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PLANO ECEME 2023
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Criada em 1905 sob os auspícios da modernização do Exército à época, a Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME) tem se dedicado ao mister de capacitar o oficial de Estado-Maior e o assessor 

de alto nível, contribuir com a evolução da doutrina militar e realizar pesquisas para construir e disseminar 

conhecimento em ciências militares. 

Do Oficial de Estado-Maior exige-se a capacidade de analisar, criticar e oferecer soluções aos problemas, 

invariavelmente, complexos e inéditos, e a habilidade de, antecipando-se ao futuro, contribuir para mover 

o Exército no rumo da modernidade, sem o temor de propor o novo e sem vacilar ante as dificuldades de, 

em muitas oportunidades, ser pioneiro. 

Na sua história, a ECEME se destaca como a Escola da modernidade e que continuamente evolui na 

busca de novos e consistentes métodos e resultados. Esse legado de nossos antecessores nos impõe a 

responsabilidade de promover o contínuo aperfeiçoamento da Escola, mantendo-a no mais elevado 

patamar de qualidade e modernidade e fazendo-a de modelo no âmbito do Exército, das Forças Armadas 

e das escolas de nível superior do Brasil. 

Portanto, faz-se necessário que o planejamento da gestão da ECEME tenha uma visão modernizada e 

que se utilize de programas – mais perenes – e projetos que balizem as ações que levam à concretização 

de novos processos e entregas. Uma vez isso alcançado, certamente, a Escola terá, mais uma vez, galgado 

patamar mais elevado na sua já conceituada qualidade e materializando a visão de ser centro de excelência 

do pensamento militar brasileiro. 

O presente documento é um extrato do novo plano de gestão da ECEME, denominado ECEME 2023. É 

focado na visão do novo patamar que se pretende fazer a Escola alcançar e, para isso, é calcado na 

realização de programas e seus projetos vinculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marechal Castello Branco 

“O oficial de Estado-Maior é renovador, um criador e 
um inovador. Deve lutar contra o conservantismo, 
tornando-se permeável a ideias novas, a fim de que 
possa escapar à cristalização, ao formalismo e à 
rotina.” 
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2. MISSÃO 

a. Missão 

- Preparar o chefe militar (Comandante, Chefe e Diretor), o oficial e o assessor de Estado-Maior e o 

assessor de alto nível, contribuindo para o desenvolvimento da liderança militar. 

- Contribuir para o desenvolvimento da doutrina militar terrestre, conjunta e interagências. 

- Realizar pesquisas de interesse das ciências militares e da defesa nacional. 

b. Missão síntese 

Forjar líderes e chefes militares, e formar o oficial de Estado-Maior e o assessor de alto nível, 

produzindo conhecimento e pensando o Exército do futuro, além de contribuir para a construção de 

uma mentalidade de defesa na sociedade brasileira, primando pela competência profissional em nível 

de excelência. 

 
3. VISÃO DE FUTURO 

 

Ser um centro de excelência do pensamento militar brasileiro, confirmando-se como referência, 

nacional e internacional, nos estudos da Defesa e das Ciências Militares, de modo a proporcionar a 

formação de líderes, chefes militares, oficiais de Estado-Maior e assessores de alto nível, estabelecendo 

estreito relacionamento com escolas congêneres e universidades (nacionais e estrangeiras) e interação 

crescente com a sociedade brasileira. 

 

 a. Desdobramento da Visão 

1) Ensino moderno, em processo contínuo de evolução, utilizando-se de meios tecnologicamente 
avançados. 

2) Ensino de pós-graduação lato e stricto sensu reconhecido pela área acadêmica. 

3) Polo de produção e difusão do conhecimento nas áreas de Defesa e das Ciências Militares.  

4) Simulação de combate moderna e adequada, em apoio ao ensino e ao desenvolvimento da 
Doutrina. 

5) Infraestrutura moderna e adequada ao ensino, à pesquisa e à doutrina.  

6) Corpos Discente e Docente especializados e permanentemente capacitados. 

7) Gestão moderna dos recursos em apoio ao ensino, à pesquisa e à doutrina. 

8) Intercâmbio com escolas congêneres e entidades de ensino superior, civis e (ou) militares, 
nacionais ou estrangeiras. 

9) Realização de pesquisas científicas de interesse para o Exército e para a Defesa Nacional. 

10) Contribuição para o desenvolvimento da doutrina militar terrestre, conjunta e interagências. 
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4. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 
a. Ambiente Interno 

 
1) Pontos Fortes 

a) Ambiente Institucional. 

b) Infraestrutura de tecnologia da informação. 

c) Realização de congressos, seminários e ciclos de estudos ao longo do ano letivo. 

d) Processo de seleção e admissão. 

e) Produção de conhecimento científico na área das ciências militares. 

f) Qualidade, competência e comprometimento dos Corpos Discente e Docente. 

g) Culto de valores ético e morais. 

h) Manutenção das tradições do Exército e da Escola. 
 

2) Oportunidades de Inovação e Melhoria 

a) Efetivação da gestão do conhecimento na Escola 

b) Solução de continuidade na produção e no armazenamento do conhecimento. 

c) Deficiência na estrutura organizacional da Escola. 

d) Deficiência na estrutura física da Escola. 

e) Deficiência na gestão de projetos, contratos e parcerias. 

f) Deficiência na gestão administrativa (pessoal, material, financeiro, patrimonial, etc.). 

g) Limitação de espaço físico para ampliação das instalações. 

h) Dimensionamento do Corpo Permanente face às novas demandas gerenciais e educacionais. 

 

b. Ambiente Externo 

 
1)  Oportunidades 

a) Imagem, prestígio e tradição da ECEME. 

b) Ligação existente com outras escolas congêneres e meio acadêmico. 

c) Intercâmbios, convênios, seminários, parcerias, cursos e simpósios com estabelecimentos de 
ensino civis e militares, nacionais e estrangeiros, bem como com órgãos de Forças Armadas de 
outros países. 

d) Interesse e apoio a atividades/projetos da ECEME por parte de órgãos internos e externos, tais 
como MD, EME e outros de direção setorial. 

e) Existência de incentivos orçamentários e financeiros à pesquisa. 

f) Existência de meios de divulgação (revistas, sítios da internet, etc) para a difusão do 
conhecimento das ciências militares. 

g) Interesse do MD e do EB no desenvolvimento de sistemas de simulação de combate e da 
Doutrina de Operações Conjuntas. 

 

2)  Ameaças 

a) Imposições normativas que produzem reflexos no efetivo da Escola. 

b) Restrições de recursos (financeiros, combustível, transporte, diárias etc.). 

c) Restrição de apoio em moradia (PNR) para o corpo permanente e discentes da Escola. 

d) Indisponibilidade do assessoramento técnico na área de engenharia para a ampliação das 
instalações da ECEME. 
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Manter o Ensino da ECEME em constante evolução, contribuindo para a implementação de 
um novo e efetivo sistema de Educação Superior Militar e para a integração do EB com o MD 
e as demais Forças Armadas. 

OE 1 

Aperfeiçoar a produção e a divulgação de conhecimento na área das Ciências Militares, 
contribuindo para a integração do Exército com a sociedade. 

OE 2 

Contribuir para o desenvolvimento da Doutrina. 

OE 3 

Aprimorar a gestão da ECEME sob a égide da excelência gerencial. 

OE 4 

Valorizar a dimensão humana da Escola. 

OE 5 

5. PRINCÍPIOS, CRENÇAS E VALORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ORGANIZACIONAIS (OE) 
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7. MAPA ESTRATÉGICO DA ECEME 
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8. PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS DA ECEME 2020-2023 

 


