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Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
Curso de Preparação aos Cursos de Altos Estudos Militares e Equivalentes - CP/CAEM

Aprovado pelo BI Nº      , de    de                de 2019

PLADIS   

DISCIPLINA GEOGRAFIA Cg H Total:  198h (Armas, QMB, QEM, Sv Int e Med) -  240h (Med)

COMPETÊNCIA PRINCIPAL: PARTICIPAR DOS PROCESSOS SELETIVOS DE OFICIAIS SUPERIORES PARA O PROSSEGUIMENTO DA CARREIRA.

Unidades de competência:
FORMULAR SOLUÇÕES PARA PROBLEMAS QUE ENVOLVAM ASPECTOS DA GEOGRAFIA DO BRASIL E DO MUNDO.

Elementos de competência:
ANALISAR OS PRINCIPAIS PROBLEMAS BRASILEIROS NAS EXPRESSÕES DO PODER NACIONAL.
APRESENTAR ESTUDOS GEO-HISTÓRICOS COM BASES GEOPOLÍTICAS E ESTRATÉGICAS.

CONTEÚDO: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA GEOGRAFIA Cg H:
 4h

EIXO TRANSVERSAL
PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

 1.Estado-nação e território
02

Autoaperfeiçoamento

Raciocínio

Interpretar  os  conceitos  funda-
mentais  de  Estado,  Território  e
Geopolítica,  com  base  na  docu-
mentação referenciada, para com-
preender fenômenos geográficos.

2. Geopolítica e território
02

CONTEÚDO:  A  ATUAL  FASE  DO  CAPITALISMO:  GLOBALIZAÇÃO  E
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA

Cg H:
 12h EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

3. O Processo de Desenvolvimento do Sistema Capitalista 02 Autoaperfeiçoamento

Flexibilidade 
 
Análise 

Comparação

Relacionar  a  globalização,  a
reestruturação  produtiva  e  a
revolução  informacional  no
contexto do capitalismo, com base
na  documentação  referenciada,
para  explicar  a  evolução  dos
processos produtivos.

4. Os Modelos de Produção Fordista e Pós-Fordista 02

5. Revolução Informacional e o atual Processo de Globalização 06

6. O Estado diante dos Desafios da Globalização 02
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CONTEÚDO: ORDENAMENTO MUNDIAL E RELAÇÕES INTERNACIONAIS Cg H:
 14h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

7. Noções básicas de Relações Internacionais 08 Autoaperfeiçoamento

Análise

Comparação 

Comparar o ordenamento mundial no
contexto  das  relações  internacionais,
tendo  por  base  a  documentação
referenciada,  para  explicar  a
existência  dos  polos  de  poder
mundiais e os blocos internacionais.

8. O Mundo Bipolar e o fim da Velha Ordem Mundial 02

9. O debate sobre as novas polaridades 02

10. Blocos Internacionais de Poder 02

CONTEÚDO: MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS ESTRATÉGICOS Cg H:
 10h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

11. Biodiversidade: uma questão estratégica 02
Organização 

Atenção seletiva 

Raciocínio 

Avaliar aspectos do meio ambien-
te e os recursos estratégicos, com
base na documentação referencia-
da,  para  compreender as  princi-
pais pautas da atual agenda inter-
nacional.

12. Panorama energético mundial 02

13. Água: controle e gestão 02

14. Produção mundial de alimentos 02

15. Acordos e tratados internacionais sobre meio ambiente e recursos naturais estratégicos 02

CONTEÚDO: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: A GRANDE POTÊNCIA MUNDIAL Cg H:
 08h  EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

16. Formação territorial dos EUA 02

Organização

Análise

Atenção seletiva 

Compreender a formação da gran-
de potência mundial e suas ações
estratégicas de poder, com base na
documentação  referenciada,  para
concluir sobre sua hegemonia no
contexto internacional.

17. Construção da hegemonia norte-americana 02

18. Ações estratégicas norte-americanas contemporâneas 02

19. Imigração, composição da população e segregação nos EUA

02
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CONTEÚDO: EUROPA E OS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS Cg H:
 12h  EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

20. A União Europeia 04 Autoaperfeiçoamento 

Organização 

Análise 

Atenção seletiva 

Analisar o processo de integração
da Europa, com base na documen-
tação  referenciada,  para  concluir
sobre  seu  posicionamento  diante
dos desafios contemporâneos.

