 

1. Os treinadores de instrutores podem estruturar os cursos de acordo com o número de candidatos 
participantes 

2. O curso de Diretor de Curso pode ser ensinado em conjunto com um ITW desde que nomeado pela Sede 
um Avaliador de IT 

Duração 
1. O número mínimo de horas de treinamento para o curso do Diretor de Curso é de 100, dos quais 40 devem 

estar sob supervisão direta de um IT aprovado pela sede da SDI; 60 horas podem ser creditadas no estudo 
pré-curso, e dotação de pessoal de um IDC, a critério do instrutor 

11.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Todas as taxas do curso devem ser pagas duas semanas antes do início do curso 
2. Os candidatos devem ter o equipamento apropriado para o treinamento de águas confinada / piscina e águas 

abertas 
3. Comunique o horário e o conteúdo do curso ao (s) candidato (s) 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica SDI assinado por um médico licenciado. 

5. Verifique o número de mergulhos registrados do candidato e o número de alunos ensinados 
6. Verifique se não há problemas de garantia de qualidade (QA) para candidatos nos últimos 12 meses 
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7. O(s) IT (s) responsável(eis) devem enviar um Formulário de Inscrição de Treinador de Diretor de Curso 
SDI completo para a sede da SDI, com toda a documentação de suporte necessária, para aprovação antes 
do início do treinamento  

Após completar o programa, o instrutor deve enviar ao Departamento de Treinamento do 
sede: 

1. Lista de verificação e registro de habilidades de Diretor de Curso SDI completo para cada candidato 
2. Cópia do (s) Exame (s) escrito (s) do Diretor do Curso SDI preenchido por cada candidato 

11.8 Materiais de Treinamento 
Materiais necessários para o candidato ao Diretor de Curso: 

1. Normas e Procedimentos SDI  
2. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI e recursos do CD 
3. Video ou DVD do Open Water Scuba Diver SDI, manual ou CD 
4. Pranchetas de águas abertas e de confinadas/piscina  
5. Pranchetas de avaliação aquática SDI 
6. Formulário de Avaliação de Instrutor 
7. Manual do Instructor Trainer SDI/TDI/ERDI 

Para o Instructor Trainer: 
1. Manual do Instructor Trainer SDI/TDI/ERDI 
2. Normas e Procedimentos SDI 
3. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI e recursos do CD 
4. Video ou DVD do Open Water Scuba Diver SDI, manual ou CD 
5. Pranchetas de águas abertas e de confinadas/piscina  
6. Pranchetas de avaliação aquática SDI 
7. Formulário de Avaliação de Instrutor 
8. Exame escrito do diretor do curso do SDI - disponível através do Departamento de Treinamento da Sede 
9. SDI Course Director \ Skills Checklist & Registration Form -disponível através do Departamento de 

Treinamento da Sede 
10. SDI Course Director Pre-Course Study Package - disponível através do Departamento de Treinamento da 

Sede 

11.9 Equipamentos necessários 
Equipamento básico de mergulho de águas abertas conforme descrito anteriormente na 
seção dois deste manual. 

11.10 Assuntos obrigatórios 
Além dos tópicos tomados de outros cursos de liderança da SDI a critério do Trerinado de 
Instrutor dirigente, os seguintes tópicos, de acordo com as informações detalhadas no 
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manual de IT atualizado, devem ser cobertos e a compreensão e habilidade do candidato 
para transmiti-los são necessárias a ser avaliada: 

1.  Como usar o Manual de IT 
2. Ser Treinador de Instrutor profissional 
3. Processo de Treinamento de Instrutor - Geral 
4. O instrutor SDI / TDI / ERDI 
5. Gerenciamento de riscos do Líder de Mergulho 
6. Métodos de Instrução 
7. O negócio do mergulho 
8. Processo de Avaliação de Instrutor 
9. Visão geral do processo de treinamento do instrutor SDI 
10. Opções de Calendário 
11. Orientação do Curso 
12. Ensinando os cursos de instrutor SDI 
13. Gerenciamento de riscos do Líder de Mergulho  
14. Como Ensinar Física do Mergulho 
15. Como Ensinar Físiologia do Mergulho 
16. Cursos que um instrutor SDI pode ensinar 
17. Ensinando os cursos de Rescue SDI 
18. Ensinando os cursos de Divemaster e AI SDI 
19. Ensinando os cursos de instrutores de especialidades 
20. Marketing dos cursos de instrutor SDI 
21. Realização das  sessões na água para os instrutores 

a. Demonstração de habilidades de OWSD / Aquáticas SDI  
b. Como ensinar habilidades em piscina / água confinada 

