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1. OBJETIVO DA PESQUISA

2. RESPONSÁVEL

Divisão de Preparação e Seleção (DPS)

3. METODOLOGIA EMPREGADA

4. UNIVERSO PESQUISADO

Universo de participantes que recebeu a pesquisa – 146 oficiais / 100%

Universo de participantes que respondeu a pesquisa – 136 oficiais / 93%

5. APURAÇÃO DOS RESULTADOS

1. Qual a sua avaliação do PLADIS para a preparação para o Concurso de Admissão?
Muito Boa Boa RuimNão orientei meu estudo pelo PLADIS

90 45 1 0
33 80 2 4

Esta pesquisa teve por objetivo captar a percepção e as observações dos oficiais aprovados no 
Concurso de Admissão aos Cursos de Altos Estudos Militares (CA/CAEM) realizado em 2019, 
quanto ao Curso de Preparação (CP/CAEM) de 2018) e ao Programa Expedito de Preparação 
(PEP/2019), no contexto da preparação para o Concurso de Admissão.

A amostra foi selecionada no âmbito dos oficiais aprovados no CA/CAEM realizado em 2019. 
Foi organizado um questionário com perguntas objetivas e subjetivas. Após cada pergunta 
objetiva descrita a seguir com suas respectivas respostas, foram disponibilizados gráficos com os 
valores obtidos nas respostas e que mostram a tendência apontada pelas respostas do universo 
considerado.
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3. A bibliografia sugerida pelo PLADIS é suficiente para aprovação no Concurso de Admissão?
Sim Não Em Parte
85 6 45

Sim Não Em ParteNão participei de palestras
64 57 15 0

56 1 14 48

Sim Não Em Parte Não consultei EBAula
96 3 27 10

83 2 29 4

9. Caso tenha consultado os módulos de estudo do EBAula, com qual frequência semanal consultou?

Elevada (mais de 5 acessos por semana)Regular (de 3 a 4 acessos por semana)Pouca (até 2 acessos por semana)Não consultei o EBAula

45 40 40 11

5. Caso tenha participado de palestras do Curso de Preparação e Seleção (sobre o CA, CP/CAEM 
e o PEP) realizadas em algumas Guarnições, as mesmas esclareceram dúvidas sobre o processo 
de preparação e seleção para a ECEME?

7. Caso tenha consultado os módulos de estudo do EBAula no Portal do CP/CAEM ou Portal de 
Educação do Exército, como aluno ou "Ex-aluno/PEP" do CP/CAEM, o material disponibilizado 
no EBAula foi útil para a preparação para o Concurso de Admissão?
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10. O senhor achou fácil a utilização do EBAula?
Sim Não Em parte 
102 9 25

106 2 11

12. O PEP foi útil para a sua preparação para o Concurso de Admissão/2019?

Sim Não Em parte Não utilizei o PEP
133 0 2 1

Sim Não Não realizei as provas do PEP

113 18 5

18 10 15 18 10 48
Até 10 horasDe 11 a 15 horasDe 16 a 20 horasmais de 20 horas

18 23 24 71

14. Caso tenha realizado as provas do PEP, o senhor enviou as avaliações de treinamento para os 
oficiais orientadores para a correção e orientação?

16. Quantas horas por semana adotou em média para o seu estudo nesse último ano de 
preparação?
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Sim Não Realizei o CP/CAEM em outro ano
39 17 80

25 14 80

18. Quantos concursos o senhor realizou?
1 Concurso2 Concursos3 Concursos4 Concursos5 Concursos6 Concursos 7 Concursos

69 29 16 12 5 3 2
8 Concursos

19. Caso tenha realizado o CP/CAEM antes de 2018, há quanto tempo o senhor realizou o Curso?

1 ano 2 anos 3 a 5 anos6 anos ou mais
79 8 35 14

20. O CP/CAEM concluído pelo senhor, foi suficiente para prestar o Concurso?
Sim Não Em parte 
29 48 59

17. Caso tenha realizado o CP/CAEM no ano de 2018, o senhor utilizou as horas de estudo em 
horário de expediente previstas nas IROFM?
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22. O senhor participou de grupos de estudo?
Sim Não Em Parte

Sim Não Em parte 
92 32 12

23. Caso tenha respondido "sim" na pergunta 22, quanto o grupo contribuiu para a sua aprovação?

Muito PoucoNão contribuiu
95 3 6

24. O senhor realizou algum cursinho preparatório?
SIM NÃO

Sim Não 
117 19
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CONSOLIDAÇÃO DOS COMENTÁRIOS DA PESQUISA Nº 3 (RESULTADO CA/CAEM/2019)

6 – ANÁLISE OBJETIVA DA PESQUISA

a. PLADIS – A avaliação do PLADIS foi considerada Muito Boa (66%) e Boa (33%) pelo 
universo avaliado, o que demonstrou ter atendido ao estudo e preparação ao CA/CAEM, mesmo 
tendo sido considerado já possuir algum tempo de sua edição e complementado pelos textos 
disponíveis no “EBAula”. A partir do Curso de 2019 o PLADIS já foi atualizado para a educação 
por competências.

b. BIBLIOGRAFIA – A bibliografia atendeu ao estudo dos candidatos aprovados em boas 
condições, o que ficou demonstrado ser suficiente para a aprovação no CA/CAEM.

c. PALESTRAS – As palestras realizadas sobre o CP/CAEM, PEP e CA/CAEM em algumas das 
Guarnições onde também se realiza o Concurso de Admissão, demonstraram ser úteis aos 
candidatos e é excelente oportunidade à orientação do estudo para o CA/ECEME. Foi sugerido 
por alguns candidatos que fosse incluído nas palestras mais alguma orientação ao estudo do 
Método para Solução de Questões.

