
 
 

ANEXO I – PROCEDIMENTO DE CERTIFICAÇÃO ACESSO POR CORDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TREINAMENTO 
(segunda à sexta) 

ATESTADO DE 
APROVAÇÃO 

(Apto) 

EXAME DE 
QUALIFICAÇÃO - ABENDI 

(sábado) 

TREINAMENTO 
ENCERRADO 

(sexta) 

CERTIFICADO OFICIAL 
(fornecido pela Abendi) 

ATESTADO DE 
APROVAÇÃO 

(Não Apto) 

Irá fazer o Exame de Qualificação Abendi? 

Aprovado no treinamento? 

NÃO 

NÃO 

SIM 

SIM 

 ALUNO 
Data limite para entrega de 

documentos 

PRÓ SAFE 
Formalizar junto a Abendi, os 
participantes do treinamento 

 ALUNO 
Entrega de documentos 

PRÓ SAFE 
Formalizar junto a Abendi, 

datas do treinamento e prova 

SEMANA 01 

SEMANA 02 

SEMANA TREINAMENTO 

ATENÇÃO 

PRÓ SAFE 

- Coleta documentação; 

- Promove treinamento; 

- Fornece Atestado de Aprovação. 

ABENDI 

- Realiza o Exame de Qualificação 

de Acesso por Corda 



 
 

 

 O processo de certificação em Acesso por Corda ministrado no centro de treinamento da 

Pró Safe, seguirá um procedimento interno, buscando melhor organização e controle. Ele será 

baseado em três semanas, das quais abrangem desde a fase de recebimento de documentos até 

a fase do Exame de Qualificação pela Abendi. Sendo assim, temos: 

 

SEMANA 01: AGENDAMENTO DE DATAS E RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÕES 

• A Pró Safe irá formalizar junto a Abendi as datas em que ocorrerão o treinamento e o 

Exame de Qualificação da Abendi; 

• Alunos já podem enviar a documentação necessária do treinamento, conforme ANEXO II. 

 

SEMANA 02: RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE PARTICIPANTES 

• Essa será a última semana que os alunos terão para apresentar a documentação necessária 

para a participação no treinamento de Acesso por Corda, conforme ANEXO II; 

• Na sexta feira dessa semana, a Pró Safe formalizará junto a Abendi os alunos participantes 

do treinamento. 

 

SEMANA 03: TREINAMENTO E EXAME DE QUALIFICAÇÃO ABENDI 

[CASO A] Aluno que fará treinamento na Pró Safe + Exame de Qualificação Abendi 

• O treinamento em Acesso por Corda ocorrerá no período de segunda à sexta feira; 

• No último dia de treinamento (sexta feira) o aluno receberá um atestado de aprovação 

fornecido pela Pró Safe informando se ele está apto ou não apto a realizar o Exame de 

Qualificação da Abendi; 

• Estando apto para dar segmento ao processo de qualificação em Acesso por Corda, o aluno 

realizará o Exame de Qualificação - Abendi em dia posterior ao término do treinamento 

(sábado); 

• A Certificação Oficial de Acesso por Corda e entrega de Log Book será fornecida pela 

Abendi, através do sistema online do aluno, não tendo vínculo algum com a Pró Safe. 

[CASO B] Aluno que fará somente treinamento na Pró Safe 

• O treinamento em Acesso por Corda ocorrerá no período de segunda à sexta feira; 

• No último dia de treinamento (sexta feira) o aluno receberá um atestado de aprovação 

fornecido pela Pró Safe informando se ele está apto ou não apto a realizar Exame de 

Qualificação – Abendi. 

 

 



 
 

ATESTADO DE APROVAÇÃO 

 O candidato deve atingir uma nota de: 

• No mínimo, 70% de aproveitamento na avaliação teórica; 

• No mínimo, 80% de aproveitamento na avaliação prática. 

 

 O candidato será avaliado no último dia de treinamento, pelo instrutor, o qual enviará o 

Atestado de Rendimento para a certificadora ABENDI. Apenas os candidatos aprovados no 

treinamento serão submetidos ao Exame de Qualificação da ABENDI. 

 

ATESTADO DE APROVAÇÃO NEGATIVO 

 Na hipótese do aluno participante do treinamento de Acesso por Corda (N1, N2 ou N3) 

obtiver um Atestado de Aprovação Negativo (não apto a fazer o Exame de Qualificação - Abendi), 

este poderá refazer 02 Aulas Extras + Simulado Final do Treinamento (Pró Safe), como forma de 

se aprimorar. Nessas condições, salientamos que: 

 I) O aluno fará as 02 Aulas Extras + Simulado Final do Treinamento em turmas futuras de 

Acesso por Corda no Centro de Treinamento da Pró Safe; 

 II) A disponibilidade de vaga em uma turma futura será informada pela Pró Safe, podendo 

ela ser imediata ou a longo prazo; 

 III) As aulas extras que o aluno participará, será determinada pelo instrutor de Acesso por 

Corda da Pró Safe, o qual levará em consideração os pontos de menor aproveitamento do aluno. 

 

ATENÇÃO! 

 Essa oportunidade de Aulas Extras + Segunda chance de fazer o Simulado do Treinamento 

(Pró Safe) é uma política interna adotada pela Pró Safe, não havendo nenhum vínculo com outros 

centros de treinamento certificados pela Abendi ou com a própria Abendi. 