22. Preparação, Planejamento, Apresentação 
23. Programa de Instructor Especialista Não-Mergulho 
24. Programa de Crossover de Instructor 
25. Revisão de Conhecimentos, Exames 

11.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os tópicos de apresentação e avaliação são tirados do programa de desenvolvimento de 
instrutores da SDI e os candidatos são necessários para completar com êxito as seguintes 
habilidades, usando o material de treinamento SDI: 
Acadêmica 

1. Complete com sucesso o pacote de estudo pré-curso do Diretor de Curso que inclui: 
a. Exame escrito de normas e procedimentos 
b. Curso OWSDI Online 
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c. Programa de Familiarização Profissional ITI Online 
2. Presente, na qualidade de treinador de instrutor, um mínimo de: 

a. Duas apresentações acadêmicas nível de mergulhador * 
b. Três apresentações acadêmicas nível de instrutor * 
c. Duas apresentações de água confinada de nível mergulhador  
d. Duas apresentações de água abertas de nível mergulhador  

3. Avalie um mínimo de:  
a. Duas apresentações acadêmicas nível de mergulhador * 
b. Três apresentações acadêmicas nível de instrutor * 
c. Duas apresentações de água confinada de nível mergulhador 
d. Duas apresentações de água confinada de nível mergulhador 
e. Uma demonstração de resgate 

4. Passar com êxito o exame escrito de Diretor de Curso SDI com uma pontuação mínima de 80 por cento e 
uma remediação de 100 por cento pela condução do IT 

5. Mostrar verificação assitência a 1 completo SDI IDC 

Habilidades na piscina / águas confinadas 
1. Execute, uma demonstração de qualidade de um cenário de resgate completo 
2. Execute uma flutuação de sobrevivência de 10 minutos, sem o uso de auxilio de natação 
3. 400 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 10 

minutos. óculos de natação é permitido. 
4. 800 metros de natação com máscara, snorkel e nadadeiras sem parar sem o uso dos braços em menos de 17 

minutos.  
5. Traga um mergulhador, simulando inconsciência, de uma profundidade não superior a 6 metros / 20 pés; na 

superfície nadar 100 metros em menos de 4 minutos 
6. Os candidatos devem desempenhar, a qualidade de demonstração, todas as habilidades listadas no curso 

SDI Open Water Scuba Diver 
7. Resolução de problemas em águas abertas e confinadas/piscina 

Águas Abertas 
1. Os candidatos devem desempenhar, a qualidade de demonstração, todas as habilidades listadas no curso 

SDI Open Water Scuba Diver 
2. Resolução de problemas em águas abertas e confinadas/piscina 
3. Demonstrar julgamento maduro e sério sobre planejamento e execução de aulas 

* Os tópicos de apresentação acadêmica selecionados pelo instrutor dirigente podem 
incluir, entre outros, os seguintes assuntos: 

1. Nível de mergulhador: 
a. Equipamento 
b. Física do Mergulho 
c. Problemas médicos relacionados ao mergulho 
d. Planejamento de mergulho, mesas de mergulho, computadores de mergulho pessoais, teoria da 

decompressão 
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e. Ambiente do Mergulho 
f. Procedimentos de emergência, gerenciamento de acidentes, assistência de mergulhador 
g. Práticas recomendadas de mergulho seguro 
h. Comunicações 
i. Mergulho embarcado 

2. Nível de Instrutor 
a. Visão geral da Industria do mergulho 
b. Cursos de Nível de Entrada e Educação Continuada  
c. Ensino de lições acadêmicas e ensino de habilidades na água 
d. Normas e Procedimentos e Controle de Qualidade 

 
Os assuntos devem ser alocados a partir de tópicos abordados em materiais SDI e apresentados usando recursos SDI. 
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12. Instructor Trainer SDI  

12.1 Introdução 
O Curso de Formadores de Instrutores (ITW), treina os candidatos como avaliadores completos, para 

conduzir a Avaliação do Instrutor SDI (IEC) de forma independente.  Uma classificação correspondente do nível 
atual do instrutor deve ser realizada para todos os níveis de IT, juntamente com as certificações mínimas dos alunos, 
conforme detalhado neste esboço.    

12.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para ensinar os curso de nível 

de Instructor para os níveis aprovados. 
1. Treinadores de instrutores podem participar de Workshops de treinadores de instrutores 
2. Conduzir programas administrativos de crossover para Profissionais SDI 
3. Conduzir o programa SDI Course Director (quando os pré-requisitos são cumpridos) 

12.3 Quem Pode Ensinar 
Este workshop só pode ser ensinado por avaliadores de instrutores treinadores autorizados pela SDI/TDI 

Training World Headquarters. 

