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1. GENERALIDADES 

O presente informativo foi elaborado pelo Departamento de Pesquisa e Pós-graduação 

(DPPG) do Instituto Meira Mattos (IMM) e tem por finalidade esclarecer os procedimentos 

a serem adotados para a inclusão dos alunos no Programa de Pós-graduação em Ciências 

Militares – Lato Sensu (PPGCM – LS) da ECEME e informar as características gerais dos 

cursos ofertados. 

a. Das Ciências Militares e seus objetivos 

1) A Portaria Nr 734, do Comandante do Exército, de 19 de agosto de 2010, conceitua o 

termo Ciências Militares como sendo o sistema de conhecimentos relativos à arte bélica, obtido 

mediante pesquisa científica, práticas na esfera militar, experiência e observação do fenômeno 

da guerra e dos conflitos, valendo-se de metodologia própria do ensino superior militar.  

2) Sob este prisma, os objetivos da PPGCM – LS da ECEME são os seguintes: 

a) Capacitar recursos humanos em um alto nível de assessoramento com vistas a 

exercer funções em setores educacionais e profissionais previstas nos diversos Quadros 

de Cargos (QC), mobiliar o Órgão de Direção Geral (ODG), os Órgãos de Direção Setorial 

(ODS) e o Ministério da Defesa (MD), buscando atender às necessidades da Instituição. 

b) Ampliar o conhecimento, desenvolver competência técnico-profissional, formar 

pessoal qualificado para desempenho funcional em áreas específicas e para o exercício de 

atividades de educação, suprindo as necessidades específicas do EB em situações de paz 

e de guerra. 

c) Desenvolver a pesquisa como instrumento para elaboração de doutrina e 

resolução de problemas baseado em uma metodologia cientifica, proporcionando uma 

maior fundamentação teórica aos trabalhos do oficial de Estado-Maior e um 

assessoramento altamente qualificado. 

d) Produzir e difundir conhecimentos em Defesa e em Ciências Militares. 

b. Dos cursos 

Os cursos que fazem parte do PPGCM – LS são: 

1) o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército (CPEAEx); 

2) o Curso Internacional de Estudos Estratégicos (CIEE); e 

3) o Curso de Altos Estudos Militares (CAEM), que engloba o Curso de Comando e 

Estado-Maior (CCEM), o Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais Médicos 

(CCEM/Med), o Curso de Comando e Estado-Maior para Oficiais de Nações Amigas 

(CCEM/ONA) e o Curso de Direção para Engenheiros Militares (CDEM). 

 

2. ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM CIÊNCIAS MILITARES 

a. Dos requisitos 

1) Para fins de conclusão do curso, a ECEME adota como exigência curricular a 

produção de um Trabalho Científico (TC) compatível com o curso realizado no PPGCM – 

LS, elaborado individualmente sobre um tema único, específico, delimitado em sua 
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extensão, com descrição exaustiva de determinada matéria e abordando aspectos 

científicos, técnicos, administrativos, econômicos, políticos, históricos ou doutrinários. 

2) O TC é um veículo de difusão da produção científica no nível lato sensu. Ele 

representa o resultado dos estudos realizados ao longo da carreira e aprimoramento dos 

mesmos durante a realização do curso que oficial-aluno estiver cursando (CPEAEx, CIEE 

ou CAEM), evidenciando pesquisa científica e conhecimento do assunto escolhido. Além 

disso, o TC busca reunir informações que permitam responder às questões de estudo que 

envolvem uma determinada problemática, baseado na literatura revisada e nas próprias 

convicções do discente acerca dos assuntos investigados pelas Linhas de Pesquisa afetas 

às Ciências Militares. 

3) Os TC realizados nos cursos da ECEME como Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC) deverão ser feitos sob a coordenação de um orientador designado para o oficial 

aluno e cuja aprovação é condicionante para a obtenção do título de especialista em 

Ciências Militares. A estrutura do TCC seguirá diferentes padrões de acordo com o curso: 

a) Artigo (Policy Paper) para o CPEAEx; 

b) Artigo Científico para o CIEE; e 

c) Monografia para o CAEM. 

4) A abordagem do assunto selecionado para o TCC deverá apresentar nível de 

complexidade compatível com o curso que o oficial-aluno estiver cursando (CPEAEx, CIEE 

ou CAEM), sendo desejável que o trabalho guarde relação com uma ou mais disciplinas, 

módulos, estudos e outros conteúdos ministrados durante os referidos cursos. 

b. Da carga horária e duração do PPGCM – LS 

CURSOS CARGA HORÁRIA 

METODOLOGIA 

CARGA HORÁRIA 

PESQUISA 

DURAÇÃO 

CCEM1 50h 114h 2 anos 

CDEM 50h 110h 1 ano 

CCEM ONA 50h 72h 1 ano 

CPEAEX 63h 120h 1 ano 

CIEE2 54h 44h 1 ano 

Quadro 1: Carga horária 

1 O TC é finalizado e entregue ao final do 1ª ano de curso e as cargas horárias apresentadas na tabela são 

referentes a esse período. 

2 A duração é de 1 ano para os alunos brasileiros e de 4 meses para os alunos internacionais e as cargas horárias 

apresentadas são referentes ao período de atividades conjuntas entre os alunos brasileiros e internacionais. 

c. Da titulação  

Após a aprovação no PPGCM – LS, os oficiais-alunos serão titulados da seguinte forma: 

1) CAEM: especialistas em Ciências Militares, com ênfase em Defesa. 

2) CPEAEx: especialização em Ciências Militares, com ênfase em Política, Estratégia 

e Administração Militar; e MBA pela Fundação Getúlio Vargas (dupla titulação). 