21. Movimentos Nacionalistas 04

22. O desafio da dinâmica populacional e dos fluxos migratórios

04

CONTEÚDO: ÁSIA Cg H:
 14h  EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

23. O desenvolvimento asiático no século XXI 06 Dedicação

Flexibilidade 

Organização 

Análise 

Examinar  as  diferentes  regiões
integrantes  do  Continente
Asiático,  com  base  na
documentação  referenciada,  para
concluir  sobre  o  jogo  entre  os
poderes das nações.

24. Ásia Central: jogo de poder 03

25. Oriente Médio: regiões de grandes conflitos 03

26. Sudeste Asiático e Extremo Oriente 02

CONTEÚDO: ÁFRICA: INSERÇÃO SELETIVA NA ECONOMIA GLOBAL Cg H:
 10h

 EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

27. A formação territorial dos países africanos 01

Dedicação 

Organização 

Análise Comparação 

Raciocínio 

Comparar  os  aspectos
característicos  dos  países
africanos,  de  acordo  com  a
documentação  referenciada,  para
concluir  sobre  a  inserção  do
Continente Africano na economia
global.

28. A diversidade regional do continente africano 01

29. Características da economia africana 02

30. Os Estados-Nação africanos e o caráter predatório 02

31. Conflitos étnicos e as disputas por poder econômico e político-territorial 01

32. África do Sul: integração à economia global 01

33. África e Brasil: em busca de uma proximidade estratégica 02
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CONTEÚDO: AMÉRICA LATINA: INTEGRAÇÃO REGIONAL E INSERÇÃO GLOBAL Cg H:
 16h

 EIXO TRANSVERSAL
PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS  

34. América Latina: identidade e diversidade 02
Autoaperfeiçoamento 

Dedicação

Análise 

Comparação 

Comparar  os  aspectos
característicos  dos  países  latino-
americanos,  de  acordo  com  a
documentação  referenciada,  para
concluir  sobre  a  inserção  da
América  Latina  na  economia
global.

35. A inserção da América Latina na economia mundial 03

36. Processos de integração na América Latina 03

37. Os novos arranjos políticos e institucionais 04

38. Os ilícitos transfronteiriços na América Latina 02

39. As migrações populacionais na América Latina 02

CONTEÚDO:  BRASIL:  FORMAÇÃO  E  EVOLUÇÃO  DO  TERRITÓRIO  E  RELAÇÕES

INTERNACIONAIS
Cg H:
 14h

 EIXO TRANSVERSAL
PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS  

40. Formação e evolução do território brasileiro 04 Autoaperfeiçoamento 

Análise 

Raciocínio 

Fé na missão do Exército 

Avaliar a formação e evolução do
território  brasileiro,  conforme  a
documentação  referenciada,  para
concluir sobre a inserção do País
no cenário internacional.

41. O Brasil no atual ordenamento mundial 06

42. O Brasil e a agenda internacional
04

CONTEÚDO: INDUSTRIALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO NO BRASIL
Cg H:
 12h

 
EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS 

43. O processo de industrialização do Brasil 04 Análise 

Autoaperfeiçoamento 

Organização 

Atenção seletiva 

Avaliar  os  processos  de  industria-
lização  e  urbanização  do  Brasil,
conforme  a  documentação  refe-
renciada,  para  concluir  sobre  os
possíveis  desafios  ao  desenvolvi-
mento e à gestão dos espaços urbanos
no  contexto  da  reestruturação
produtiva.

44. O processo de urbanização do Brasil 04

45. Reestruturação produtiva e transformações no espaço urbano

04
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CONTEÚDO: ORDENAMENTO TERRITORIAL DO CAMPO BRASILEIRO Cg H:
 13h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

46. O processo de modernização da agricultura 03 Autoaperfeiçoamento 

Análise 

Comparação 

Analisar o ordenamento territorial
no campo brasileiro, com base na
documentação  referenciada,  para
concluir sobre seu potencial para a
economia nacional.

47. A estrutura fundiária brasileira 02

48. As relações de produção e de trabalho no campo 04

49. A produção agropecuária brasileira 04

CONTEÚDO: A POPULAÇÃO NO BRASIL Cg H:
 10h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

50. O crescimento e a distribuição populacional no Brasil 02 Autoaperfeiçoamento 

Análise 

Comparação 

Comparar o crescimento, a estru-
turação e os fluxos migratórios da
população brasileira, com base na
documentação  referenciada,  para
concluir  sobre  o  ordenamento
territorial nacional.

