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Rio de Janeiro - RJ, 21 OUT 19. 

 

É com muita satisfação que a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército cumprimenta o 

prezado camarada pelo sucesso alcançado no concurso de admissão deste estabelecimento de ensino. 

Seu esforço e sua perseverança na preparação para a seleção da Força, bem como o apoio recebido 

de familiares resultaram em sua vitória. 

Nesses dois anos de curso, a Escola dispenderá permanentes esforços para facilitar-lhe o 

aprendizado e o aperfeiçoamento profissional e cultural. O constante estímulo à prática da pesquisa, 

o conhecimento de todos os sistemas que compõem o Exército Brasileiro, bem como a compreensão 

da evolução do cenário nacional e internacional serão ferramentas no desempenho de suas futuras 

funções de assessoramento, de comando, chefia ou direção de organização militar. 

O presente informativo foi elaborado pela Divisão de Coordenação do Discente (DCD), que é 

responsável por orientar e acompanhar os oficiais-alunos nas atividades escolares. Ele tem o intuito 

de orientá-lo sobre os procedimentos a serem adotados até a data de apresentação na ECEME e 

contém dados para o processo de transferência e adaptação à vida escolar. 

A DCD disponibilizará um novo Informativo, em data oportuna, relativo à escolha de PNR. 

Ressalta-se, desde já, a importância dos cumprimentos dos prazos estabelecidos no texto deste 

Informativo, bem como o contato com os padrinhos. 

Seja muito bem-vindo à Escola de Comando e Estado-Maior do Exército! 

 
O Saber na Defesa da Pátria! 
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CAPÍTULO I 

 

 A ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 

 

1. RESUMO HISTÓRICO 

A Escola de Comando e Estado-Maior do Exército é o estabelecimento de ensino de mais alto 
nível da Força Terrestre, destinando-se, precipuamente, à formação de oficiais do Quadro de Estado-
Maior da Ativa (QEMA). Sua criação foi formalizada por Decreto de 2 de outubro de 1905 e, em 
abril de 1909, a escola diplomou sua primeira turma. 

Tendo completado 110 anos de existência em 2015, a ECEME atravessou períodos distintos e 
foi sucessivamente influenciada pelas doutrinas militares da Alemanha, da França e dos Estados 
Unidos da América, ao longo do tempo. Dessa forma, seu passado pode ser sintetizado na medida em 
que se discorre sobre sua orientação doutrinária. 

A ECEME iniciou suas atividades na primeira década do século passado. No entanto, a 
ocorrência da Primeira Guerra Mundial, além de provocar a interrupção dos trabalhos escolares, a 
partir de janeiro de 1918, marcou o fim da fase de orientação germânica. Em abril de 1920, a Escola 
reiniciou suas atividades sob a orientação da Missão Militar Francesa. 

Em 1940, a ECEME ocupou suas atuais instalações na Praia Vermelha e recebeu, pela primeira 
vez, alunos oriundos de nações amigas. Nesse ano, ocorreu também a finalização dos trabalhos da 
missão francesa junto ao Exército Brasileiro. 

O regresso da Força Expedicionária Brasileira, que participou do esforço aliado na Segunda 
Guerra Mundial, marcou a substituição da influência francesa pela estadunidense. A partir de 1945, 
a doutrina militar dos Estados Unidos da América passou a orientar o currículo da Escola, gerando 
profundas modificações nos processos de ensino, nos métodos de trabalho e no próprio ambiente 
escolar. 

No início da década de sessenta do século passado, a ECEME ingressou na fase de formulação 
de uma doutrina própria, consubstanciada com as características fisiográficas do subcontinente sul-
americano e com a realidade nacional. A Escola transformou-se, assim, no laboratório da doutrina 
militar brasileira. 

 
2. TELEFONES DA ECEME 

   a. PABX: (21) 3873-2275. 

   b. Corpo da Guarda: (21) 3873-3894. 

   c. Divisão de Coordenação Discente (para assuntos de serviço ou recados): 

       - Chefe: (21) 3873-3827 (Cel Art COELHO); 

       - Coordenador do 1º Ano: (21) 3873- 3827 (TC Inf MARCELO REZENDE); e 

      - Secretaria: (21) 2542-9489/ Ramal: 3871 (1º Ten QAO ELTON). 
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3. ENDEREÇO 
 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
Divisão de Coordenação de Discente (DCD) 

Praça General Tibúrcio, 125 
CEP 22290-270 – Praia Vermelha 

Rio de Janeiro - RJ 
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CAPÍTULO II 

 

PROVIDÊNCIAS ANTERIORES AO DESLIGAMENTO 

 

     - A DCD solicita que sejam cumpridas fielmente todas as instruções descritas abaixo, visando a 
oferecer capacidade de providências administrativas, desde já, pela ECEME, assim como facilitar a 
chegada e recepção dos novos alunos. 

1. ASSUNTOS DE PESSOAL 

   a. Férias, trânsito, instalação e apresentação 
      1) Por ocasião da apresentação na ECEME, todos os oficiais já deverão ter gozado as férias 
relativas a 2019. O não cumprimento desta prescrição poderá acarretar prejuízos para o oficial aluno 
ao final do curso. 
     2) Ao definir os dias do desligamento e do início de trânsito em sua OM de origem, o oficial aluno 
deve fazer o planejamento regressivo do tempo, de forma que não haja lacunas entre o desligamento 
da OM de origem, a data de apresentação por término de trânsito, as datas de início e término de 
instalação e o dia da apresentação (2ª Feira, 3 FEV 20). Para tanto, o dia 2 FEV 20 deve ser 
considerado como sendo o último dia de instalação. 
     3) A ECEME dispensa a apresentação formal por término de trânsito e por início de instalação. 
     4) Por ocasião da chegada à ECEME, é necessário que o oficial tenha conhecimento das diversas 
datas relativas à sua movimentação (desligamento, início e término de trânsito, início e término de 
instalação), bem como de eventuais desistências de férias, trânsito ou instalação, se for o caso. 
     5) No dia da apresentação, o oficial aluno deverá preencher uma ficha com os dados supracitados 
e entregar uma cópia da página do boletim da OM de origem que publicou seu desligamento, 
bem como a publicação das férias relativas à 2019. 
     6) Solicita-se atenção à publicação das diversas datas relativas à sua movimentação em suas folhas 
de alterações, bem como da contagem de tempo de serviço acumulado. 
     7) Todos os militares deverão, por ocasião da apresentação, entregar uma foto digitalizada e uma 
foto impressa, ambas 3x4 cm, para serem inseridas no Banco de Dados da ECEME, nas seguintes 
condições: frontal; uniforme 5ºA1; sem cobertura; com nitidez do rosto; sem deformações na silhueta 
do militar e fundo branco. No enquadramento da foto, não há necessidade de incluir todos os 
distintivos que o militar possui. Recomenda-se que a foto seja tirada por um profissional. Cabe 
ressaltar, ainda, que essa foto deverá ser inserida no SiCaPEx antes da data de apresentação. 
     8) As fotografias que não estiverem no padrão descrito acima serão devolvidas e novamente 
solicitadas pela DCD ao oficial aluno. 
     9) Seguem-se exemplos de cálculo regressivo do tempo:
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     a) Para oficiais de Gu diferentes da Gu Rio de Janeiro (trânsito de 30 dias) 

