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PEP 

 O Programa Expedito de Preparação (PEP), da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), foi criado em 2002, 

para consolidar os conhecimentos adquiridos no Curso de 

Preparação aos Cursos de Altos Estudos Militares (CP/CAEM) e 

proporcionar, aos participantes do Processo Seletivo aos Cursos de 

Altos Estudos Militares (PS/CAEM) da ECEME, oportunidades de 

treinamento de solução de questões, entre o término do CP/CAEM e 

o Exame Intelectual (EI) do PS/CAEM. 

 Nesse contexto, verificou-se a necessidade de um programa 

que permitisse o aprimoramento do estudo na fase final da 

preparação para o EI. O PEP visa a intensificar os estudos, bem 

como condicionar os seus participantes na realização das provas. 

 Assim, utilizando as ferramentas de ensino virtual já 

disponíveis no CP/CAEM, o PEP proporcionará a igualdade de 

condições a todos os participantes do PS/CAEM, consolidando os 

conhecimentos adquiridos ao longo do estudo e realizando o 

treinamento necessário para a obtenção de resultados satisfatórios. 

FINALIDADES 

1) Apresentar o Programa Expedito de Preparação - 2022 - aos 
participantes do PS/CAEM. 

2) Divulgar os procedimentos quanto ao PEP e ao EI. 

3) Orientar os procedimentos das Avaliações de Treinamento 

(AT). 

OBJETIVOS DO PEP 

1) Proporcionar igualdade de condições a todos os participan-

tes do EI/PS/CAEM. 

2) Sanar dúvidas quanto ao Método para a Solução de 
Questões. 

3) Consolidar os conhecimentos das disciplinas do EI. 

4) Proporcionar aos participantes do EI/PS/CAEM a prática 

continuada do Método e da Expressão Escrita. 
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CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

 O CP/CAEM disponibilizará, na página eletrônica da ECEME 

(www.eceme.eb.mil.br), no período de janeiro a abril de 2022, 6 (seis) 

Avaliações de Treinamento (AT), contendo 6 (seis) provas de 

Geografia, 6 (seis) provas de Geografia-Saúde e 6 (seis) provas de 

História, com seus respectivos baremas. O acesso ao material é 

livre, não havendo necessidade de senha ou inscrição prévia. 

 O militar que desejar realizar as avaliações deverá: 

1) de acordo com o calendário do PEP, acessar a página 
eletrônica da ECEME, abrir os arquivos das provas e imprimi-las; 

2) realizar as provas individualmente e sem consulta 

(recomenda-se que sejam feitas nas mesmas condições do 

EI/PS/CAEM); 

3) solicitar o apoio de um oficial do Quadro de Estado-Maior 
da Ativa (QEMA), para atuar como Orientador; 

4) acessar novamente a página eletrônica da ECEME, acessar 

os baremas e imprimi-los; e 

5) enviar para o Oficial Orientador a solução de suas provas e 

os respectivos baremas, para que ele faça as correções necessárias e 

as observações pertinentes. 

TUTORIA (DPS) 

 O sistema de tutoria do CP/CAEM está disponível para 

atender aos orientadores e aos candidatos. 

 As atividades de tutoria têm por finalidade: 

1) montar e divulgar as AT e os respectivos baremas; e 

2) manter-se em condições de tirar dúvidas dos orientadores e 

dos participantes do PS/CAEM. 

 
Contato com a DPS: 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército – DPS 

Praça General Tibúrcio nº 125 – Urca 

Rio de Janeiro – RJ - CEP 21290-270 
 

Tel: (21) 3873-3844, (21) 2295-4046 ou RITEx 802-3844. 

e-mail:  cpcaem@eceme.eb.mil.br  

mailto:cpcaem@eceme.eb.mil.br
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ORIENTAÇÃO 

 A orientação deverá ser realizada por um Oficial do QEMA 

(Oficial Orientador), em condições de receber as Avaliações de 

Treinamento (AT) dos participantes do PS/CAEM para corrigi-las e 

orientá-los com suas observações.  

Recomenda-se que nos Comandos das GU haja um Oficial de 

Ligação com a ECEME/DPS, que fará os contatos necessários para 

o bom andamento do Programa, no sentido de sanar as dúvidas dos 

orientadores, em caso de necessidade, e ligar-se com a Tutoria,  

quando for o caso. 