d. EBAula – A consulta e o estudo orientado pela ferramenta “EBAula” foi fundamental para 
71% dos oficiais aprovados no CA/CAEM. Incluídos nesse universo os candidatos que já tinham 
cursado o CP/CAEM em anos anteriores e fizeram a atualização dos conteúdos na página do 
Curso, de livre acesso para todos.

e. PROGRAMA EXPEDITO DE PREPARAÇÃO (PEP) –  O PEP foi utilizado pela maioria dos 
candidatos aprovados (97%), o que demonstrou sua utilidade na preparação final para a realização 
do CA/CAEM. Permanece alguma dificuldade dos candidatos quanto ao auxílio de oficiais do 
QEMA, da ativa e da reserva, na orientação do estudo e acompanhamento do Programa.

f. HORAS DE ESTUDO – Dos oficiais aprovados em 2019 e que realizaram o CP/CAEM em 
2018, cerca de 28% dos candidatos utilizaram as horas de estudo durante o expediente. A 
concessão dessas horas de estudo, previstas nas IROFM, nem sempre foi possível, dependendo do 
tipo da OM ou mesmo da função exercida pelo oficial. Para grande maioria dos aprovados, o 
estudo ficou acima de 20 (vinte) horas semanais.

g. GRUPOS DE ESTUDO – Para a maioria dos oficiais aprovados (67%) o Grupo de Estudo 
contribuiu significadamente para o sucesso no CA/CAEM.

h. CONCLUSÃO – No CA/CAEM de 2019, a maioria dos oficiais aprovados (58%) foi 
constituída pela turma mais nova que realizou o concurso. Resultado similar já ocorreu em anos 
anteriores, demonstrando que os oficiais que cursaram o CP/CAEM no ano anterior ao 
CA/CAEM competiram em melhores condições com os demais oficiais que realizaram o 
CP/CAEM anteriormente. 



7 – ANÁLISE SUBJETIVA DA PESQUISA

Rio de Janeiro, RJ, 26 de setembro de 2019

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NA DIVISÃO DE PREPARAÇÃO E SELEÇÃO

NELSON ANGELO DE OLIVEIRA – Cel

Chefe da Divisão de Preparação e Seleção

a. Muitas observações feitas na pesquisa demonstram desconhecimento das informações 
constantes dos documentos de orientação do Curso, como o Guia do Aluno e a publicação 
“Orientação aos Comandantes para Aplicação das Avaliações”, documentos esses disponíveis 
desde antes do início do atual CP/CAEM. A simples leitura e o acompanhamento dessas 
orientações poderiam evitar os elevados gastos com outras fontes de estudo, e mesmo com 
“cursinhos”, os quais preparam somente para a realização das provas, e além disso, o CP/CAEM 
possui também objetivos que são considerados essenciais no amadurecimento cultural e 
profissional do oficial superior e futuro chefe.

b. No Guia do Aluno consta a orientação para que o estudo seja complementado por outras fontes 
impressas e virtuais para que os oficiais estejam sempre atualizados com as Conjunturas Nacional 
e Internacional. O autoaperfeiçoamento, a pesquisa e a leitura, devem ser uma constante na 
preparação do candidato ao Concurso. No Portal do Curso há links disponíveis para consulta 
sobre assuntos da atualidade e dos Programas de Governo. Na ferramenta “EBAula” são 
divulgados textos atualizados e necessários ao estudo e solução das questões.

c. O CA/CAEM tem sua orientação sempre baseada no CP/CAEM do ano anterior e no PEP. A 
atualização do estudo para quem cursou anteriormente deve ser feita pela consulta aos módulos 
disponíveis na página eletrônica do Curso na Internet e sem restrição ao acesso. Esse 
procedimento é divulgado no Quadro de Avisos do CP/CAEM e encontra-se na página do 
CP/CAEM, no menu “Ex-aluno/PEP”, na opção “Módulos do EBAula”. 

d. A Publicação Método para a Solução de Questões (MSQ) utilizada no CP/CAEM, os 
exercícios disponíveis no “EBAula” e o acesso às videoaulas permitem o estudo e preparação 
para o CA/CAEM desde que seguidos integralmente pelos candidatos. As orientações repassadas 
por outras fontes que não o CP/CAEM, podem se tornar soluções inadequadas ao bom resultado 
do CA/CAEM. Há casos de oficiais aprovados sem a necessidade de “cursinhos”, inclusive no 
cumprimento de missão no exterior. 

e. As videoaulas disponíveis na página do CP/CAEM são fundamentais para o prosseguimento 
dos estudos, para o perfeito entendimento do método adotado e para a preparação ao CA/CAEM. 
Orientam também quanto ao estudo das disciplinas de Geografia e de História, bem como ao 
aperfeiçoamento da Expressão Escrita.

f. As palestras da DPS realizada em diversas Guarnições sobre as orientações para o CP/CAEM, 
o PEP e o CA/CAEM, e a oportunidade do contato direto com os instrutores do Curso, têm 
demonstrado a importância para a preparação ao Concurso de Admissão à ECEME, bom como a 
retirada de dúvidas e a obtenção da correta orientação para o estudo.

g. Em algumas OM nota-se ainda o diferente tratamento aos oficiais alunos do CP/CAEM e aos  
candidatos que realizarão o CA/CAEM na questão da passagem à disposição do DECEx, tanto 
para o estudo semanal de 8 (oito) horas, quanto nos dias previstos para a realização das avaliações 
somativas.
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