Situação Períodos Datas 

Com dependentes 

Apresentação por término de trânsito, 
pronto para o serviço e por início de 10 
dias de instalação 

23 JAN 20 

Apresentação por término de instalação 
e estar pronto para o serviço. 

3 FEV 20 

Sem dependentes 

Apresentação por término de trânsito, 
pronto para o serviço e por início de 4 
dias de instalação 

29 JAN 20 

Apresentação por término de instalação 
e estar pronto para o serviço. 

3 FEV 20 

 

     b) Para oficiais da Gu do Rio de Janeiro 

        - Apresentação, por término de trânsito, em 48 h conforme prescreve o Art. 442 do RISG. 

        - Instalação de 4 (quatro) dias segundo o Prf 4o do Art. 454 do RISG. 

Situação Períodos Datas 

Todos 

Apresentação por término de trânsito, 
pronto para o serviço e por início de 4 
dias de instalação 

29 JAN 20 

Apresentação por término de instalação 
e estar pronto para o serviço. 

3 FEV 20 

     b. Sistema de Cadastro de Pessoal do Exército (SiCaPEx) 

         - Por ocasião da apresentação na ECEME, o oficial deverá estar com os dados do SiCaPEx 
atualizados, principalmente em relação aos dependentes, aos TAF, aos TAT, a habilitação de idiomas, 
cursos, estágios e Tempo de Serviço em Situações Diversas (TSSD). Ressalta-se que tal procedimento 
é importante para a quantificação de méritos para a promoção durante o CCEM e para a avaliação de 
desempenho profissional do militar. 

     c. Cadastro de Movimentações (DGP) 

        - O Cadastro de Movimentações também deverá ser verificado e corrigido pelo oficial junto à OM 
de origem do militar, a fim de servir de subsídio para a valorização do mérito, no que tange à vivência 
nacional e à pontuação relativa ao tempo de nomeação como instrutor. Incorreções nos dados constantes 
das fichas do DGP poderão, eventualmente, gerar prejuízos ao oficial. 

     d. Oficiais previstos no Quadro de Acesso para a promoção em 2020 

        - O oficial previsto no Quadro de Acesso para a promoção em 2020 deverá acompanhar com a OM 
de origem o envio da documentação necessária à DAProm, evitando permanecer impedido quando da 
divulgação do Quadro de Acesso para a promoção de ABR 2020, no caso do não envio da mesma. 
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     2. ASSUNTOS DE SAÚDE 

        a. Exames Laboratoriais 

          - Os exames laboratoriais listados abaixo devem ser realizados na guarnição de origem, de forma 
a serem entregues por ocasião de sua apresentação na ECEME: 

            1) Hemograma completo; 
            2) Colesterol total e frações; 
            3) Glicemia em Jejum; 
            4) Ureia;  
            5) Creatina;  
            6) Ácido úrico; 
           7) TGO e TGP; 
           8) Fosfatase alcalina; 
           9) Gama-GT; 
          10) Bilirrubina Total e frações;  
          11) TSH, T3, T4 Livre; 
          12) PSA;  
          13) Parasitológico de fezes; 
          14) Sumário de urina; 
          15) Eletrocardiograma em repouso;  
         16) Raio X tórax (PA e perfil com laudo); e 
         17) Exame atualizado de teste ergométrico com esforço. 

     b. Vacinas 

        - O cartão de vacinação deverá ser, obrigatoriamente, apresentado no dia 3 FEV 20 com as vacinas 
antitetânica, hepatite B, sarampo e febre amarela, em dia. 

    c. TAF alternativo 

      - Os militares que se encontram “Aptos com recomendação” ou realizando TAF alternativo deverão 
chegar à ECEME com todos os comprovantes necessários (publicação da solução de sindicância 
referente ao assunto, publicação das inspeções de saúde, publicação da decisão da comissão de aplicação 
de TAF alternativo, etc), conforme previsto na Portaria nº 268-EME, de 18 de julho de 2016. 

 
3. ASSUNTOS DE PAGAMENTO 

   a. Percepção de vencimentos 

     1) CODOM da ECEME: 048702. 
     2) Solicitar em sua OM de origem: 

        a) transferência do pagamento para o CODOM da ECEME no mês anterior ao da apresentação na 
Escola; 

       b) remessa dos documentos integrantes da Pasta Individual para Habilitação à Pensão Militar. 
Conforme o caso, no DIEx de remessa desses documentos deve ser feita referência ao boletim do DGP 
que homologou as cotas de compensação orgânica, anexando-se a declaração de saltos expedida pela 
Bda Inf Pqdt, a cópia da declaração das cotas homologadas da gratificação de compensação orgânica 
FOTRIP (para oficiais oriundos do C Av Ex) e a cópia do documento que determinou desconto de pensão 
judiciária. Para os oficiais que fazem jus ao recebimento da assistência pré-escolar, deverá constar, ainda, 
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qual foi o último mês em que foi paga a mensalidade referente a esse benefício; 

      c) transcrição, em suas folhas de alterações, da remuneração do ano-base do PIS/PASEP, conforme 
o constante da RAIS; 

     d) se residente em PNR, o cancelamento do desconto automático no mês anterior ao ajuste de contas 
e a liquidação dos débitos com todos os setores, a fim de evitar restituições; 

     e) anulação de possíveis gratificações e/ou indenizações que deixarão de ser percebidas, em função 
da movimentação; 

     f) a eventual anulação de descontos em favor de entidades consignatárias; 

     g) a eventual atualização da Pensão Alimentícia, excluindo a “gratificação de localidade especial”, 
no caso dos militares oriundos de OM categoria A e B; e 

     h) o pagamento de vantagens devidas ao militar, evitando que o oficial aluno tenha que requerer o 
“pagamento de despesas de exercícios anteriores”. 

