
Clube Paranaense de Montanhismo
Regimento Interno do Curso de Iniciação ao Montanhismo

Aprovado em abril de 2010 pelo presidente em exercício Marcelo Brotto.

Muitas das ações vivenciadas nos ambientes de montanha da Serra do Mar são potencialmente perigosas, 
com risco de morte ou invalidez permanente. O conhecimento e o domínio de técnicas e a sua prática podem 
minimizar  esses  riscos,  tornar  esses  momentos  mais  prazerosos  e  desenvolver  a  consciência  de  exercer 
atividades menos impactantes para o meio ambiente em questão.

                                                                                                          José Luiz Kliemczak
1–  Do Curso:
1.1 –  O Curso  de  Iniciação  ao  Montanhismo  do Clube  Paranaense  de  Montanhismo (CPM),  é  o  mais 
importante  segmento desta  instituição  para o preparo do novo sócio como montanhista.  Habilitando-o a 
participar de todas atividades programadas pelo CPM, a exceção das escaladas em rocha, que tem curso 
específico, podendo no entanto, acompanhar outros sócios nesse tipo de atividade como observador. 

1.2 – Ao sócio iniciante, aquele que não têm o Curso de Iniciação, somente será a ele permitido participar de 
atividades de caráter de Nível Leve de Dificuldade, salvo melhor juízo do guia ou responsável pela atividade.

1.3 – Serão realizados anualmente dois Cursos de Iniciação ao Montanhismo, com a possibilidade de um 
terceiro curso no ano, extraordinário, caso haja demanda, com um mínimo de seis (6) novos sócios inscritos.

1.4 – Para a realização dos Cursos de Iniciação que constam da Programação Anual do clube (ordinários), 
deverá haver um mínimo de quatro (4) e um máximo de dez (10) sócios inscritos.

1.5 – O Curso de Iniciação é composto por seis  (6) Módulos e  de uma Etapa Prática.  Os módulos  são 
divididos em etapas, a saber:

1º Módulo
- Etapa Histórico do Montanhismo
- Etapa Ética em montanhismo e ambientes naturais

2º Módulo
- Etapa Modalidades do Montanhismo
- Etapa Primeiros Passos do Montanhismo

3º Módulo
- Etapa Roupas Equipamentos para Montanhismo
- Etapa Acampamento.

4º Módulo 
- Etapa Orientação, Navegação e Rotas

5º Módulo
- Etapa Serra do Mar Paranaense
- Etapa Meteorologia
 
6º Módulo
- Etapa Socorros de Urgência em Ambientes Remotos

1.6 – Para a conclusão do Curso de Iniciação, a Etapa Prática é de condição imprescindível. 

1.7 – A Etapa Prática será de no mínimo dois dias (um pernoite), em ambiente de montanha da Serra do Mar 
paranaense e será realizada no primeiro final de semana após a parte teórica, desde que não se apresente 
chuvoso, neste caso será adiada.

1.8 – O(a) iniciante que não conseguir participar da Etapa Prática por motivos particulares e tendo concluído 
os Módulos Teóricos, terá o prazo de até um (1) ano para realizá-la. Após vencido esse prazo, entende-se ter 
caducado seu aprendizado teórico, devendo prestar integralmente novo Curso de Iniciação.

1.9 – Sempre que a Etapa Prática for adiada, se estenderá até o próximo agendamento o prazo para o(a) 
iniciante concluí-la.

1.10 – Para a Etapa Prática a relação entre o número de instrutores e o de iniciantes deverá ser de no mínimo 
1 para 4.
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2–  Do sócio iniciante:

2.1 – Para inscrição no Curso de Iniciação, o iniciante deverá ser sócio do CPM. Para os não sócios, estes 
deverão apresentar recibo de pagamento do curso.

2.2 –  Para  a  inscrição  no Curso  de  Iniciação,  todo associado(a)  deverá  apresentar  Atestado de Saúde, 
emitido por médico(a) inscrito(a) no CRM do Paraná.

2.3 – Para a inscrição do associado(a) no Curso de Iniciação com mais de 50 anos, este deverá apresentar 
Declaração  Médica,  de  profissional  inscrito(a)  no  CRM  do  Paraná,  mencionando  que  o  iniciante  está 
fisicamente apto para desempenhar ações em montanhismo na Serra do Mar paranaense, com ascensão de até 
oitocentos (800) metros de altura por trilha, em caminhada de até quatro(4) horas, portando carga de até vinte 
(20) quilogramas, pernoite acampado em cume de montanha e em isolamento médico/hospitalar.

2.4 – Quanto ao item 2.3, seu cumprimento poderá ser dispensado pelo coordenador do curso e/ou diretoria, 
dando-a por desnecessária para os casos específicos que assim o julgarem.

2.5 –  No ato  da inscrição  ao  Curso de  Iniciação,  o  associado iniciante  deverá relacionar  se  dispõe dos 
seguintes itens: Mochila e sua capacidade (mínimo 55 litros); barraca, modelo e capacidade (nº de pessoas); 
lanterna;  isolante térmico e; saco de dormir.

3- Do instrutor:

3.1 –  O instrutor  do Curso de Iniciação deverá ser notadamente  experiente  em atividades  de ambientes 
naturais (montanha, praia, rios e matas), com vivência mínima de dois anos junto ao CPM e habilitado em 
caminhada, escalada, acampamento, enfim, todas as demais práticas inerentes às nossas atividades.

3.2 – Deverá haver um instrutor por Etapa Teórica do Curso, nada impedindo que um mesmo instrutor  
apresente até dois módulos.

3.3 – Cada instrutor, na medida do possível, deverá ser acompanhado no preparo do tema e na apresentação,  
por um sócio como co-instrutor, para prepará-lo para futuramente o clube contar com novos instrutores para a 
realização do Curso de Iniciação.

4- Da avaliação:

4.1 – Como já mencionado, no ítem 1.5, o curso é composto de seis (6) Módulos Teóricos e uma Etapa 
Prática. Cada módulo tem Mérito de Valor 6,666. Assim, os seis módulos somam quarenta (40) Méritos e a 
Etapa Prática tem Mérito de Valor 60, totalizando todo o curso cem (100), Méritos de Valor. 

4.2 – Para a conclusão do curso o iniciante deve cumprir oitenta (80), Méritos.

4.3 – Cada instrutor (a) ao final das etapas teóricas, deverá aplicar uma avaliação de conhecimentos obtidos 
com duas questões, ficando a seu critério o tipo de questão.

4.4 – A avaliação  da  Etapa  Prática,  devido seu  caráter  subjetivo,  deverá  ser  feita  em conjunto  com os 
instrutores envolvidos nesta etapa.

Curitiba, 24 de abril de 2010. José Luiz Kliemczak
Coordenador do Curso 

De Iniciação ao Montanhismo
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