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Prezado aluno 

 

Parabéns por realizar o Curso de Preparação aos Cursos de Altos Estudos Militares 

(CP/CAEM). Desde já, colocamo-nos a sua disposição para apoiá-lo e facilitar, ao máximo, 

o seu progresso nessa importante fase da sua vida profissional.  

Para que fique ambientado com nossa organização, cabe uma explicação, a Divisão 

de Preparação e Seleção é uma estrutura da ECEME que possui duas seções: a Seção do 

Curso de Preparação, responsável pelo CP/CAEM e a Seção do Concurso de Admissão, 

responsável pelo Processo Seletivo para os Cursos de Altos Estudos Militares.  

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

1960, atuando de forma sistêmica, com vistas a propiciar atualmente as condições 

necessárias para que exista igualdade de oportunidades a todos os postulantes aos Cursos de 

Comando e Estado-Maior (CCEM), Curso de Direção para Engenheiros Militares (CDEM), 

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

Funcional Específica (QFE). Nesse processo, as inovações, melhorias e empenho 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/tutores do Curso. 

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

pessoal do oficial aluno e o estudo será desenvolvido de acordo com os documentos 

normativos que regulam o CP/CAEM: o novo Plano de Disciplinas (PLADIS), já pelo ensino 

por competência, o Guia do Aluno e o Plano de Estudo, todos disponíveis na Página da 

ECEME na Internet.  

Muitas informações sobre o funcionamento do Curso e sobre o Processo Seletivo aos 

Cursos de Altos Estudos Militares da ECEME poderão ser encontradas no Guia do Aluno. 

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. 

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

diversos cursos de Altos Estudos Militares e para a Qualificação Funcional Específica. 

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. Ademais, também prepara para o Processo Seletivo, 

para os Cursos de Altos Estudos Militares da ECEME, que também avalia as áreas da 

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

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 da ECEME e no 

EBAula.  

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

apresentamos o Plano de Estudo e a Ficha de Orientação de Estudo (FOE), compostos de 

módulos de ensino, conteúdos, 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 seu estudo o mais cedo possível. Assim, sugerimos 

que acesse ao ambiente vitual de aprendizagem desde o primeiro dia e que o faça diariamente 

até o fim do curso.  

Para que você possa realizar o curso nas melhores condições, sugerimos a leitura de 

toda documentação na aba do CP/CAEM, na página da ECEME, e que realize seu estudo 

com base nas referências previstas no PLADIS. 

Como não há necessidade de uma leitura sequencial das obras sugeridas no PLADIS, 

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 se esqueça de consultar também as 

videoaulas na página da ECEME. 

Lembre-se! A partir de 1º de março de 2021, o ritmo do curso será bastante acelerado. 

A condução de um estudo sem sobressaltos, 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 das 

tarefas conduzidas pelo EAD. 

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

exercitado intensivamente o Método para a Solução de Questões, uma das fortalezas de 

nossa Instituição. O Curso proporcionará ainda 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. 

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

CP/CAEM, com a certeza de que juntos trilharemos, com a proteção de DEUS, uma jornada 

muito rica de ensinamentos e, especialmente, desafiadora. Conte sempre com nossa equipe 

e sucesso em sua preparação. 
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