ORIENTADOR 

  Oficial possuidor do Curso de Estado-Maior do Exército, 

escolhido pelo participante, que esteja predisposto a corrigir as AT e 

fazer as orientações necessárias. 

  São atribuições do oficial orientador: 

1) receber as AT do participante com os respectivos baremas e 

corrigi-las dentro dos prazos previstos no calendário; e 

2) orientar os participantes do PEP sobre Método, Expressão 
Escrita e Conhecimento. 

PARTICIPANTE DO PEP 

 Será considerado participante do PEP todo oficial que, 

voluntariamente, desejar realizar as AT. Não há necessidade de 

inscrição. 

 Responsabilidades dos participantes: 

1) selecionar um Oficial Orientador e solicitar seu auxílio para 

realização do PEP; 

2) realizar as AT e enviá-las com os respectivos baremas ao 

Orientador, nos prazos estabelecidos; 

3) consultar a página eletrônica da ECEME, semanalmente; e 

4) se possível, remeter as AT a um professor de Português, 
para que seja orientado por especialista no parâmetro Expressão 

Escrita. 
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AVALIAÇÃO 

 Durante o PEP, o participante realizará 6 (seis) AT. As AT 

terão os mesmos parâmetros do EI/PS/CAEM, abrangendo: o 

Método, a Expressão Escrita e o Conhecimento. 

 As AT serão montadas de modo a abranger todo o PLADIS do 

CP/CAEM. No entanto, elas não terão como objetivo limitar ou 

focar assuntos específicos para o EI. 

 É importante observar que não há solução padrão das 

questões, admitindo-se extenso rol de esquemas e de respostas, 

pois a experiência tem mostrado, na análise das avaliações de 

oficiais aprovados no EI, a incidência de soluções diferenciadas na 

forma e no conteúdo, que atendem ao problema apresentado. A boa 

esquematização, a criatividade, a fundamentação e a flexibilidade 

deverão ser a tônica para realizar as AT e, consequentemente, o EI 

de forma competitiva. 

 As AT estarão disponibilizadas na página eletrônica da 

ECEME (www.eceme.eb.mil.br), nas opções “Ex-aluno/PEP”, “AT 

– Avaliações de Treinamento”, bem como no quadro de avisos da 

página principal. 

ASSUNTOS 

 Os assuntos são os constantes do Documento de Currículo 

2019 (PLADIS/2019), que está disponível aos oficiais-alunos na 

página eletrônica da ECEME. Os alunos deverão integrar os 

conhecimentos dos vários objetivos específicos das matérias e 

unidades didáticas do PLADIS. 

 Será expedida, oportunamente, uma Ficha de Orientação 

Geral (FOG) para todas as AT do PEP. 

 O participante do PEP poderá acessar as publicações básicas 

e os conteúdos disponibilizados no ambiente virtual de 

aprendizagem EBAula, referentes ao CP/CAEM 2021, por meio da 

página eletrônica da ECEME, nas opções “Ex-aluno/PEP”, 

“Módulos EBAula”. 
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 Contudo, deve-se ressaltar que não há nenhum vínculo 

entre os assuntos cobrados nas questões das AT do PEP e os 

que serão explorados no EI/PS/CAEM. 

 

 

 

CALENDÁRIO/2022 

 

Evento /  

Responsável 

AT 
 Internet 

(DPS) 

Aplicação 

(Participante) 

Barema 
Internet 

(DPS) 

Remessa ao 

Orientador 
(Participante) 

Devolução da 

AT ao aluno 
(Orientador) 

1a AT 25 JAN 25 a 28 JAN 28 JAN Até 28 JAN Até 4 FEV 

2a AT 8 FEV 8 a 11 FEV 11 FEV Até 11 FEV Até 18 FEV 

3a AT 22 FEV 22 a 25 FEV 25 FEV Até 25 FEV Até 4 MAR 

4a AT 8 MAR 8 a 11 MAR 11 MAR   Até 11 MAR Até 18 MAR 

5a AT 22 MAR 22 a 25 MAR 25 MAR Até 25 MAR Até 1º ABR 

6a AT 5 ABR 5 a 8 ABR 8 ABR Até 8 ABR Até 15 ABR 

 

FOG: até 11 JAN 2022 
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ANOTAÇÕES 
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ANOTAÇÕES 

 