 

4. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

   - Comprovação de transporte 

      - A Portaria nº 374, de 31 de julho de 2002, estabelece os procedimentos para a comprovação do transporte, 
de acordo com o Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002. Em vista disso, os oficiais deverão trazer uma cópia 
da página do Boletim Interno da OM de origem que publicou a parte de opção da movimentação para a 
ECEME, assim como os documentos do(s) veículo(s) e dependentes declarados, SFC.  
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CAPÍTULO III 

 

INFORMAÇÕES DE INTERESSE GERAL PARA O MORADOR DA URCA 

 

1. LINHAS DE ÔNIBUS 

  a. Linha 107 (Central - Urca) 

     - Urca (saída, próximo à Fortaleza de São João) / Botafogo / Flamengo / Centro/ PDC/ Central do 
Brasil. 

  b. Linha 581 (Leblon – Urca) (Circular 2) 

     - Via Jardim Botânico/Túnel Rebouças/ Laranjeiras) 

  c. Linha 513 SP (Urca - Botafogo) 

    - Integração do bairro com a estação do Metrô de Botafogo. 

2. MERCADOS, FEIRAS LIVRES E SUPERMERCADOS (MAIS PRÓXIMOS À ECEME) 

   - Na Rua Marechal Cantuária, na Urca, existe uma gama de serviços oferecidos pelo comércio tais 
como: lavanderia, padaria, barbearia, Pet Shop, Veterinária, Fast food, artigos militares, materiais de 
construção, distribuidora de água e bebidas, oficina e salão de beleza. 

   a. Feiras Livres 

     - Aos domingos: na Urca, na Rua Tenente Gil Guilherme, PCA, das 7 às 13h (próximo à Fortaleza 
de São João). 

   b. Mercados 

     1) Supermercado Mundial (Botafogo) 

        - Considerado de médio porte e o mais barato da região. 

       - Restrições de estacionamento e espaço (muito frequentado).  

       - Endereço: Rua Voluntários da Pátria, 24. 

   2) Supermercado Rede Economia (Botafogo) 

     - Considerado de médio porte e de boa relação custo-benefício. 

     - Excelentes condições para estacionamento. 

    - Endereço: Rua Álvaro Ramos, 164. 

 3) Supermercado Prezunic (Botafogo) 

    - Considerado como de médio porte e de boa relação custo-benefício 

    - Excelentes condições para estacionamento. 

    - Endereço: Rua General Polidoro, 260. 

 4) Supermercado Zona Sul (Urca) 

     - Considerado de pequeno porte e um dos mais caros da região. Destaca-se pela variedade qualidade 
dos produtos. 

     - Grandes restrições de estacionamento e espaço (muito frequentado). 
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     - Endereço: Rua Marechal Cantuária, 178. 

 5) Supermercado Urcasul (Urca) 

     - Considerado muito pequeno e um dos mais caros da região, mas também se destaca pela qualidade 
e variedade dos produtos. Ressalta-se o excelente atendimento e a comodidade pela possibilidade de 
entrega no apartamento (sem taxas). 

  6) Supermercado Princesa (Leme) 

    - Considerado pequeno porte e de boa relação custo-benefício. 

    - Grandes restrições de estacionamento. 

    - Endereço: Avenida Princesa Isabel, 134. 

 c. Drogarias 

   1) Cristal (praia): filial situada na Av. João Luiz Alves, 56 Loja C, na Urca. Tel: 2275-7000; 

   2) Cristal: filial situada na Marechal Cantuária, 8 Loja A, na Urca. Tel: 2543-5000 ou 2295-3547. 

   3) Há diversas drogarias na região de Botafogo e Copacabana. Todas atendem a pedidos por telefone. 

 d. Clubes Militares 

   1) Círculo Militar da Praia Vermelha (CMPV), situado na Praça General Tibúrcio, s/nº, Praia 
Vermelha. Telefone: 2295-3397. 

  2) Clube Militar da Lagoa, situado na rua Jardim Botânico, 391, Jardim Botânico. Telefone: 2197-
8888. 

 e. Shoppings Center 

   1) Rio Sul, situado na Rua Lauro Müller, 116, Botafogo. 

   2) Botafogo Praia Shopping, situado na Praia de Botafogo, 400, Botafogo. 

   3) Casa e Gourmet Shopping, situado na Rua General Severiano, 97, Botafogo. 

   4) Shopping Leblon, situado na Avenida Afrânio de Mello Franco, 290, Leblon. 

   5) Shopping da Gávea, situado na Avenida Marquês de São Vicente, Gávea.  

 f. Esportes 

    - O Clube Militar da Praia Vermelha oferece opções para diversas atividades desportivas para militares 
e dependentes.  
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CAPÍTULO IV 
 

ESCOLAS PARA DEPENDENTES 
 

1. ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL E PRÉ-ESCOLA 

   a. Escola Municipal Gabriela Mistral 

      - Trata-se de um estabelecimento de ensino para crianças na fase maternal (3 anos de idade) e pré-
escolar (4 e 5 anos de idade completos até 31 MAR 20). A turma de maternal funciona em regime 
integral, enquanto as turmas da pré-escola em regime parcial, com opções pela manhã e tarde. Situa-se 
na Praça General Tibúrcio ao lado da ECEME. 

