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PROGRAMA CAS: CERTIFICAÇÃO AEROAGRÍCOLA SUSTENTÁVEL
CAS Níveis I, II e III
Custos da certificação
CAS Nível I: Certificação legal da operação
•

Taxa de certificação de R$ 330,00.

O pagamento da taxa de certificação é anual (a certificação de Nível I tem validade
de 1 ano). O pagamento é feito através de boleto emitido pela FEPAF. As inscrições para
o Nível I estão abertas diariamente e podem ser feitas diretamente no site do CAS:
www.cas-online.org.br

CAS Nível II: Certificação da qualificação tecnológica da empresa
•

Custo do curso: R$ 3850,00 por participante

O curso do CAS Nível II ocorre em regime de imersão, onde todos os participantes
ficam hospedados num mesmo hotel (local do curso, a ser definido pela Coordenação do
CAS), compartilhando experiências e vivenciando o processo de conhecimento dos
conceitos de boas práticas num trabalho conjunto. O regime de imersão facilita também
o contato de todos com a equipe do CAS.
O valor da taxa de inscrição inclui a participação de um representante da empresa
no Curso CAS Nível II, com hospedagem em apartamento individual (duas diárias, com
entrada no dia anterior ao curso após as 14 h e saída no último dia do curso). Estão
incluídos nos custos o almoço no hotel nos dois dias, um jantar na noite do primeiro dia
e os coffee breaks, assim como todo o material didático distribuído aos participantes.
Não estão incluídas as despesas de deslocamento para comparecer ao curso e as
eventuais despesas extras no hotel.
Os cursos da Certificação CAS Nível II são realizados no mínimo duas vezes ao
ano, com uma edição no primeiro semestre e outra no segundo semestre. A validade do
curso CAS Nível II é indeterminada, havendo necessidade de reciclagem (participar de
novo curso) apenas quando houver mudança no conteúdo programático da certificação de
Nível II. Uma revisão de conteúdo é proposta e pode ser colocada em prática a cada 4
anos, a critério da Coordenação do CAS. Entretanto, é garantida a validade mínima de 2
anos para cada edição do curso CAS Nível II.
A inscrição no Curso Nível II é feita através de e-mail endereçado à Coordenação
do CAS (consulte o site do CAS para saber a data da próxima edição do curso). O
pagamento da taxa será realizado mediante boleto emitido pela FEPAF, o qual será
enviado por e-mail após a confirmação da participação da empresa no curso.
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CAS Nível III: Certificação da conformidade de equipamentos, instalações e
procedimentos
•

Taxa de da certificação de R$ 5.000,00;

Este valor já inclui o custo da logística para uma visita de auditoria de boas
práticas (aplicação do checklist do Nível III). A validade da certificação é de 2 anos, com
obrigatoriedade de pelo menos uma auditoria no período. As auditorias poderão ser mais
frequentes, a critério da coordenação. Detalhes da operacionalização da visita, logística e
organização da atividade serão decididas em conjunto entre a Coordenação do CAS e a
proponente ao Nível III.