12.4 Razão Instrutor-Aluno 
1. A razão de candidato x IT é Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo 

adequados para garantir o treinamento completo e completo do assunto 

12.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Idade mínima 21 anos 
2. Forneça prova de 300 mergulhos registrados 
3. Seja um Course Director SDI ativo e tenha conduzido um mínimo de 1 curso de desenvolvimento de 

instrutor (IDC)  
OU  

4. Seja um SDI OWSDI ou Equivalente ativo, por um período mínimo de 2 anos sem garantia de qualidade 
verificada nos ultimos 12 meses  

5. Foram emitidos um mínimo de 200 certificações de mergulhador em vários níveis ou níveis equivalentes 
sugeridos, conforme definido abaixo: 

a. 150 Mergulhador Scuba de Águas Abertas 
b. 20 Mergulhadore de Resgate 
c. 25 Mergulhador Especialista 
d. 5 Divemaster ou Assistente de Instrutor 
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6. O candidato deve mostrar a verificação do uso de padrões e materiais SDI / TDI / ERDI por conduzir ou 
auxiliar pelo menos 5 cursos completos de SDI / TDI / ERDI  

7. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 
permite  

8. Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 

12.6 Estrutura e duração do curso 
Estrutura do curso 

1. O time que está conduzindo pode estruturar os cursos de acordo com o número de candidatos que 
participam   

2. O programa de Instructor Trainer pode ser ensinado em conjunto com o curso de Course Director pela 
equipe de funcionários nomeados pela sede da SDI 

Duração 
1. O treinador de instrutor deve completar 100 horas sob a direção e supervisão da sede da SDI. 

12.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Todas as taxas do curso devem ser pagas duas semanas antes do início do curso 
2. Os candidatos devem ter o equipamento apropriado para o treinamento de águas confinada / piscina e águas 

abertas 
3. Comunique o horário e o conteúdo do curso ao (s) candidato (s) 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica TDI assinado por um médico licenciado  SDI 

Após a conclusão bem sucedida deste programa o instructor trainer evaluator deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

12.8 Materiais Requeridos 
Materiais necessários para o candidato a IT 

1. Normas e Procedimentos SDI  
2. Materiais de treinamento SDI conforme necessário 
3. Manual do Instructor Trainer SDI 

Para o Instructor Trainer Evaluators 
1. Manual do Instructor Trainer SDI 
2. Normas e Procedimentos SDI 
3. Materiais de treinamento SDI conforme necessário 
4. Formulário de Avaliação de IT 
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5. Exame escrito do ITW 

12.9 Assuntos obrigatórios 
Além de uma revisão de todas as áreas requeridas para o curso de Course Director, os 
seguintes assuntos devem ser abordados durante o programa de Instructor Trainer, a 
critério do time: 

1. Documentação necessária para cursos de Instrutor / Diretor de Curso 
2. Como realizar cursos de instrutor, avaliação de instrutores e cursos de Diretor de Curso 
3. Fatores / leis regionais / culturais que afetam os profissionais de mergulho, ou seja, Estado, País 
4. Gerenciamento de Emergências de Mergulho 
5. Técnicas Avançadas de Aprendizagem 
6. Como a Sede determina a equivalência de padrões com outras agências 

12.10 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os alunos são obrigados a completar com êxito as seguintes habilidades, usando os 
materiais SDI, quando aplicável: 

1. Presente, na qualidade do instrutor treinador, um mínimo de: 
a. Uma apresentação em sala de aula sobre os fatores / leis regionais e / ou culturais que afetam o 

negócio do mergulho em sua própria região.  
b. Uma apresentação em sala de aula sobre um assunto relacionado à classificação de instrutor de 

SDI mais alta a ser atingida.   
c. Uma apresentação em sala de aula sobre um assunto relacionado à Gestão de Emergência de 

Mergulho   
2. Avalie um mínimo de 3 apresentações em sala de aula. 
3. Participe de um mínimo de 3 discussões adicionais relacionadas a áreas requeridas 
4. Passe com sucesso o exame escrito do ITW com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de correção 

pela equipe de IT 
5. Certifique um total de pelo menos 200 mergulhadores, 50 dos quais devem ser certificações SDI / TDI / 

ERDI 
6. Mostrar verificação assitência a 1 completo SDI IDC 

NOTA: Além dos itens acima, todos os candidatos a IT devem preencher todos os 
requisitos listados no curso de Course Director para águas confinados e águas abertas 
exigidas no desempenho de habilidades e graduação 

12.11 Políticas para todos os formadores de instrutores 
1. Os formadores de instrutores devem ser registrados na sede mundial da SDI/TDI e no respectivo escritório 

regional SDI/TDI no país de residência 
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2. Após a conclusão do programa de instructor trainer, os formadores de instrutores podem atualizar para 
outro nível de instrutor sem participar de outro curso de IT, desde que tenham permanecido ativamente 
ensinando cursos de instrutor.   