      - O período de matrícula é fixado pela Secretaria Municipal de Educação. Nos últimos anos tem 
ocorrido a partir do início de novembro. A inscrição deverá ser realizada online, por meio do endereço 
eletrônico “matrícula digital”. A distribuição de vagas para o maternal se efetua por meio de sorteio 
online. 

      - Para a efetivação da matrícula são exigidos os seguintes documentos: original e cópia da certidão 
de nascimento; original e cópia da carteira de vacinação; e 3 (três) fotos 3x4 e comprovante de residência, 
a qual pode ser conseguida junto à Prefeitura Militar da Praia Vermelha. 

     - Para maiores esclarecimentos, entrar em contato com a Direção da Escola, pelo telefone (21) 2295-
5336. 

   b. Escola Municipal Minas Gerais  

     - Recebe alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Situa-se na Avenida Pasteur 433, próximo 
ao EPV, telefone é (21) 2295-1295. 

     - Os interessados em matricular seus filhos deverão contatar a diretoria da escola até o final de outubro 
de 2019, para informações sobre vagas. Caso contrário, poderá não haver vagas disponíveis por ocasião 
da chegada ao EPV. 

  c. Escolas particulares 

     - Existem colégios de muito bom nível, para todas as séries, nos bairros próximos à Praia Vermelha. 
Os preços variam entre R$ 600,00 e R$ 1.500,00, em média, dependendo das peculiaridades e 
necessidades de cada um. Algumas escolas concedem descontos especiais, outras avaliam caso a caso 
mediante negociação. Maiores informações podem ser buscadas via internet. A seguir, algumas 
referências. 

        1) Na Urca: Centro Educacional da Urca (www.ceurca.com.br); Rana Cosac; Mary Poppins 
(www.marypoppins.com.br); dentre outros (ensino fundamental e pré-escola). 
       2) Em Botafogo: Colégio da Imaculada Conceição (www.asvpcic.com.br); Logosófica; PH 
(ph.com.br/ph); Santo Amaro (www.colegiosantoamaro.com.br); Santo Inácio (www.santoinacio-
rio.com.br), Santa Rosa de Lima (www.csrl.com.br) dentre outros (ensinos fundamental e secundário e 
pré-escola). 

       3) Em Laranjeiras: Miraflores (ensino fundamental e pré-escola - bilíngues). 

 d.  Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) 

     1) Endereço: Rua São Francisco Xavier, 267 – Maracanã. 
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    2) Telefones: 

        - PABX: (21) 2568-9222. 

       - Sect Escolar: ramal 5828 ou 2567-5760; 

      - Sect CA: (21) 2567-5759; 

       - RP: (21) 2567-5668; e 

      - Endereço eletrônico: www.cmrj.eb.mil.br 

   3)  Transferência de Colégio Militar para Colégio Militar 

     - Os filhos de militares transferidos para a guarnição do Rio de Janeiro só têm matrícula assegurada 
se estiverem dentro do sistema Colégio Militar, mediante transferência solicitada no CM de origem. No 
entanto, faz-se necessária a reserva de vaga. Para efetuar a reserva, os pais devem enviar DIEx para o 
colégio, circunstanciando as condições de sua movimentação, citando o número do boletim do DGP que 
a efetivou e informando tanto o nome do futuro aluno como a série por ele pretendida. Recomenda-se 
observar o Regulamento dos Colégios Militares (R/69), de 8 FEV 08 e as recentes mudanças na 
legislação ocorridas. 

  4) Matrícula no CMRJ 

     (a) Normalmente, o prazo para a apresentação da documentação para o processo de matrícula é do 
início de OUT a DEZ do ano anterior à matrícula. Assim como no caso da transferência, o oficial que 
desejar matrícula no CMRJ deverá solicitar reserva de vaga, mediante o envio de DIEx para o colégio, 
semelhante ao descrito na letra “a.”, acima. Após isso, o Colégio entrará em contato com o oficial na 
OM de origem, enviando requerimento de solicitação de matrícula. Desde 2002, todos os alunos que 
entram no sistema Colégio Militar são obrigados a realizar uma Avaliação Diagnóstica de caráter 
obrigatório. Maiores informações poderão ser obtidas, ainda, no portal do CMRJ. 

    (b) Documentação e exames necessários para matrícula: 

        - Requerimento do responsável (vide endereço eletrônico CMRJ); 
        - Certidão de nascimento (cópia autenticada); 
        - Publicação da movimentação; 
        - Comprovante de pagamento da taxa de matrícula; 
        - Carteira de identidade do candidato maior de dezesseis anos (cópia autenticada); 
       - Exames de fezes e urina (EAS); 
       - Raios-X dos campos pleuro-pulmonares; 
       - Tipo sanguíneo e fator Rh; 
      - Hemograma completo; 
      - Parecer oftalmológico; 
      - Parecer otorrinolaringológico; e 
       - Exame de audiometria. 

      - Documentação escolar: 

        (1) ficha biométrica (educação física); 
        (2)  ficha modelo 18/19 (graus finais das respectivas séries) ou histórico escolar; 
        (3) carga horária referente ao ensino médio. 

      - Observações: 

        (1) a documentação escolar dos alunos provenientes de outro colégio militar é, normalmente, 
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remetida ao CMRJ pelo colégio de origem; 

       (2) alunos provenientes de estabelecimento de ensino civil que não dispuserem do histórico escolar 
no ato da matrícula devem apresentar declaração de aptidão para cursar a série pretendida, exarada pelo 
colégio de origem; e 

       (3) os alunos que já tenham se alistado devem portar o CAM por ocasião de sua apresentação no 
CMRJ. 

   e. Fundação Osório 

      - Trata-se de uma entidade de direito público vinculada ao Comando do Exército, cuja finalidade é 
instruir, educar e profissionalizar filhos e filhas dependentes legais dos militares do Exército e das 
demais Forças Singulares, podendo ser estendida aos dependentes de civis, desde que haja vagas e que 
as instalações permitam. O processo de matrícula para 2020 se dará no período de 15 de outubro a 14 de 
novembro de 2019. 