51. A estrutura da população 02

52. Migrações internas e externas no Brasil 02

53. Fatores psicossociais de relevância. 04

CONTEÚDO: COMPLEXOS REGIONAIS BRASILEIROS Cg H:
 16h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS 

54. Ordenamento territorial e desenvolvimento regional no Brasil 04 Dedicação

Análise 

Comparação 

Raciocínio 

Analisar  o  potencial  dos
complexos  regionais  brasileiros,
com  base  na  documentação
referenciada,  para  concluir  sobre
sua  importância  para  o
desenvolvimento nacional.

55. Amazônia: desafios para o desenvolvimento sustentável 06

56. O dinamismo do Centro-Sul 03

57. O Nordeste Brasileiro 03

CONTEÚDO: INFRAESTRUTURA NO BRASIL Cg H:
 12h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS  

58. O sistema energético 04 Flexibilidade Analisar  os  sistemas  de  energia,
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Análise 

Comparação 

transporte e informação do Brasil,
com  base  na  documentação
referenciada,  para  concluir  sobre
sua  integração  e  reflexos  para
desenvolvimento nacional.

59. O sistema de transporte 04

60. Redes de informação

04

CONTEÚDO: MEIO AMBIENTE E GESTÃO AMBIENTAL NO BRASIL Cg H:
 11h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS  

61. Os principais ecossistemas brasileiros 03
Dedicação

Organização

Análise 

Raciocínio 

Avaliar  os  ecossistemas
brasileiros,  com  base  na
documentação  referenciada,  para
concluir  sobre  a  sintonia  das
políticas ambientais do País com a
pauta  da  agenda  internacional
referente  à  preservação  do  meio
ambiente.

62. Sociedade e natureza 04

63. Gestão ambiental no Brasil 02

64. Impactos ambientais no Brasil

02

CONTEÚDO: O SISTEMA EDUCACIONAL NO BRASIL Cg H:
 10h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

65. Estrutura e Funcionamento do Sistema Educacional brasileiro 02 Autoaperfeiçoamento 

Análise 

Comparação 

Atenção seletiva 

Avaliar  o  sistema  educacional
brasileiro,  com  base  na
documentação  referenciada,  para
concluir sobre as necessidades de
aprimoramento  diante  das
demandas  impostas  pela
conjuntura internacional.

66. A Educação e o Desenvolvimento Nacional 04

67. Programas e Ações Governamentais na área de educação

04
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CONTEÚDO: SAÚDE E HIGIENE  (Exclusivo para os Médicos) Cg H: 
80 h EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

68. Os indicadores sociais brasileiros
    a. Conceito, tipos e utilização
    b. Sistemas de Indicadores Sociais
    c. Principais Indicadores Sociais
   d. Fontes de informação do Sistema de Indicadores Sociais: pesquisas e estatísticas do IBGE,
INEP, MEC, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS)

15h

Raciocínio

Análise

Comparação

Autoaperfeiçoamento

Organização

Analisar os padrões de saúde e hi-
giene  da  população  brasileira,
conforme a sua distribuição espa-
cial,  de  acordo  com  as  fontes
apresentadas,  para  propor  ações
de melhoria do estado sanitário.

69. Os indicadores de saúde no Brasil
    a. Conceito e utilização dos indicadores de saúde
    b. Critérios para avaliar e selecionar indicadores de saúde
    c. A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa)
    d . A Matriz de Indicadores e Dados Básicos de Saúde

15h

 70. A distribuição territorial da população nacional e Saúde
    a. A influência dos adensamentos e vazios demográficos no acesso à saúde
    b. A organização regional das estruturas de saúde 
    c. A distribuição de profissionais de saúde no território nacional
    d. Incidência das doenças transmissíveis e as características regionais
    e. A relação entre urbanização e padrões sanitários
    f. A saúde no espaço rural

15h

 71. O perfil epidemiológico brasileiro
   a. A distribuição regional dos problemas de saúde
    b. A transição epidemiológica no Brasil
    c. As Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT) e o envelhecimento populacional
    d. A  importância da Atenção Básica à Saúde
    e. As epidemias e as endemias regionais

15h

 72. Ações e programas públicos de saúde
    a. As ações e programas públicos de saúde e seus resultados
    b. As atividades relativas à saúde, no âmbito do Exército Brasileiro

15h

 73. Ações subsidiárias das Forças Armadas
    - O preparo e o emprego das Forças Armadas em ações subsidiárias: o papel do serviço de saúde
do Exército

5h
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CONTEÚDO: EDUCAÇÃO SANITÁRIA   (Exclusivo para os Médicos) Cg H: 
50 h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

74. A educação sanitária e o meio ambiente
    a. O meio ambiente e a saúde pública
    b. A influência do impactos ambientais urbanos na saúde da população 

15h

Examinar o papel da educação as-
nitária e o atual panorama do as-
neamento  básico  no  Brasil,  de
acordo  com  as  fontes  apresenta-
das, para avaliar o estado sanitário
da população.

