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DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – DPS
CP/CAEM – 2020

“AQUI SÃO SELECIONADOS OS FUTUROS COMANDANTES DO EXÉRCITO BRASILEIRO”

Prezado companheiro,

Parabéns por  realizar  o  Curso  de Preparação  (CP/CAEM)  visando,  num futuro  próximo,

ingressar em um dos cursos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME). Desde

já,  colocamo-nos a sua disposição para apoiá-lo e facilitar,  ao máximo, o seu progresso nessa

importante fase da sua vida profissional. 

A ECEME realiza a preparação de oficiais para os seus cursos desde a década de 1960,

atuando  de  forma  sistêmica,  com vistas  a  propiciar  as  condições  necessárias  para  que  exista

igualdade de oportunidades a todos os postulantes aos Cursos de Altos Estudos Militares (CAEM),

ao  Curso  de  Gestão  e  Assessoramento  de  Estado-Maior  (CGAEM)  e  à  Qualificação  Funcional

Específica (QFE). Nesse processo, as inovações e melhorias são uma constante. 

O dinamismo caracteriza a Escola como uma das precursoras no Ensino a Distância (EAD),

destacando-se  na  implantação  e  na  condução dessa  modalidade  de  ensino,  inclusive  no  meio

acadêmico nacional. O  EBAula, ferramenta virtual do ambiente de ensino e aprendizagem, será,

durante o CP/CAEM, o  principal meio de comunicação e de troca de conhecimentos entre o

oficial aluno e os instrutores do Curso.

O sucesso no Curso está ligado, diretamente, ao  interesse profissional e à motivação

pessoal do oficial aluno. O estudo será desenvolvido de acordo com os documentos normativos que

regulam o CP/CAEM: o novo Plano de Disciplinas (PLADIS) já pelo estudo por Competência, o Guia

do Aluno e o Plano de Estudo, todos disponíveis na Página eletrônica do Curso.

O CP/CAEM oferece o embasamento cultural necessário ao oficial aluno para os diversos

cursos da ECEME. Atende, também, às necessidades do Exército Brasileiro na preparação de seus

quadros,  ampliando-lhes  os  conhecimentos  gerais  por  meio  do  estudo  das  Ciências  Humanas,

privilegiando as disciplinas de Geografia, História e História Militar apoiadas em noções básicas de

Geopolítica  e  de  Estratégia.  Dessa  maneira,  são  observadas  as  diretrizes  do  Comandante  do

Exército e também a nova Diretriz de Educação e Cultura do Exército Brasileiro 2016-2022 (EB20-D-

01.031), e enrique com o processo do Concurso de Admissão (CA) à Escola, que também avalia as

áreas da Expressão Escrita, do Conhecimento e do Método para a Solução de Questões (MSQ).

O Curso está estruturado no novo PLADIS (por Competência), cujo conteúdo foi reformulado

e adequado às evoluções da conjuntura nacional e internacional e,  ainda,  às peculiaridades do

ensino militar. Essa, a partir de projeto-piloto coordenado diretamente por instrutores do CP/CAEM,

com assessoramento conteudista de mestres de História e de Geografia, em permanente processo

de  atualização,  possui  como  característica  pedagógica  a  interdisciplinaridade,  o

autoaperfeiçoamento,  a  predisposição à  mudança,  à  pesquisa  individual  e  em grupo e  o

aprimoramento cultural e da expressão escrita. 
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Quanto  ao  conteúdo,  o  Curso  baseia-se  no  seguinte  material  didático:  conteúdo

introdutório  de  cada  disciplina,  artigos  postados  no  EBAula  (em  ambiente  virtual  de  ensino),

bibliografia constante do PLADIS (com prioridade para a bibliografia essencial), publicações diversas

do Curso e videoaulas, todos disponíveis na Página do CP/CAEM).

Para  atingir  o  objetivo  de  integrar  conhecimento  e  organizar  o  estudo  do  aluno,  será

apresentado, no início do curso, em fevereiro de 2020, o Plano de Estudo e a Ficha de Orientação

de Estudo (FOE),  compostos  de  módulos  de  ensino,  contendo unidades didáticas,  assuntos  e

objetivos específicos a serem estudados em um período de tempo, correspondente à duração de

cada módulo. Entretanto, o CP/CAEM julga ser imprescindível que o oficial inicie, desde já, seus

estudos preliminares. Em termos práticos, o curso começa no dia seguinte ao da inscrição. E,

para  que você possa estar  em condições de iniciar  o  estudo detalhado dos módulos,  torna-se

necessária a leitura prévia (programa de leitura), que servirá como ambientação para a retomada de

contato com temas atuais. Pelo interesse que os assuntos tratados durante o Curso despertam nos

alunos, temos a certeza de que essa preparação preliminar servirá, ainda, de motivação para a nova

fase da sua vida. Para tanto, com a finalidade de diminuir o hiato cognitivo do aluno e colocá-lo na

condição de qualificado a iniciar o curso sem qualquer sobressalto, indicamos uma bibliografia

básica, mas importante, para sua preparação inicial:

MÉTODO

 – Método de preparação e abordagem de temas e questões discursivas de história, geografia

e geoestratégia – Tiago Castro de Castro – Rio de Janeiro – BIBLIEX – 2010. 

HISTÓRIA

- ATLAS HISTÓRICO BÁSICO – José Jobson de Arruda – Ed Ática – 2007.

- ATLAS: HISTÓRICO DO BRASIL – Flávio de Campos, Miriam Dolhnikoff – Ed Scipione – 2006.