     - A Fundação Osório situa-se na Rua Paula Ramos Nr 52, no Rio Comprido, ao final da Av. Paulo de 
Frontin, imediatamente antes da entrada do Túnel Rebouças, sentido Norte-Sul. A seu lado, situa-se o 
Hospital do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. 

     - Maiores informações podem ser encontradas no endereço eletrônico  http://www.fosorio.g12.br/ ou 
por meio dos telefones: 2273-7447 (secretaria ramal 7368). 

 
2. ENSINO UNIVERSITÁRIO E PÓS-GRADUAÇÃO 

   - Há diversos cursos universitários com extensão para pós-graduação disponíveis no Rio de Janeiro, 
em particular na zona sul da cidade. Todas as universidades possuem endereços eletrônicos na internet 
onde os interessados poderão obter maiores informações. Cabe lembrar que boa parte dos 
estabelecimentos particulares oferece descontos a familiares de militares. Algumas universidades são 
citadas a seguir: 

     a. Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) (na Ilha do Governador, na Urca e em outros 
bairros); 

     b. Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) (ao lado da estação do Metrô Maracanã); 

     c. Universidade Federal Sul Fluminense (UFF) (em Niterói); 
     d. Fundação Getúlio Vargas (FGV) (em Botafogo); 
     e. PUC Rio (Gávea); 
     f. Universidade Cândido Mendes (no Centro); 
     g. Universidade Estácio de Sá (no Centro); e 

     h. UNIRIO (Urca). 
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CAPÍTULO V 

 

ATENDIMENTO DE SAÚDE PARA A FAMÍLIA MILITAR 

 

1. POLICLÍNICA MILITAR DA PRAIA VERMELHA (PMPV) 

   a. Telefones: (21) 25431055 / 25431056 / 22755645 

   b. Endereço eletrônico: www.pmpv.eb.mil.br 

   c. Atendimento médico 

      - O Serviço Médico funciona de segunda a sexta. São disponibilizadas duas formas de marcação de 
consulta: agendamento diário presencial e pela internet. 

   d. Marcação de consulta 

      - O agendamento diário presencial é realizado a partir das 06:30h no SAME. São distribuídas senhas, 
por ordem de chegada e enquanto houver disponibilidade de vagas na clínica procurada. Para esse 
agendamento, é necessário ter em mãos a identidade e o cartão do FUSEx. Não é possível marcar duas 
consultas simultâneas. O agendamento pela internet é realizado com antecedência pelo endereço 
eletrônico, enquanto houver disponibilidade de vagas. É fundamental para o atendimento estar de posse 
do cadastro do prontuário confeccionado. Logo, esse ato deve ser realizado assim que o militar chegar 
à guarnição. 

   e. PAMO 

     - Para os casos de urgências médicas e odontológicas, a PMPV disponibiliza um posto de atendimento 
médico-odontológico (PAMO), funcionando 24 horas. É importante ressaltar que o plantão é composto 
por médicos generalistas, não havendo pediatras na equipe. Esse atendimento de urgência é realizado 
pelo HCE e HGeRJ com apoio de nossos pediatras. 

  f. Exames complementares 

     - Os seguintes exames são oferecidos pela PMPV: Ultrassonografia, Mamografia, Eletrocardiograma, 
Raio X, Teste Ergométrico e Exames Laboratoriais. 

  g. Atendimento odontológico 

    1) Horários de funcionamento do serviço de odontologia: 

       - março a novembro, de Segunda a Quinta, no horário das 7:00 h às 21:00h; e às Sextas, no horário 
de 7:00 h às 18:00 h; 

      - dezembro, janeiro e fevereiro, de Segunda a Sexta, no horário de 7:00h às 18:00h. 

    2) Rotina de Atendimento 

        O paciente, ao chegar à recepção da Divisão de Odontologia pela primeira vez, ou em caso de 
afastamento do tratamento por mais de 6 (seis) meses, será encaminhado, por ordem de chegada, a um 
exame (semiologia), onde serão constatadas as suas necessidades e agendados, de acordo com a 
disponibilidade, para as respectivas clínicas (setores/especialidades): 

       - a radiologia funciona em atendimento contínuo nos períodos de expediente; 

       - os setores de Periodontia e Dentística funcionam por agendamento diário, por ordem de chegada, 
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de acordo com a disponibilidade, com abertura da agenda a partir de 6:50 h na recepção da Odontologia; 

        - os pacientes encaminhados para cirurgia periodontal são agendados de acordo com a 
disponibilidade pelo oficial dentista do Setor de Periodontia, após solicitação e verificação dos exames 
complementares; 

        - nos setores de endodontia, prótese odontológica, odontopediatria (até 12 anos), o agendamento é 
realizado, de acordo com a disponibilidade, em dia predeterminado mensalmente e informado na 
recepção da Odontologia; 

        - o setor de ortodontia atende pacientes até a idade de 16 anos. Os maiores, de 16 anos, serão 
atendidos somente nos casos previstos na Portaria nº 048-DGP de 28 de fevereiro de 2008; e 

       - os pacientes encaminhados para cirurgia oral, serão avaliados pelo profissional do setor para 
solicitação de exames complementares, caso necessário, e agendamento dos procedimentos, de acordo 
com a disponibilidade. 

      h. Clínicas e especialidades 

        - A PMPV dispõe, no momento, de diversas especialidades em nível ambulatorial. Essas poderão 
variar conforme a disponibilidade dos especialistas. Maiores informações poderão ser obtidas no 
endereço eletrônico da policlínica.  

        1) Médica 

           - Cardiologia, Neurologia, Ortopedia, Dermatologia, Pediatria, Pneumologia, Ginecologia, 
Urologia, Psiquiatria, Clínica Médica e Endocrinologia. 

        2) Odontologia 

           - Cirurgia, Periodontia, Dentística, Odontopediatria, Radiologia Oral, Ortodontia, Endodontia, 
Prótese e Semiologia. 

       3) Diagnóstico 

           - Análises, Clínicas, Radiologia, Eletrocardiografia, Ultrassonografia, Mamografia e Ergometria. 

      4) Serviço de apoio às clínicas 

          - Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia. 

    i. Observações Importantes 

       1) Há na PMPV uma ótica e uma farmácia militar. 