 75. A educação sanitária familiar e escolar
     - Profilaxia das doenças através da educação sanitária no ambiente familiar e escolar

15h

 76. O saneamento básico no contexto regional brasileiro
    a.  O saneamento básico, o meio ambiente e a ocorrência de doenças
    b. A distribuição de água nas áreas urbanas e rurais
    c. A destinação de resíduos sólidos nas áreas urbanas e rurais
    d. A destinação do esgoto nas áreas urbanas e rurais
    e. A preservação do meio ambiente nas áreas urbanas e rurais

20h

CONTEÚDO:  ALIMENTAÇÃO,  NUTRIÇÃO  E  ANTROPOMETRIA  (Exclusivo  para  os
Médicos) Cg H:

30 h
PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

77. Os hábitos alimentares no Brasil
    a. Os hábitos alimentares regionais e suas consequências para a saúde da população
    b. Os reflexos dos hábitos alimentares da população brasileira para a antropometria humana 
    c. Os desvios nutricionais nos meios urbano e rural
    d. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN)
    e. A alimentação e as Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (DCNT)

30h    

Analisar  os  fatores  que
influenciam  os  hábitos
alimentares  da  população
brasileira,  de  acordo  com  as
fontes  apresentadas,  para
classificar  os  distúrbios
nutricionais  e  as  alterações
antropométricas da população.
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CONTEÚDO: GESTÃO ORGANIZACIONAL DO SERVIÇO DE SAÚDE DO EB (Exclusivo
para os Médicos) Cg H:

30h
EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

78. Sistema de Saúde do EB
    a. Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e 
seus dependentes - SAMMED
    b. Fundo de Saúde do Exército – FUSEX
    c. Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores Civis do Exército Brasileiro - 
PASS
    d. Fator de Custo (FC) e Ex-Combatentes
    e. Assistência Médico-Hospitalar no Exterior aos Militares, Pensionistas e seus dependentes
    f. Classificação das Organizações Militares de Saúde
    g. Reestruturação do Serviço de Saúde do Exército

20h

Raciocínio

Análise

Comparação

Dedicação

Organização

Examinar a estrutura organizacio-
nal  do  serviço  de  Saúde  do
Exército  Brasileiro,  de  acordo
com  a  legislação  vigente,  para
propor  ações  de  melhoria  do
estado sanitário da família militar.79. Gestão de resíduos sólidos

    a. Legislação
    b. Aspectos relacionados à gestão de resíduos sólidos de saúde e o meio ambiente
    c. Coleta adequada de resíduos sólidos
    d. Destinação adequada de resíduos sólidos

10h

CONTEÚDO:  AUDITORIA DE CONTAS MÉDICAS E HOSPITALARES (Exclusivo para os
Médicos) Cg H:

30 h
EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO

ASSUNTOS

80. Legislação.
    a. Normas Técnicas e Manual de Auditoria
    b. Licitações e Contratos

10h

Raciocínio

Análise

Comparação

Flexibilidade

Compreender o papel da Auditoria
de  Contas  Médicas,  de  acordo
com a legislação vigente sobre a
melhoria  da  gestão  de  recursos
financeiros, para propor melhorias
na assistência à saúde.

 81. Aspectos relacionados à Auditoria em Saúde
    a. Importância da Auditoria de Contas Médicas
    b. Contas médicas e os tipos de auditoria
    c. Atribuições e Pareceres do Médico Auditor
    c. Medicamentos de Alto Custo e Produtos Médicos
    d. Os trabalhos das diversas comissões correlatas
    e. Gestão de Recursos financeiros para a assistência à saúde: a estrutura administrativa da 4ª 
Região Militar e o custo saúde
    f. Sistema de marcação de consultas e encaminhamentos (SIRE)

20h



10

CONTEÚDO: PERÍCIAS MÉDICAS  (Exclusivo para os Médicos) Cg H:
20 h

EIXO TRANSVERSAL PADRÃO DE DESEMPENHO
ASSUNTOS

82. Legislação
    a. Legislações pertinentes (Nova redação do RISG, Portaria do MD)
    b. As Normas Técnicas para as Perícias Médicas no Exército – NTPMEx

20h
Raciocínio

Análise

Autoaperfeiçoamento

Compreender  a  importância  das
Perícias  Médicas  no  EB,  de
acordo com a legislação vigente,
para atuar na melhoria do estado
sanitário da tropa.

