
ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

CURSO DE PREPARAÇÃO AOS CURSOS DE ALTOS ESTUDOS MILITARES 
 

 MENSAGEM DO COMANDANTE DA ECEME AOS COMANDANTES DE OM  

 

Praia Vermelha, 28 de janeiro de 2020. 

 

Dirijo-me aos Comandantes, Chefes e Diretores dos oficiais alunos matriculados no Curso de Preparação aos Cursos 
de Altos Estudos Militares (CP/CAEM) com a finalidade de prestar algumas informações sobre a decisão de seu 

comandado em favor do aperfeiçoamento profissional que, indiscutivelmente, passa pelos cursos desta centenária Escola. 

Sabemos que, no itinerário formativo iniciado na AMAN e continuado na EsAO, a ECEME tem a missão de preparar o 

comandante e o assessor de Estado-Maior para os mais altos escalões da nossa Instituição. O passo inicial para ingresso 
nesse universo selecionado de profissionais é dado na aprovação no Curso de Preparação (CP/CAEM). 

O CP/CAEM buscará capacitar o seu comandado para participar dos processos seletivos aos cursos da Escola 
(CAEM), Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) da EsFCEx e Qualificação Funcional Específica 

(QFE), em condições de igualdade, independentemente da guarnição onde ele esteja servindo. Fornecerá embasamento 
necessário ao amadurecimento cultural e profissional, melhorando, inclusive, o desempenho do oficial sob seu comando. 

Ao final do Curso, pretendemos ter desenvolvido, no oficial aluno, capacidades como reflexão, integração de 

conhecimentos e visão holística dos desafios contemporâneos. 

O Curso atualizou-se para atender às necessidades do ensino moderno, com as características próprias do Ensino 
Militar, visando a incentivar o autoaperfeiçoamento, a predisposição à mudança, a pesquisa, o aprimoramento da 

expressão escrita e o desenvolvimento cultural, tudo de acordo com a Lei de Ensino do Exército (Lei nº 9.786, de 8 de 

fevereiro de 1999). 

Com duração de nove meses, o Curso tem suas atividades consideradas atos de serviço, de acordo com a Port n°101-
DECEx, de 2 de maio de 2019 (IROFM/CP/CAEM). Durante seu desenvolvimento, o aluno é submetido a diversas 

avaliações. Portanto, solicito designar um Oficial Orientador para conduzir a orientação do aluno e a atividade de 

verificação, conferindo, assim, a necessária correção, credibilidade e transparência ao processo ensino-aprendizagem. 

 A ferramenta de ensino a distância (EAD) adotada pelo Curso – EB Aula – e a divisão das matérias em módulos 
didáticos de estudo permitirão a interação aluno/instrutor de forma dinâmica e pedagógica, facilitando a assimilação de 

conhecimentos e a autoaprendizagem. No EAD, é grande a responsabilidade do instrutor, mas é maior, ainda, a parcela de 

responsabilidade que cabe ao aluno, que necessita ser organizado, determinado e, preferentemente, automotivado.  

Dessa forma, convém recordar que as IROFM estabelecem que o oficial aluno do CP/CAEM possa dispor de 8 (oito) 

horas semanais para estudo, dentro do horário de expediente, e mais 12 (doze) horas em domicílio. Entendo, entretanto, 

que mais importante que a determinação na legislação – perfeitamente flexível em função das peculiaridades de cada OM – 

será a participação, apoio e orientação prestadas pela OM ao oficial aluno, criando condições para que ele se prepare em 
situação similar àquela que encontrará no concurso de admissão. 

Alerto, também, que a eventual ocorrência de alterações na realização das avaliações, entre oficiais alunos, tais como 

acesso indevido ao Portal de Educação, consulta a documentos e troca de informações, não é admitida pelas IROFM – 
Art. 24. Além da possibilidade de desligamento do Curso em decorrência de tais alterações, o inciso VIII, do Art. 45 prevê 

a instauração de procedimentos administrativos e/ou disciplinares para sua apuração, por iniciativa própria ou em 

decorrência de acionamento por parte da ECEME, a quem deverá ser informado o resultado.  

Sabemos que o sucesso, no CP/CAEM e no Concurso de Admissão, dependerá do apoio irrestrito da família do oficial, 
que precisa entender que o êxito no Curso será, também, o sucesso dos familiares. Para isso, como não poderia ser 

diferente, esperamos esse apoio, buscando sensibilizar os familiares do oficial aluno quanto à importância dessa etapa em 

sua vida. 

Encerrando estas palavras, formulo ao seu comandado votos de êxito no Curso e as boas-vindas ao ambiente de ensino 
desta secular Escola Marechal Castello Branco, ao tempo que agradeço ao senhor Comandante de OM por tão 

significativa contribuição com a capacitação dos oficiais de nosso Exército. 

 

“O saber na defesa da Pátria!” 

 

Gen Bda RODRIGO PEREIRA VERGARA 

Comandante da ECEME 

 