       2) Algumas alterações poderão ocorrer a qualquer tempo, de acordo com a necessidade do Serviço, 
por determinação da Direção, Subdireção ou das Chefias da Divisão de Medicina e Odontologia. 

 
2. POLICLÍNICA MILITAR DO RIO DE JANEIRO (PMRJ) 

    a. Localização: Rua Moncorvo Filho, 34 - Centro (próximo ao QG do CML). 

    b. Telefones: 

       - PABX: (21) 2505-4800 

      - Triagem/ marcação de consultas: (21) 2505-4848 - Fax Diretor: (21) 2221-3639. 

    c. Endereço eletrônico: www.pmrj.eb.mil.br. 

    d. Possui, basicamente, as mesmas especialidades da PMPV e, ainda, os serviços de acupuntura, 
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serviço social e ultrassonografia. 
 
3. ODONTOCLÍNICA CENTRAL DO EXÉRCITO (OCEx) 

   a. Localização: Rua Moncorvo Filho, 5 - Centro (próximo ao QG do CML) 

   b. Telefones: (PABX): (21) 2505-4875/ (21) 25054750 

   c. Endereço eletrônico: www.ocex.eb.mil.br. 

   d. Horários para distribuição de números para abertura de prontuário: 

     1) Manhã: Segunda a Sexta (0700 h) 

     2) Tarde: Segunda a Quinta (12:00 h) 

     3) Observações: 

        - apresentar identidade e cartão FusEx; e 

        - militares fardados têm prioridade de atendimento. 
 
4. HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO (HCE) 

   a. Localização: Rua Francisco Manuel, 126 – Triagem (ao lado da estação do Metrô) 

   b. Telefones: Telefones: 

      - PABX: (21) 3891-7000; 

     - Emergência: 3891-7259/7163 e 3890-1832; 

     - Supervisor de dia: 3860-8153, 3891-7301; 

     - Marcação de consultas: (21) 3891-7001 (de 07:00 h às 17:00 h) 

  c. Endereço eletrônico: www.hce.eb.mil.br. 
 
5. ATENDIMENTO MÉDICO EM REDE PARTICULAR 

   - Botafogo, Copacabana e Lagoa são importantes centros de clínicas médicas em todas as 
especialidades, hospitais e clínicas de pronto atendimento. Os oficiais com plano de saúde próprio terão 
muita facilidade de atendimento médico-hospitalar. 
 
6. OBSERVAÇÕES GERAIS 

   - O sistema FUSEx visa atender às necessidades da família militar. Há que se registrar que a família 
militar no Rio de Janeiro é consideravelmente grande e, particularmente composta por dependentes, 
pensionistas e militares da reserva, havendo grande procura para atendimento.  
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CAPÍTULO VI 

 

ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) 
 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DE TI NA ECEME 
 

1. FINALIDADE 

   - Difundir para os futuros alunos da ECEME os procedimentos preliminares a serem executados além 
de informar sobre as tecnologias adotadas. 

 
2. OPERAÇÃO 

   a. Informações Gerais 

      - A ECEME contempla na sua estrutura organizacional a Seção de Tecnologia da Informação (STI), 
que tem por missão básica dar apoio e suporte às atividades de ensino e administrativas da Escola. 

      - Esta estrutura é composta de uma rede com cerca de 450 computadores, dos quais estão incluídos 
os servidores que fornecem os serviços de rede como o acesso à internet, intranet e EBNet, webmails, 
protocolo eletrônico, servidor de arquivos e de palestras. Além disso, possui recursos adicionais como 
impressoras, nobreaks, equipamento de videoconferência e rede sem fio (wireless). 

      - A equipe da STI é composta de cerca de 25 profissionais capacitados tecnicamente para atuar nas 
áreas de rede de computadores, sistemas de informação, programação visual, apoio ao usuário e gestão 
e manutenção de equipamentos. 

   b. Cadastro de Pessoal 

      1) Acesso ao Sistema 

          - Link: https://sistemas.eceme.eb.mil.br/admin. 

          - A autenticação nos sistemas deverá ser realizada através da inserção do seu conjunto Login / 
Senha. Recomenda-se o uso do navegador Mozilla Firefox. Caso o usuário não possua esse navegador, 
deverá instalá-lo em seu computador. Deve-se fazer o download através da seguinte página oficial do 
navegador: https://www.mozilla.org/pt-BR/firefox/new/. 

         - Todos os futuros alunos serão pré-cadastrados no sistema, o que significa que já possuem um 
login e uma senha. O login é o número da identidade do militar (sem o traço) e a senha será enviada 
para o endereço eletrônico fornecido e, também, para o seu padrinho. 

OBS: Verificar a caixa de spam do seu e-mail, pois o e-mail poderá ser entendido como lixo eletrônico, 
haja vista este talvez ser o primeiro e-mail recebido do domínio @eceme.eb.mil.br. Sendo assim, favor 
marcar este domínio como confiável em seu correio eletrônico. 

       - A primeira tela será de confirmação do e-mail. 

       - O login não pode ser modificado. Contudo, a senha deverá ser alterada logo no primeiro acesso. 
Esta nova senha deve respeitar os critérios de combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números, 
caracteres especiais e ter, no mínimo, seis dígitos.  

    2) Preenchimento da Ficha Individual: 
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       - O correto preenchimento dos campos do Cadastro de Pessoal é de fundamental importância. Os 
demais sistemas empregados pela Escola dele se utilizam e, para isso, é necessária inteira confiabilidade 
do banco de dados, em particular os que irão gerar direitos ao militar (dados bancários, dependentes, 
veículos, data de promoções, etc). 

       - Os campos dos Quadros “Dados Pessoais”, “Dados Militares”, “Efetivo”, “Promoções” e “Cursos” 
merecem atenção especial. 

       - A inserção de Fotografias e o cadastramento de cursos devem ser precedidos da leitura das 
respectivas instruções. 

       - O campo da Fotografia requer grande atenção, pois estatisticamente tem sido o item com maior 
ocorrência de problemas no universo dos novos alunos. Não deixe esse campo em branco! Consulte seu 
padrinho em caso de dúvida! Solicita-se que seja inserida uma fotografia com o uniforme 5º A1. 

