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DIRETRIZES PARA OS OFICIAIS EM MISSÃO NO EXTERIOR 
 

 
1. CADASTRO 

Os oficiais designados para desempenhar missões no exterior, durante o período de 
realização do curso, deverão informar ao CP/CAEM, a partir de 1º FEV 21, por meio do e-mail 
cpcaem@eceme.eb.mil.br, os seguintes dados, para fins de cadastro: 

1. Posto, arma, quadro ou serviço e nome completo. 

2. Local da missão (país). 

3. Data de início da missão (desligamento da OM do Brasil). 

4. Data de término da missão (previsão de apresentação em OM do Brasil). 

5. OM de origem no Brasil, caso a missão se inicie após o início do CP/CAEM. 

6. OM de destino no Brasil após a missão (assim que estiver definida). 

7. Opcionalmente, um endereço para remessa de avaliações corrigidas impressas (se 
houver), no Brasil (endereço residencial, de familiares, por exemplo). Caso não seja indicado 
um endereço, a correspondência será remetida ao DGP. 

 8. Telefone de contato (se houver). 

 

2. REMESSA DE AVALIAÇÕES 

Considerando que o tempo de tramitação de correspondências internacionais pode ser 
longo e inviabilizar a remessa e devolução de avaliações físicas com oportunidade, o 
CP/CAEM disponibilizou, até 2020, a todos os oficiais em missão no exterior, um canal para 
remessa digital de avaliações. 

Contudo, será implantada, no corrente ano, uma a nova sistemática de remessa digital de 
avaliações, para todos os alunos do CP/CAEM, por meio do ambiente EBAula. Essa nova 
sistemática será adotada para remessa e devolução das avaliações diagnóstica, somativas e 
de recuperação. Para as avaliações formativas, permanecerá a sistemática atual, de 
remessa física das provas. 

Dessa forma, tendo em vista que cada missão proporciona diferentes estruturas e 
possibilidades de acesso à internet, os oficiais em missão no exterior deverão adotar os 
seguintes procedimentos para remessa das avaliações: 

1. Para as Avaliações Formativas (realização facultativa): 

- Após a realização de cada avaliação, estas deverão ser digitalizadas em formato 
PDF e enviadas por e-mail para o endereço do CP/CAEM (cpcaem@eceme.eb.mil.br). A 
avaliação corrigida será devolvida para o aluno, em formato digital, para o e-mail de contato, e 
por meio físico, para o endereço indicado no Brasil ou para o DGP, conforme o caso. A via 
física da prova deve permanecer com o aluno. 

2. Para as Avaliações Diagnóstica, Somativas e de Recuperação (realização 
obrigatória): 

a. Caso o local da missão proporcione condições, enviar as avaliações por meio do 
ambiente EBAula, de acordo com os tutoriais disponibilizados a todos os alunos, na área do 
CP/CAEM, na página eletrônica da ECEME na internet. 

b. Caso o local da missão não disponha de estrutura que permita a remessa por meio 
do ambiente EBAula, adotar o mesmo procedimento previsto para remessa das avaliações 
formativas. 

c. Ressalta-se que a remessa de avaliações por e-mail só deve ser adotada pelos 
oficiais que realmente não tenham condições de acesso ao ambiente EBAula, não sendo um 
procedimento opcional para os que conseguem acessá-lo. 

 

mailto:cpcaem@eceme.eb.mil.br
mailto:cpcaem@eceme.eb.mil.br


3. ESTUDO 

O material necessário para balizar o estudo dos alunos estará disponível na área do 
CP/CAEM, na página eletrônica da ECEME na internet (www.eceme.eb.mil.br) e no ambiente 
EBAula. 

Na área do CP/CAEM, também estarão disponíveis os demais documentos relacionados ao 
curso, como o Guia do Aluno, as Normas para Aplicação das Avaliações, modelos de 
documentos, legislação, PLADIS, publicações com o conteúdo básico das disciplinas, o Plano 
de Estudo e a Ficha de Orientação de Estudo (FOE). 

Dessa forma, ressalta-se que, para a obtenção de um bom rendimento no CP/CAEM, é 
necessário que o oficial aluno em missão no exterior acesse, sempre que possível, a área do 
CP/CAEM na internet e o ambiente EBAula. 

 

4. CONTATO 

Em caso de dúvidas ou problemas, o oficial deve entra em contato direto com o CP/CAEM, 
o mais rápido possível, preferencialmente pelo e-mail cpcaem@eceme.eb.mil.br. 

 
 
 
 

BOM ESTUDO! 
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