- TODA A HISTÓRIA: História Geral e do Brasil – José Jobson de Arruda e Nelson Piletti – Ed

Ática – 2007.

- HISTÓRIA DO BRASIL – Boris Fausto – Ed USP – 2013 (Atualizada e Ampliada).

- QUINHENTOS ANOS DE HISTÓRIA DO BRASIL – Guilherme de Andrea Frota – BIBLIEX – 2000.

- UMA NOVA HISTÓRIA DO MUNDO – Alex Woolf – M. Booka do Brasil – Ed LTDA – 2014.

GEOGRAFIA

- ORDEM MUNDIAL: Kissinger, Henry. RJ: Ed Objetiva, 2015

- TERRITÓRIO E SOCIEDADE NO MUNDO GLOBALIZADO:  Geografia Geral e do Brasil – Elian

Alabi Lucci, Anselmo Lázaro Branco e Cláudio Mendonça. SP: Ed Saraiva, 2014.

- ATLAS GEOGRÁFICO ESCOLAR – IBGE – 5ª Ed – Rio de Janeiro – 2009.
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OUTRAS FONTES SUGERIDAS (atualizadas em janeiro, na Página do CP/CAEM):

- publicação Método para a Solução de Questões (MSQ);

- publicação Expressão Escrita;

- publicação Introdução à Estratégia;

- publicação Introdução à Geopolítica;

            - Português Instrumental; e

            - Vídeoaulas.

Outro meio de consulta que deve ser usado nessa fase preliminar é a leitura dos  artigos

postados no EBAula do CP/CAEM de 2019, que estão disponíveis, desde já, no ambiente “Ex-

Aluno/PEP”,  na  Página  do  Curso  (w  ww.eceme.eb.mil.br/cpcaem  )  -  de  forma  compulsada,  sem

formalidade e apenas como ambientação e sem a necessidade de “senha”. Esses artigos, coerentes

com o Curso deste ano, serão atualizados a partir do início do Curso em 2020 e servem como

excelente fonte de ambientação.

Como não há necessidade de uma leitura sequencial dessas obras, aconselha-se, dentro

das possibilidades, a formação de grupos de leitura nos quais cada oficial poderá se encarregar de

adquirir alguns dos livros indicados, realizar uma sinopse ou resumo (que possibilitará o retorno aos

pontos mais importantes oportunamente), distribuir para o grupo essa sinopse/resumo e conduzir

uma discussão presencial (ou via internet). Pode-se, também, recorrer às bibliotecas virtuais para a

complementação dos tópicos considerados mais importantes. 

Ressalta-se que os temas a serem lidos são os alicerces de sua preparação. Quanto

mais estruturado, maior será a sua segurança no decorrer do curso e melhor será o seu rendimento

escolar.  Insistimos  que  para  o  sucesso  do  Curso  é  de  fundamental  importância  a  adequada

compreensão dos módulos didáticos.  Não esqueça de consultar as videoaulas na Página do

Curso.

Muitas informações sobre o funcionamento do Curso e sobre o Concurso de Admissão à

ECEME  poderão  ser  encontradas  no  Guia  do  Aluno,  que  estará  disponível  na  Página  do

CP/CAEM.  Nesse documento você encontra, inclusive, orientações sobre o estudo, o acesso ao

ambiente  virtual  EBAula  e  muitas  outras.  Iniciar  sua  preparação  “administrativa”  desde  já,

familiarizando-se  com  o  funcionamento  e  as  rotinas  do  CP/CAEM,  facilitará,  em  muito,  sua

ambientação.

Lembre-se! A  partir  de fevereiro  de 2020,  o  ritmo do curso será bastante  acelerado.  A

condução de um estudo sem sobressaltos, e conciliado às peculiaridades de sua organização militar

e  às  necessidades  de  sua  família,  pressupõe  a  existência  de  uma  base  de  conhecimento

integrado. A partir dessa base, o oficial aluno partirá para a aquisição de novos conhecimentos,

desenvolvidos  no  estudo  das  fontes  bibliográficas  ou  formadas  a  partir  da  discussão  dirigida

conduzida pelo EAD.

http://cpeceme.ensino.eb.br/
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Considera-se  que  não  haverá  mais  disponibilidade  de  tempo,  ao  iniciar  o  curso,  para

“compensar” a não realização desse programa de leitura, uma vez que você deverá ler e estudar

fontes bibliográficas mais complexas durante a sua realização.

Seguramente,  o  CP/CAEM  será  um  ponto  de  inflexão  na  sua  carreira.  Nele  será

exercitado  intensivamente  o  método  de  solução  de  questões,  uma  das  fortalezas  de  nossa

Instituição. O Curso proporcionará uma atualização dos temas mais importantes em escalas mundial

e nacional. Ao concluir com aproveitamento o Curso de Preparação, o oficial estará em excelentes

condições  para  posicionar-se  face  à  conjuntura  atual  e,  pessoalmente,  terá  ampliado  sua

capacidade profissional e sua cultura geral.

Temos a convicção de que a formação específica do oficial de Estado-Maior do Exército

Brasileiro se inicia a partir do seu ingresso no Curso de Preparação!

Uma  vez  mais,  enfatizamos  a  satisfação  de  poder  contar  com  a  sua  participação  no

CP/CAEM, com a certeza de que juntos trilharemos uma jornada muito rica de ensinamentos e,

especialmente, desafiadora. Conte sempre com nossa equipe e sucesso em sua preparação.

DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO – DPS

Fevereiro de 2020

“A PREPARAÇÃO E A SELEÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS FAZEM PARTE DO SEGREDO
PARA O SUCESSO DA INSTITUIÇÃO”