       - Todos os cursos e estágios militares, além das missões de paz, deverão ser obrigatoriamente 
cadastrados. Antes de cadastrar um novo curso, verifique se ele se enquadra em uma categoria já 
existente. Procure evitar criar novas categorias. Um curso de Direito realizado em universidade estadual, 
por exemplo, pode ser cadastrado como curso de Direito realizado em Estabelecimento de Ensino 
Superior do Brasil. 

       - O quadro Efetivo, preenchido pela DCD no pré-cadastramento de cada militar, deve ser verificado 
pelo usuário que, no caso de incorreção, deve buscar contato com a DCD. 

       - Sugere-se que o usuário cadastre dois endereços eletrônicos, se possível de provedores diferentes, 
de modo a facilitar comunicações futuras. Vale ressaltar que, em muitos casos, os provedores com 
dispositivos anti-spam podem inibir o recebimento de mensagens oriundas da Escola. Até a sua chegada 
na ECEME é interessante que se mantenha ativo o e-mail utilizado no CP/ECEME. 

       - Ademais, é importante o cadastro de telefone celular que possua acesso às redes sociais, visando 
a formação de grupo pelo coordenador da DCD e envio de mensagens importantes que não possuam 
restrições de acesso. 

       - Recomenda-se que os endereços eletrônicos cadastrados sejam de acesso frequente do usuário e 
que sejam mantidos sempre atualizados. É importante lembrar que o endereço eletrônico deve ser pessoal 
e não funcional, evitando que o militar em trânsito não permaneça incomunicável e a sua 
correspondência seja recebida por outrem. 

       - Atenção para os campos referentes às Missões no Exterior e Idiomas. 

       - Cabe ressaltar que quanto mais cedo o cadastramento for realizado, melhor será tanto para o aluno 
quanto para a Escola, pois várias necessidades e procedimentos poderão ser antecipados com base nesses 
dados. 

O prazo para efetivação do cadastro eletrônico para os alunos 
dos CAEM 2020/2021 e CDEM 2020 é 08 NOV 19. 

       - A ECEME está realizando manutenção em seus sistemas e os mesmos poderão estar 
momentaneamente fora do ar. Dessa forma, solicita-se que, caso ocorra a indisponibilidade temporária, 
aguarde-se até a normalização do sistema para conclusão do cadastro.     
       - Só estarão habilitados para concorrer à escolha de PNR os militares cadastrados dentro do prazo 
supramencionado através do Sistema de Cadastro de Pessoal da ECEME. 
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     c. Sistema de escolha de PNR 
        1) Acesso ao Sistema 

           - Link: https://sistemas.eceme.eb.mil.br/pnr 

           - Para participar da escolha digital de PNR é fundamental o preenchimento correto dos seus dados 
no Sistema de Cadastro de Pessoal da ECEME. O militar deverá declarar se deseja ou não PNR, definir 
os seus dependentes que irão residir efetivamente no EPV e escolher os apartamentos por prioridade. É 
importante ressaltar que os dependentes do oficial-aluno são cadastrados através do Sistema de Cadastro 
de Pessoal da ECEME. 

         - Com base nos dependentes cadastrados no Sistema de Cadastro de Pessoal da ECEME é possível 
definir no Sistema de Escolha de PNR quais dependentes irão residir com o militar no EPV. 

        - O próximo Informativo, a ser divulgado oportunamente, abordará o assunto com maiores detalhes. 

        - Ademais, todos os dados informados deverão condizer com a realidade. 

       - Mantenha contato permanente com seu padrinho e sane suas dúvidas! 

     d. Uso de computadores pessoais 

         - Muito embora a utilização de computadores pessoais particulares (notebook, netbook, tablet e 
Iphone) nas atividades escolares seja uma realidade cada vez mais presente e incontestável, a ECEME 
não realiza manutenção nem provê suporte a esses equipamentos, tampouco se responsabiliza por 
eventuais danos sofridos. A utilização destes equipamentos é de inteira responsabilidade dos seus 
proprietários. O acesso desses equipamentos à rede da ECEME está restrito à internet, cujo acesso ocorre 
através da rede wireless.  

         - Sugere-se que procurem se familiarizar com os softwares livres adotados na ECEME, a fim de 
que não se surpreendam ou tenham maiores dificuldades na execução das diversas tarefas escolares que 
lhes serão atribuídas. 

 
2. CONTATOS 

   a. Caso haja necessidade para solucionar dúvidas contate a DCD inicialmente e, em casos excepcionais 
contate a STI. 

   b. Telefones 

      - Chefia: 2542-9449. 

      - STI: 3873-3851. 

   c. E-mail 

     - sti@eceme.eb.mil.br 
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CAPÍTULO VII  

 

O ENSINO DE IDIOMAS NA ECEME 

 

       - A disciplina idiomas integra a grade curricular como complementação do ensino. As 
atividades são sempre presenciais, com tutoria de professor e participação de oficiais estrangeiros 
e/ou oficiais brasileiros que tenham cumprido missões no exterior.  

       - As atividades são conduzidas durante todo o tempo no idioma Inglês ou Espanhol, 
privilegiando a compreensão leitora, compreensão auditiva e a expressão oral, em atividades que 
permitam a manutenção da proficiência linguística que os oficiais-alunos já possuem ao ingressar 
na ECEME. 

       - Os alunos participam das atividades no idioma obrigatório em que têm a proficiência 
acreditada pelo CEP no nível mínimo 2121. A fonte utilizada para inscrição dos oficiais-alunos no 
curso de idiomas da ECEME é o EBCORP. 

       - A prática do idioma é desenvolvida de forma interdisciplinar, inclusive em palestras, nos 
exercícios no terreno e nos instrumentos de avaliação das modalidades formativa e somativa 
(exercícios formais, provas formais e projetos interdisciplinares) da avaliação das demais disciplinas 
dos CAEM. 

       - Para fim de avaliações (provas), cabe ressaltar que o futuro oficial aluno, independente 
de sua habilitação cadastrada no SiCaPEx, deverá estar familiarizado com o idioma inglês, 
em particular com a habilidade de interpretação de textos. Tal preparo será fundamental para 
o futuro aluno na realização de avaliações na ECEME. 