83. A estrutura Médico Pericial no EB, o papel do médico Perito e o SIPMED

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

1. Objetivos da Aprendizagem 
    a. Assunto 1 
    - Explicar a importância da dimensão territorial na formação dos estados nacionais (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    b. Assunto 2 
    - Apresentar os principais fatores que influenciam a organização da geopolítica no mundo contemporâneo  (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
.
    c. Assunto 3 
    - Analisar o processo de desenvolvimento do capitalismo  (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    d. Assunto 4 
    - Distinguir os modelos de produção fordista e pós-fordista. (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    e. Assunto  5 
    - Analisar a importância das novas tecnologias na consolidação das relações de poder no mundo contemporâneo (CONCEITUAL).
    - Compreender o papel das redes informacionais. (CONCEITUAL).
    - Examinar o processo de aceleração dos fluxos de informação, capitais, mercadorias e pessoas (CONCEITUAL).
    - Comparar as noções de globalização, fragmentação e exclusão. (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
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    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).
   
 f. Assunto 6 
    - Analisar a situação do Estado-Nação diante dos novos desafios impostos pela globalização  (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    g. Assunto 7 
    - Apresentar as principais teorias das Relações Internacionais (CONCEITUAL).
    - Compreender os principais temas que afetam as Relações Internacionais na atualidade (CONCEITUAL).
    - Analisar as novas dimensões do Terrorismo no Século XXI.  (CONCEITUAL).
    - Examinar a atuação do Terceiro Setor (Organizações Não-Governamentais), em âmbito nacional (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    h.  Assunto 8 
    - Analisar as relações de poder presentes no período da Guerra Fria e a passagem da velha para a nova ordem mundial (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    i. Assunto 9 
    - Analisar o atual ordenamento internacional (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    j. Assunto 10
    - Comparar a formação e a evolução dos blocos internacionais de poder (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    k. Assunto 11
    - Analisar os ecossistemas mundiais à luz da importância estratégica da biodiversidade na atualidade  (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    l. Assunto 12
    - Analisar a matriz energética mundial  (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    m. Assunto 13
     - Examinar o controle e a gestão da água no mundo contemporâneo (CONCEITUAL)
     - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL)
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   n. Assunto 14
    - Analisar o atual estágio da produção mundial de alimentos (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    o. Assunto 15
    - Compreender os principais acordos e tratados internacionais sobre meio ambiente e recursos naturais estratégicos (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    p.Assunto 16
    - Apresentar o processo de ocupação e formação do território norte-americano, sob o enfoque da Geografia (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
 
    q. Assunto 17
    - Examinar a construção da hegemonia econômica, política e militar norte-americana (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    r. Assunto 18
    - Analisar as ações estratégicas norte-americanas nas expressões do Poder Nacional, após o 11 de Setembro de 2001  (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    s. Assunto 19
    - Compreender a sociedade norte-americana, em sua expressão psicossocial (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    t. Assunto 20
    - Explicar o processo de formação e evolução da União Europeia (CONCEITUAL).
    - Analisar a estruturação da União Europeia nas expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    u. Assunto 21
    - Interpretar os movimentos nacionalistas na Europa. (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
 