3. Todos os cursos SDI requerem um número mínimo de certificações de estudantes nesse nível antes que os 
instrutores possam obter o status de formador do instrutor para esse curso.  Eles são os seguintes: 

Nível SDI:   estudantes  

CPROX   10 

CPR1st   10 

CPROX1stAED  10 

Scubility  10 

Solo   10 
VIP   10 
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13. Course Director e Instructor Trainer Crossover  

13.1 Introdução 
O curso SDI / Course Director e IT Crossover familiariza e treina candidatos que possuem uma 

classificação equivalente de outras agências reconhecidas na filosofia de treinamento e métodos utilizados pela 
Formação Internacional, certificando-os como Diretores de Curso SDI ou Treinador de Instrutores.  

13.2 Qualificações dos Graduados 
Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 

1. Conduza a parte IDC de um curso de Instrutor de mergulhador de águas abertas SDI 
2. Um qualificado SDI Instructor Especialista Não-Mergulho 
3. Certifique os instrutores SDI, assistente de instrutores e instrutores de especialidades não-mergulho para 

ensinar especialidades de mergulho SDI que possuem classificações de instrutor para 
4. Participe de uma oficina de treinadores de instrutores (ITW) (sujeito a pré-requisitos adicionais 

preenchidos) 

Após a conclusão bem-sucedida deste curso, os graduados estão qualificados para: 
1. Conduzir todos os itens acima 
2. Conduza o IEC de um curso de Instrutor de mergulhador de águas abertas SDI 

* Certas classificações do Instrutor de Especialidades estão sujeitas a números mínimos de estudantes 
atendidos antes que o status de IT seja concedido.     

13.3 Quem Pode Ensinar 
1. Course Directors Crossover:   Qualquer Treinador de Instrutor SDI ativo aprovado para conduzir os cursos 

de Diretor de Curso pelo Departamento de Treinamento da Sede da SDI 
2. IT Crossovers:  Um Instructor Trainer Evaluator ativo aprovado pelo Departamento de Treinamento da 

Sede da SDI 

13.4 Razão Instrutor-Aluno 
A razão de candidato x IT é Ilimitado, desde que sejam fornecidas facilidades, suprimentos e tempo 

adequados para garantir o treinamento completo e completo do assunto 

13.5 Pré requisitos do Aluno 
1. Treinador de instrutor ativo ou equivalente Diretor de Curso * com uma agência de treinamento de 

mergulho reconhecida sem problemas de garantia de qualidade nos últimos 12 meses 
2. Forneça prova de fornecedor atualizado de RCP, primeiros socorros e oxigênio, onde a legislação local 

permite  
3. Exame médico atual para mergulho autônomo assinado por um médico licenciado 
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* Para o propósito deste padrão, a definição de classificação equivalente ao Diretor do Curso é um 
indivíduo que cumpriu o treinamento mínimo conforme descrito nos Padrões do Instrutor de instrutor de 
treinamento de mergulho recreativo (RSTC) e é certificado nesse nível por uma agência reconhecida pela sede da 
ITI .  Um indivíduo que tenha uma classificação equivalente à de IT deve, além disso, ser certificado por sua 
agência atual para realizar avaliações de instrutores de mergulhadores de águas abertas. 

13.6 Estrutura e duração do curso 
Estrutura do curso 

1. Os treinadores de instrutores podem estruturar os cursos de acordo com o número de candidatos 
participantes   

Duração 
1. O número mínimo de horas de treinamento, incluindo o estudo pré-curso e as atribuições on-line, para o 

Curso de Crossover de Diretor de Curso/ IT é de 20 horas, dos quais 8 horas devem estar sob supervisão 
direta de um IT aprovado pela sede da SDI   

13.7 Requerimentos Adminstrativos 
Adminstrativos 

1. Todas as taxas do curso devem ser pagas duas semanas antes do início do curso 
2. Os candidatos devem ter o equipamento apropriado para o treinamento de águas confinada / piscina e águas 

abertas 
3. Comunique o horário e o conteúdo do curso ao (s) candidato (s) 
4. Peça aos alunos que completem: 

a. Formulário de Liberação de Responsabilidade Geral e Expressa Assunção de Risco SDI 
b. Envie o Formulário de Declaração Médica TDI assinado por um médico licenciado  SDI 

