
CP/CAEM – 2019 
 
 

INFORMAÇÃO AOS OFICIAIS ALUNOS EM MISSÃO NO EXTERIOR 
 
 

Senhores oficiais matriculados no CP/ECEME-2019 e em missão oficial no Exterior,  
 
Esta é uma mensagem CIRCULAR para confirmação de dados necessários ao bom 
transcurso do CP/CAEM, tendo em vista a situação particular das missões no exterior e 
para que possam cursar nas melhores condições. Para tanto, solicitamos informar os 
seguintes dados, somente a partir de 4 de FEVEREIRO de 2019: 
 
1. Posto, Nome Completo, LOCAL e as datas previstas para o início e final da missão. 
 
2. Data estimada de apresentação pronto na OM ao retornar ao Brasil. 
 
3. OM de origem e OM de destino após o término da missão. 

4. Endereço no Brasil (sfc) para remessa de correspondência (provas, material didático 
impresso e outros documentos. Caso contrário, a correspondência será enviada ao DGP 
via mala diplomática, o que pode demorar a ser recebido.  
 
5. AVALIAÇÕES: após a realização de cada avaliação, estas deverão ser escaneadas em 
PDF e enviadas por e-mail para o endereço do CP/CAEM 
(cpcaem@eceme.eb.mil.br). Após o recebimento pelo Curso, serão impressas, 
corrigidas, orientadas e devolvidas aos oficiais alunos, juntamente com os baremas. 
Após a confirmação do recebimento das avaliações pelo Curso, não há necessidade de 
enviar a via original para a ECEME/DPS, a qual deverá ficar de posse do oficial aluno. 
 
6. O material didático enviado aos oficiais também estará disponível na página eletrônica 
do CP/CAEM (www.eceme.eb.mil.br/cpcaem), como o Guia do Aluno, a Orientação aos 
Cmt para Aplicação das Provas, os conteúdos das Disciplinas, as Publicações de 
Método, Expressão Escrita e demais orientações durante o Curso. 
 
7. Para o bom rendimento do CP/CAEM, é necessário que o oficial tenha pleno 
conhecimento e consulte sempre o PLADIS, o Plano de Estudo, a Ficha de Orientação de 
Estudo (FOE), e as mensagens enviadas no Quadro de Avisos na Página do CP/CAEM. 
 
8. Todas as informações relacionadas com as avaliações (FOG, Questões e Baremas) 
também serão enviadas aos oficiais em missão no exterior, por e-mail pessoal e 
atualizado, além de disponibilizadas no Portal da ECEME e do CP/CAEM. 
 
9. Em caso de dúvida entrem em contato. Estaremos sempre prontos para que obtenham 
sucesso no Curso. MANTENHAM SEMPRE SUA SITUAÇÃO ATUALIZADA (posto/OM/e-
mail). 
 
10. Se possível, resolvam as questões com caneta na cor “PRETA” para facilitar a 
digitalização, a impressão e posterior devolução das provas, também por e-mail. 
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