    v. Assunto 22
    - Analisar os dilemas enfrentados pelos países europeus diante das questões populacionais referentes a crescimento, estrutura e migrações (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
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    x. Assunto 23
    - Apresentar o processo de inserção dos países asiáticos no sistema capitalista  (CONCEITUAL).
    - Interpretar o potencial do continente asiático no atual ordenamento mundial  (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    y. Assunto 24
    - Analisar a posição estratégica e as disputas na Ásia Central, sob o enfoque das expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
    - Compreender o protagonismo russo na região (CONCEITUAL). 
    - Interpretar o potencial do continente asiático no atual ordenamento mundial (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    w. Assunto 25
    - Analisar a posição estratégica e as disputas no Oriente Médio, segundo as expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    aa. Assunto 26
    - Examinar o Sudeste Asiático e o Extremo Oriente segundo as expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    ab. Assunto 27
    - Examinar as relações de poder que marcaram a organização dos territórios dos países africanos (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    ac. Assunto 28
    - Analisar a diversidade regional do Continente Africano (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    ad. Assunto 29
    - Compreender o processo de inserção seletiva de países do Continente Africano na globalização (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
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    ae. Assunto 30
    - Analisar os processos de apropriação dos estados-nação africanos por interesses privados e suas consequências (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    af. Assunto 31
    - Analisar as causas e consequências das diferenças étnicas nas disputas por poder econômico e político-territorial (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    ag. Assunto 32
    - Interpretar o papel da África do Sul na integração do Continente Africano à economia global (CONCEITUAL). 
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    ah. Assunto 33
    - Analisar as interações do Brasil com países do Continente Africano, com destaque para os do entorno estratégico brasileiro (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    ai. Assunto 34
    - Interpretar a questão da identidade regional e nacional na América Latina (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
 .
    aj. Assunto 35
    - Examinar a formação econômica latino-americana e a inserção da região na economia mundial (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ak. Assunto 36
    - Analisar os desafios para o processo de integração e desenvolvimento regionais  (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
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al. Assunto 37
    - Analisar os novos arranjos políticos e institucionais nos países latino-americanos (CONCEITUAL).
    - Analisar as questões psicossociais e econômicas mais relevantes na América Latina (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    am. Assunto 38
    - Analisar a expansão dos ilícitos transfronteiriços (tráfico internacional de drogas, de armas e contrabando) e suas implicações nos países latino-americanos (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    an. Assunto 39
    - Apresentar os fluxos populacionais transfronteiriços na América Latina e seus reflexos para os países envolvidos (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ao. Assunto 40
    - Analisar o processo de formação e evolução geoeconômica do território brasileiro (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ap. Assunto 41
    - Examinar as inserções comerciais do Brasil no ordenamento mundial (CONCEITUAL).
    - Compreender as relações entre a política externa atual e a Política Nacional de Defesa (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    aq. Assunto 42
    - Analisar os posicionamentos de governos brasileiros diante dos principais temas da agenda internacional (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ar. Assunto 43
    - Analisar o processo de industrialização do Brasil. (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    as. Assunto 44
    - Examinar o processo de urbanização do Brasil (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
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    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
 
    at. Assunto 45
    - Analisar os atuais desafios para o desenvolvimento e a gestão dos espaços urbanos (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    au. Assunto 46
    - Analisar as consequências do processo de modernização da  agricultura brasileira na organização de seu espaço agrário (CONCEITUAL).
    - Apresentar as principais ações e incentivos do Estado na reorganização do campo brasileiro (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

   av. Assunto 47
    - Examinar os processos que caracterizam o quadro da distribuição de terras no Brasil (CONCEITUAL).
    - Apresentar as principais motivações e os desafios para a implementação da reforma agrária para o Brasil (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ax. Assunto 48
    - Compreender as relações de produção e de trabalho no campo brasileiro (CONCEITUAL).
    - Apresentar os principais movimentos sociais no campo  (CONCEITUAL).
- Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ay. Assunto 49
    - Compreender os principais aspectos da produção agropecuária brasileira (CONCEITUAL).
    - Interpretar as consequências do modelo agrário-exportador para a segurança alimentar (CONCEITUAL).
    - Apresentar os aspectos positivos e os óbices para a utilização de organismos geneticamente modificados (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    aw. Assunto 50
    - Analisar o crescimento e a distribuição populacional brasileira (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
 
    az. Assunto 51
    - Interpretar a estrutura da população brasileira, a partir das expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    ba. Assunto 52
    - Compreender os diferentes fluxos migratórios e suas relações com as Expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).
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    bb. Assunto 53
    - Analisar a atuação dos fatores psicossociais de relevância para o desenvolvimento do País (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    bc. Assunto 54
    - Analisar o papel das ações estatais e do capital privado para o ordenamento do território e para o desenvolvimento regional (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).

    bd. Assunto 55
    - Compreender o processo de ocupação do espaço amazônico (CONCEITUAL).
    - Analisar a importância estratégica da Amazônia nos contextos nacional e internacional (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).

    be. Assunto 56
    - Analisar o papel do Centro-Sul nas expressões do Poder Nacional  (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).

     bf. Assunto 57
    - Analisar o papel do Nordeste Brasileiro nas expressões do Poder Nacional (CONCEITUAL).
- Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).