5. Verifique as credenciais equivalentes do candidato 

Após a conclusão bem sucedida deste programa o instructor trainer evaluator deve: 
1. Emita a certificação SDI apropriada enviando o formulário de inscrição SDI Dive Leader apropriado e 

outra documentação necessária para a sede da SDI 

13.8 Materiais de Treinamento 
Materiais necessários para o candidato ao Crossover de Diretor de Curso: 

1. Normas e Procedimentos SDI  
2. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI e recursos do CD 
3. Video ou DVD do Open Water Scuba Diver SDI, manual ou CD 
4. Manual do Instructor Trainer SDI 

Para o Instructor Trainer Evaluators 
1. Manual do Instructor Trainer SDI 
2. Normas e Procedimentos SDI 
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3. Guia do Instrutor Open Water Scuba Diver SDI e recursos do CD 
4. Video ou DVD do Open Water Scuba Diver SDI, manual ou CD 
5. Exame escrito do diretor do curso do SDI - disponível através do Departamento de Treinamento da Sede 

13.9 Equipamentos necessários 
Conforme exigido pela condução de IT e comunicado aos candidatos antes do curso 

13.10 Assuntos obrigatórios 
Além dos tópicos tomados de outros cursos de liderança da SDI a critério do Trerinado de 
Instrutor dirigente, os seguintes tópicos, de acordo com as informações detalhadas no 
manual de IT atualizado, devem ser cobertos e a compreensão e habilidade do candidato 
para transmiti-los são necessárias a ser avaliada: 

1. História, Evolução e Organização da SDI 
2. Visão da Industria do mergulho: Crescimento e Futuro 
3. Filosofia de Treinamento SDI / Posicionamento Competitivo / Fazendo Negócios com a Sede da SDI 
4. Designação de Lojas SDI, Produtos e Material de Treinamento 
5. Qualidades do Instrutor Profissional / Definição do Papel do Instrutor / Código de Ética 
6. Normas e Procedimentos SDI 
7. Inscrições de Estudantes e Liderança / Registros Internacionais / Procedimentos de Referência 
8. Status do Membro / Renovações e Taxas 
9. Gestão de Riscos / Questões de Responsabilidade e Seguros / Relatórios de Acidentes 
10. Licenças e lançamentos / formulários médicos 
11. Marketing e orçamentação / Programação de um nível de instrutor SDI Recomendações de preço de Curso 

SDI 
12. Documentação necessária para cursos de nível de instrutor SDI 
13. Como realizar um curso de desenvolvimento de instrutor SDI 
14. Como realizar um curso de avaliação do instrutor SDI  
15. usando www.tdisdi.com   
16. Métodos de Instrução 
17. Teoria do ensino, métodos e comunicações orais 

a. Preparação de Aulas 
i. Sala de Aula 

ii. Águas Confinadas 
iii. Águas Abertas 

b. Uso de material de apoio 
c.  Treinamento em sala de aula tradicional versus treinamento assistido por computador (CD-ROM 

e treinamento on-line) 
18. Uso dos Formulários do Plano de Lição do SDI 

a. Planejamento de uma lição  
b. Usando um plano de aula 

http://www.tdisdi.com/
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19. Técnicas de avaliação 
a. Apresentações Acadêmicas 
b. Apresentações de água confinada 
c. Apresentações de águas abertas 

20. Técnicas de aconselhamento dos alunos 

13.11 Requisitos Requeridos de Desempenho de Habilidade e 
Graduação 

Os tópicos de apresentação e avaliação são retirados dos Programas de Desenvolvimento e Instrutor de 
Scuba Training da SDI.  Candidates are required to successfully complete the following skills, using SDI Training 
Material where applicable: 

1. Avalie um mínimo de:  
a. Uma apresentação acadêmica  
b. Uma apresentações de água confinada* 

* A intenção do candidato avaliando a sala de aula e as apresentações de água confinada é familiarizá-los 
com os formulários de avaliação SDI acadêmicas de avaliação de águas confinadas/abertas As apresentações 
atuais de aulas acadêmicas, águas confinadas e abertas não são obrigadas a ser conduzidas pelo candidato para 
este curso de crossover *. Essas apresentações podem ser abordadas usando métodos simulados na sala de aula, 
incluindo o uso de apresentações de vídeo pré-gravadas.    

 
2. Passar com êxito o exame escrito do Diretor de Curso com uma pontuação mínima de 80%, com 100% de 

correção pelo IT que conduz o curso. 
 
* A seu critério, o IT  que conduz pode exigir que os candidatos ofereçam apresentações reais, tanto acadêmicas 
como aquáticas. 
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