       - O Programa de Leitura da Escola também contemplará a prática do idioma estrangeiro, por 
meio da leitura de um dos artigos sugeridos pela disciplina de Idiomas ou um artigo da internet ou 
revistas que estejam relacionadas à atividade militar de opção própria do leitor, no idioma cursado 
na ECEME (inglês ou espanhol). 

       - Para as aulas regulares são constituídas turmas de discentes conforme a proficiência linguística 
apresentada, o que permite a condução das atividades em ritmo adequado e com o suporte necessário 
a cada grupo. 

       - Será aplicado um Teste de Sondagem Inicial (TSI) em 2 (duas) fases, que não requer 
preparação prévia. O objetivo é compor turmas mais homogêneas para a prática dos idiomas. A 
primeira fase será realizada a distância, por meio do uso da ferramenta on-line, e constará de 
questões de múltipla escolha. A segunda fase constitui-se de uma entrevista e será realizada 
presencialmente, na primeira semana de aula. As orientações para a primeira e segunda fase do TSI 
serão remetidas em informativos futuros.
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CAPÍTULO VIII 
 

APRESENTAÇÃO NA ECEME 
 

1. APRESENTAÇÃO PRONTO PARA O SERVIÇO 

   a. Data de apresentação 

     1) 3 FEV 20 (2ª Feira). 

    2) Observações: 

       - apresentações antes desta data só deverão ocorrer em casos de acentuada necessidade e 
mediante coordenação com a DCD; 

      - por ocasião do término do trânsito e do início da instalação, não é necessário que o militar 
compareça à ECEME. Em seu primeiro dia na Escola, o oficial aluno terá a oportunidade de 
registrar tais datas em ficha própria, com vistas à sua futura publicação em boletim escolar. O 
primeiro dia de instalação deve ser aquele imediatamente subsequente ao dia de apresentação pronto 
por término de trânsito; e  

      - reler o capítulo II. 

  b. Condições de execução 

     1) Horário: 07:30 h 
     2) Local: Auditório Duque de Caxias (ADC). 
     3) Uniforme: 9º B2. 
     4) No ato da apresentação o oficial aluno deverá portar: 

        - material de anotação; 

        - cópia da folha do BI de sua OM de origem onde foi publicado seu desligamento e sua situação 
em relação às férias de 2019; 

        - resultados dos exames médicos laboratoriais solicitados neste informativo; e 

       - carteira de vacinação em dia com as vacinas obrigatórias. 

        Obs.: os militares com problemas de saúde crônicos deverão trazer os exames e laudos que 
comprovem tal situação. 
 
2. INÍCIO DO ANO LETIVO 

  - 3 FEV 20. 
 

3.  ORIENTAÇÃO ESCOLAR 
   - Aula inaugural: 7 FEV 20. 
 
4. TESTE DE SONDAGEM INICIAL (TSI) 

   - Será aplicado em 2 (duas) fases. Na primeira fase será realizado 1 (um) TSI, “Online”, no 
formato à distância, antes da apresentação dos alunos do CCEM e CDEM. Na segunda fase será 
realizado 1 (um) TSI presencial no formato de entrevista na primeira semana de aula. 
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5. TÉRMINO DO ANO LETIVO 

   - 4 DEZ 20 (CCEM1). 

   - 27 NOV 19 (CDEM). 
 
6. ATIVIDADES DOS CURSOS DE ALTOS ESTUDOS MILITARES (CAEM) PARA 2020 

  - O Planejamento Geral de  Ensino da ECEME/2020 (PGE), a ser divulgado 
posteriormente, detalhará todas as atividades dos diversos cursos para o ano de 2020. 
 
7. UNIFORMES USADOS NA ECEME 

   a. O oficial deverá trazer os uniformes de posse obrigatória, previstos no Regulamento de 
Uniformes do Exército (RUE). São de uso mais frequente: 

     - nas sessões de instrução: 9º B2 (prioritariamente); 

     - em datas pré-agendadas: 8º B2; 

     - em solenidades: 4º A e 5º A1; 

     - nos exercícios no terreno: 9º B2 e 9º C2 ; 

     - para as sessões de TFM e o TAF: 14º. 

   b. Deve-se atentar para o uso correto de distintivos de cursos e estágios nos uniformes, verificando 
o RUE e seus anexos. 

   c. Cabe ressaltar, ainda, que a ECEME não possui alojamento que comporte armários para todos 
os alunos. A prioridade será para aqueles que não vierem a morar no EPV e adjacências (Centro e 
Zona Sul). 

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES 

    a. Se for necessário algum contato com a ECEME, procure a Divisão de Coordenação Discente 
(expediente: Seg a Qui das 07:30 h às 16 h; às Sex, de 07:30 h às 12 h). Nos meses de dezembro e 
janeiro, os horários de funcionamento da DCD estarão vinculados aos de expediente da escola.  

    b. A rede elétrica da ECEME é de 110 V / 60 Hz. 
    c. O oficial-aluno poderá se associar ao Círculo Militar da Praia Vermelha (CMPV) no período em 
que realizará o curso, usufruindo dos benefícios oferecidos pelo mesmo. 
    d. O período entre 9 DEZ 19 e 20 JAN 20 estão reservados para as férias do corpo docente e 
administrativo da Escola. Em consequência, o efetivo da DCD estará reduzido nesse período.  
    e. Os oficiais que desejarem concorrer aos programas de Mestrado e Doutorado em Ciências 
Militares deverão seguir o disposto nos editais de seleção, os quais estarão disponíveis oportunamente 
no endereço eletrônico da ECEME (logo "PPGCM")". 
    f. O Programa de Pós-graduação em Ciências Militares (PPGCM) - MESTRADO também é 
oferecido aos oficiais de nações amigas. 
    g. Os assuntos referentes aos trabalhos de conclusão de curso (TCC) serão regulados em O Sv a 
ser disponibilizada na página da ECEME na internet, oportunamente. 
    h. O horário do TFM para o corpo discente será previsto nos Quadros de Trabalhos Quinzenais 
(QTQ), confeccionados pela Divisão de Ensino. 

 