    bg. Assunto 58
    - Analisar a constituição da matriz energética brasileira e sua importância estratégica para o desenvolvimento do País (CONCEITUAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    bh. Assunto 59
    - Examinar a constituição do sistema de transporte brasileiro e seu papel no processo de integração do território (CONCEITUAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    bi. Assunto 60
    - Compreender a importância das redes de informação para a integração e o desenvolvimento nacionais (CONCEITUAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    bj. Assunto 61
    - Examinar os principais ecossistemas do território brasileiro e o uso de seus recursos naturais  (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
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    bk. Assunto 62
    - Compreender as relações entre sociedade e natureza como historicamente construídas (CONCEITUAL).
    - Analisar a relação entre conservação da natureza e os diferentes modos de vida da população brasileira (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    bl. Assunto 63
    - Apresentar as instituições e os mecanismos responsáveis pela gestão e pela proteção do meio ambiente (CONCEITUAL).
    - Compreender os principais aspectos da degradação ambiental no País (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    bm. Assunto 64
    - Analisar os principais impactos ambientais no Brasil (urbanos, industriais e rurais)  (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).

    bn. Assunto 65
    - Analisar a atual situação do sistema educacional brasileiro (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    bo. Assunto 66
    - Interpretar os indicadores da educação no Brasil (CONCEITUAL).
    - Explicar a importância da educação no processo de desenvolvimento econômico, social e político do Brasil (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    bp. Assunto 67
    - Apresentar os programas e ações governamentais vigentes no Brasil, com destaque para as áreas da educação básica, profissional e tecnológica, continuada, superior e a
distância (CONCEITUAL).
    - Compreender os atuais desafios da educação no Brasil (CONCEITUAL).
    - Investigar os assuntos relacionados  com o tema proposto, com o intuito de aprender e melhorar seu desempenho (ATITUDINAL).

    bq.  Assunto 68 
    - Identificar os principais Indicadores sociais de acordo com as fontes de informação do sistema de indicadores sociais (FACTUAL).
    - Analisar os Indicadores Sociais que influenciam na saúde da população (CONCEITUAL).
    - Comparar os principais indicadores sociais nas áreas urbana e rural das diferentes regiões brasileiras (CONCEITUAL).
    -  Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).
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    br.  Assuntos 69
    - Identificar os tipos de indicadores de saúde (FACTUAL).
    - Examinar a Matriz de Indicadores de Saúde da Ripsa (CONCEITUAL).
    - Avaliar a utilidade da matriz de indicadores de saúde para o monitoramento das condições de saúde da população (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    -  Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

    bs. Assunto 70
    - Apresentar a organização regional das estruturas de saúde (CONCEITUAL).
    - Compreender a repercussão dos adensamentos e vazios demográficos no acesso da população brasileira ao atendimento de saúde (CONCEITUAL).
    - Analisar a influência das características regionais na incidência de doenças transmissíveis no Brasil e as ações profiláticas passíveis de serem implementadas (CONCEITUAL).
    - Compreender o processo de urbanização e os reflexos nas condições sanitárias das cidades brasileiras por regiões (CONCEITUAL).
    - Avaliar as condições de saúde das áreas rurais das diferentes regiões brasileiras (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem pela clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    -  Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

    bt. Assunto 71
    - Interpretar a distribuição dos problemas de saúde considerando a diversidade regional brasileira (CONCEITUAL).
     - Compreender os aspectos relevantes da mudança do perfil epidemiológico e a transição epidemiológica ocorrida no Brasil (CONCEITUAL).
    - Analisar os fatores de risco para as DCNT (CONCEITUAL)
    - Compreender a importância da atenção básica à saúde para a prevenção, tratamento e diminuição na incidência das DCNT (CONCEITUAL).
    - Distinguir as epidemias e endemias nas diferentes regiões brasileiras e seus reflexos no atendimento em saúde (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

    bu. Assunto  72 
    - Avaliar os programas públicos de saúde e suas consequências para a saúde da população brasileira (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

