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Talvez você já tenha ouvido esta expressão. Mas
como desenvolver as habilidades necessárias para
tornar seu cérebro a verdadeira arma?

O curso Cognitive Operador foi especialmente
desenvolvido para instruendos comprometidos com o
estado da arte no aprendizado do tiro de combate.

Com 50 dias totais, a capacitação envolve desde os
conhecimentos teóricos basilares (fase 01),
marksmanship (fase 02), gun handling (fase 03) e
aplicação (fase 04). 

O curso inclui a avaliação e o treinamento necessários
para atingir o padrão Mars.

"Isso é apenas uma ferramenta, a arma sou eu."





Os cursos de Fuzil da Academia Brasileira de Armas
são divididos em 3 níveis, voltados aos públicos
básico, intermediário e avançado.

Cada um deles conta com 16h/aula de imersão (2
dias) e 15 dias de acompanhamento e exercícios
diários à distância com o feedback individual do
instrutor.

Inclui também material de apoio e reciclagem gratuita
ad eternum na sede da Academia Brasileira de Armas¹.

¹ Cobra-se exclusivamente custos operacionais.

COMBATE COM FUZIL



Os cursos de pistola da Academia Brasileira de Armas
são divididos em 3 níveis, voltados aos públicos
básico, intermediário e avançado.

Cada um deles conta com 16h/aula de imersão (2
dias) e 15 dias de acompanhamento e exercícios
diários à distância com o feedback individual do
instrutor.

Inclui também material de apoio e reciclagem gratuita
ad eternum na sede da Academia Brasileira de Armas¹.

¹ Cobra-se exclusivamente custos operacionais.

COMBATE COM PISTOLA





COMBATE COM ESPINGARDA

Divido em níveis básico e avançado, os cursos de combate
com espingarda da Academia Brasileira de Armas
proporcionam a melhor forma de aprender o uso desta arma
de forma inteligente, extraindo o máximo de sua incomparável
versatilidade.

São 8h/aula por nível, com os tradicionais acompanhamentos à
distância por 15 dias, aliando o ensino ao treinamento
organizadoo, o que garante a otimização resultado.



FUZIL DE PRECISÃO

Compreenda a ciência em torno do tiro de
precisão. Equipamentos, balística externa,

cálculos.
 

Divididos em dois níveis, os cursos de precisão da
Academia Brasileira de Armas são voltados a

todos os públicos que desejam extrair o máximo
desempenho de seus fuzis.



COMBATE ARMADO PARA MULHERES
Com Juliana HeindykCom Juliana Heindyk

Um curso especialmente desenvolvido para o
público feminino iniciante no tiro. 

A Policial Penal e Instrutora de Tiro Juliana Heindyk
apresenta o mundo das armas com segurança,
técnica e tranquilidade para mulheres de todas as
idades.



BALÍSTICA TERMINAL

Conheça na prática o mundo da balística.. Neste curso
o instruendo tem contato com a teoria e prática no
estado da arte em torno das munições e seus efeitos. 

Tenha uma experiência única no estudo da ciência
responsável pela observação da interação entre os
projéteis e seus alvos, bem como meios intermediários.





COMBATE ARMADO 
EM MOTOCICLETAS
Voltado ao público que porta armas
enquanto anda de moto, este curso
completo inclui os principais conceitos
da pilotagem voltada ao combate,
técnicas, táticas e as melhores
estratégias para lutar contra o crime
crescente que atige os motociclistas.



A recarga de munições pode servir para reduzir
custo, solucionar escassez, personalizar o tiro ou

até pelo entretenimento.
 

Independente do motivo, aprender o processo de
forma técnica é imperativo para todo atirador

responsável.
 

São 2 dias completos de curso, com teoria e
prática nos principais calibres do mercado,

acompanhados de 15 dias de tira dúvidas direto
com o instrutor.

RECARGA DE MUNIÇÕES
Por Wypych Training



COMBATE COM FACAS
Sem faixas, sem regras, sem medos.

 
 

O curso de Combate com Facas da Academia
Brasileira de Amas é desenvolvido com base
no ceticismo e no raciocínio crítico. Oriundo
das artes marciais filipina, o conteúdo é
dividido em dois níveis (básico e avançado)
que incluem desde a teoria, táticas,
estratégias, drills e cortes em tecido
orgânicos.



COMBATE EM BAIXA LUMINOSIDADE
Utilize a disciplina de luz de forma consciente e inteligente

com o curso de combate em baixa luminosidade da
Academia Brasileira de Armas.

 
Aprenda a usar a luz própria , do ambiente e de terceiros
para ganhar vantagem contra o inimigo. Conheça técncas

de uso de lanternas dedicadas e não dedicadas.
 

Vença usando seu cérebro.



360 CQD
Antigo Center Axis

Relock (CAR System)

360CQD é o futuro do antigo CAR System de Paul
Castle. Desenvolvido pelo seu braço direito, Jeff

Johnsgaard, o sistema levou a frente o trabalho da
reconhecida e extinta Sabre Tactical.

 
O curso de 360CQD da Academia Brasileira de

Armas é autorizado pela Natural Tactical Systems.
 

Aprenda o que há de mais moderno em tiro, RBT e
processo de ensino aprendizagem de combate.
Curso de introdução ao sistema com 2 dias de

imersão e 15 dias de acompanhamento particular.



ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR 

EM COMBATE

Capacitar os operadores de armas de fogo e
instruendos de modo geral a utilizarem técnicas e

equipamentos para aumentar as chances de
sobrevivência em lesões decorrentes de combate,.



INSTRUTOR DE TIROINSTRUTOR DE TIRO

O curso de formação de instrutor de tiro da Academia
Brasileira de Armas não se confunde com os conhecidos
cursos de "IAT". O conteúdo programático é organiado para
ensinar de fato o instruendo o ofício da instrução de tiro,
não se relacionando apenas com o cumprimento das
exigências da Polícia Federal para o credenciamento de
IATs.

O curso contempla, além do conhecimento de tiro e
andragógico, conhecimentos de aplicação e estágio avaliado
com critérios elevados de exigência.

Os egressos deste curso são os únicos indicados aos
recursos humanos dos clubes parceiros.



CURSOS INTERNACIONAIS
Tradicionalmente a Academia

Brasileira de Armas tem a maior
agenda de cursos internacionais do
Brasil. Estamos comprometidos em

inovar o estado da arte e em buscar
port todo o planeta as melhores

experiências de ensino de combate.



academiadearmas.com
Treinamento de combate baseado na

ciência.