    bv. Assunto 73
    - Examinar a preparação e a atuação das Forças Armadas brasileiras em ações subsidiárias previstas na Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999 (alterada pelas Lei 
Complementares n° 117, de 2 de setembro de 2004, e n° 136, de 25 de agosto de 2010): enchentes, deslizamentos de terra, combate a endemias, campanhas sanitárias e apoio a 
órgãos governamentais (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem pela clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).
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    bx. Assunto 74 
    - Compreender os reflexos da educação sanitária no meio ambiente e na saúde da população brasileira (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    by. Assunto 75
    - Avaliar a importância da educação sanitária familiar e escolar (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    bw. Assunto 76
    - Avaliar a importância do saneamento básico adequado para a saúde da população brasileira (CONCEITUAL).
    - Explicar a situação ambiental nas áreas urbanas e rurais das diferentes regiões do País (CONCEITUAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    bz. Assunto 77 
    - Analisar os hábitos alimentares por regiões de acordo com fatores fisiográficos, psicossociais, políticos e econômicos e suas consequências para a saúde da população 
(CONCEITUAL).
    - Distinguir os reflexos dos hábitos alimentares para a antropometria da população brasileira (CONCEITUAL).
    - Compreender a influência das características regionais no desenvolvimento de DCNT no Brasil e as ações passíveis de serem implementadas (CONCEITUAL).
    - Compreender os reflexos dos desvios nutricionais nas áreas urbanas e rurais das regiões brasileiras, para a saúde da população (CONCEITUAL).
    - Criticar a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) (CONCEITUAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

    ca. Assunto 78 
    - Identificar os usuários do Sistema de Saúde do Exército (FACTUAL).
    - Compreender o funcionamento do Sistema de Saúde do Exército, observando as peculiaridades regionais (CONCEITUAL).
    - Conhecer a legislação que rege o Sistema de Saúde do Exército e suas atualizações (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).

    cb. Assuntos 79 
    - Identificar os tipos de resíduos sólidos e a classificação dos resíduos de serviço de saúde (FACTUAL).
    - Compreender a gestão dos resíduos de saúde (CONCEITUAL).
    - Avaliar a utilidade da coleta, o armazenamento e a destinação adequada dos resíduos dos serviços de saúde para as condições de saúde da população (CONCEITUAL).
    - Apresentar trabalhos que se destaquem por clareza e ordenação das ideias, denotando planejamento eficiente (ATITUDINAL).
    - Empenhar-se em adquirir novos conhecimentos para enriquecer o seu trabalho (ATITUDINAL).
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    cc. Assunto 80
    - Apresentar a organização da Auditoria Médica no Serviço de Saúde do Exército Brasileiro (CONCEITUAL).
  -  Estudar  a  estrutura  administrativa  das  OMS,  a  Seção  de  Licitação  e  Contratos  e  a  gestão  de  custos  do  FUSEx,  observando  as  peculiaridades  das  Regiões  Militares
(CONCEITUAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    cd. Assunto 81 
    - Analisar a gestão dos recursos do FUSEX e a importância da Auditoria de Contas Médicas e Hospitalares (CONCEITUAL).
    - Interpretar a influência dos tipos de auditoria e a estrutura administrativa das OMS na gestão dos recursos financeiros do Sistema de Saúde do Exército (CONCEITUAL).
    - Comparar as estruturas administrativas das OMS de acordo com as peculiaridades das Regiões Militares e o custo saúde (CONCEITUAL).
    - Compreender o processo de encaminhamento dos procedimentos médico-hospitalares (CONCEITUAL).
    - Criticar a gestão de medicamentos de alto custo e órteses/próteses (CONCEITUAL).
    - Reformular suas ideias em face de novos argumentos (ATITUDINAL).

    de. Assunto 82
    - Avaliar a importância do Sistema de Perícias Médicas no Exército Brasileiro (CONCEITUAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

    df. Assunto 83 
    - Examinar a estrutura médico pericial no EB, suas esferas de atuação e responsabilidades (CONCEITUAL).
    - Dedicar-se ao aprendizado de assuntos abordados nas atividades do curso não afetos diretamente à sua função (ATITUDINAL).

2. Orientações para Execução das Situações-Problema 
    - Devem ser propostas situações contextualizadas nos ambientes geográficos estudados, com informações reais e atualizadas, que permitam formular problemas cujas respostas
exijam estudos, análises e quando for o caso, comparações. Deve ser explorada, também, a integração dos conteúdos com a metodologia e a correta interpretação das situações-
problema propostas. 

3. Procedimentos Didáticos
   -  Indicar as fontes de consulta necessárias, além do  ambiente virtual de aprendizagem (EB aula),  com sugestões de leituras complementares, para viabilizar as soluções às
situações-problema. 

4. Avaliação da Aprendizagem
   - Será conduzida por meio de avaliações diagnósticas, formativas, somativas, bem como de recuperação da aprendizagem, visando a estabelecer os indicadores de desempenho
(baremas), relacionados com os padrões estabelecidos nos conteúdos.

5. Indicações Básicas de Segurança na Instrução
    - Não é o caso.
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