3) CIEE: especialistas em Ciências Militares, com ênfase em Estudos Estratégicos. 
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3. ÁREA DE CONCENTRAÇÃO, LINHAS DE PESQUISA, ASSUNTOS DE INTERESSE E 

ASSUNTOS PRIORITÁRIOS 

a. Considerações iniciais 

O PPGCM – LS está organizado em uma área de concentração e suas respectivas 

linhas de pesquisa, que compreendem os assuntos de interesse da ECEME/Exército 

Brasileiro, bem como temas de interesse da área da Defesa Nacional. 

b. Área de Concentração 

A área de concentração de um programa de pós-graduação indica de maneira clara a 

área do conhecimento à qual o referido programa pertence e sua especialidade na 

produção do conhecimento. A área de concentração do PPGCM – LS é a DEFESA 

NACIONAL, que segundo a Política Nacional de Defesa (BRASIL, 2016), é o “conjunto de 

atitudes, medidas e ações do Estado, com ênfase na expressão militar, para a defesa do 

território, da soberania e dos interesses nacionais contra ameaças preponderantemente 

externas, potenciais ou manifestas”. 

c. Linhas de Pesquisa 

As linhas de pesquisa evidenciam o quão específica é a produção de conhecimento 

dentro de uma área de concentração, expressando um recorte específico e bem delimitado 

da área de concentração. O curso de especialização em Ciências Militares da ECEME está 

organizado em 02 (duas) linhas de pesquisa, a saber: 

1) Gestão de Defesa: Políticas Públicas, Economia e Indústria (GD) 

a) Essa linha de pesquisa propõe-se a investigar a partir de arcabouço teórico 

interdisciplinar, com ênfase em aspectos conceituais das Ciências Militares, os esforços 

públicos e privados associados à atividade de Defesa Nacional, sob a perspectiva das 

políticas públicas, da gestão setorial de Defesa e da gestão organizacional no âmbito das 

Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Busca-se, portanto, estudar a 

implementação e avaliação das políticas e estratégias associadas à Defesa, o que inclui o 

conjunto de atividades associadas à gestão pública e privada, setorial e organizacional, em 

suas dimensões administrativa, econômica, científico-tecnológica, dentre outras julgadas 

necessárias. 

b) Além disso, busca compreender as dinâmicas peculiares associadas ao aparato 

de Defesa Nacional, em especial a sua estrutura sistêmica, enfatizando a necessidade de 

uma abordagem interdisciplinar, integrando aspectos da teoria organizacional, da teoria 

econômica, da administração pública, bem como os associados ao projeto de força, à 

mobilização, às demandas à base logística de defesa, assim como os inerentes à pesquisa 

e desenvolvimento, ciência e tecnologia, processos de inovação e aquisições de material 

de emprego militar. 

2) Estudos da Paz e da Guerra (EPG): 

a) O fenômeno dos conflitos ainda acossa a humanidade. Para além da realidade 

tradicional, elementos contemporâneos, tais como a emergência de atores não estatais, os 

movimentos migratórios, o recrudescimento de rivalidades étnicas e religiosas, dentre 

outras, as quais trazem crescente complexidade para resolução dos conflitos. Assim, 

estudar a paz e a guerra no Século XXI demanda integrar conhecimentos associados à 
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política, à estratégia e à cultura, possibilitando a desejada interdisciplinaridade para a 

contextualização do estudo entre os poderes político e militar. A conflitualidade no mundo 

contemporâneo, sem perder seus elementos tradicionais, assume características variadas 

e incomuns, que trazem novos desafios ao pensamento e gerenciamento da Segurança e 

Defesa no Século XXI. A busca incessante para a superação dos desafios relacionados à 

Segurança e Defesa requer, constantemente, a geração de novas ideias, as quais não 

devem estar descoladas das questões e teorias clássicas associadas ao tema. 

b) Ademais, as características presentes em alguns conflitos e ausentes em outros 

trazem questionamentos acerca da natureza da guerra, ampliando a necessidade de se 

pensar estrategicamente. A linha de pesquisa Estudos da Paz e da Guerra se dedica à 

reflexão de questões centrais que envolvem o uso da Força, como a elaboração de 

estratégias nacionais, estratégias militares, a formulação de políticas públicas e o 

funcionamento das estruturas governamentais responsáveis pelo setor de Defesa. As 

discussões acerca das mudanças na ordem internacional, das concepções de segurança e 

defesa, dos cenários geopolíticos contemporâneos, do perfil organizacional das Forças 

Armadas e do emprego da estrutura de Defesa Nacional em solução às demandas do 

Estado, que nos níveis político, estratégico ou operacional, também fazem parte do escopo 

desta linha. 

d. Assuntos de Interesse 

Os assuntos de interesse estão inseridos nas duas Linhas de Pesquisas citadas 

anteriormente:  

ÁREA DE 

CONCENTRAÇÃO 

LINHAS DE 

PESQUISA 
ASSUNTOS DE INTERESSE DA LINHA DE PESQUISA 

DEFESA NACIONAL 

Gestão de Defesa: 

políticas públicas, 

economia e indústria 

 

(GD) 

1. Gestão de Organizações Militares, de Recursos 

Humanos, de Instalações, de Orçamento e Finanças, de 

Saúde etc. 

2. Gestão Pública 

3. Liderança Estratégica e Militar 

4. Gestão de Processos 

5. Gestão de Projetos 

6. Economia de Defesa 

7. Indústria de Defesa 

8. Logística e Mobilização 

9. Ciência, Tecnologia e Inovação em Defesa 

10. Educação Militar 

Estudos da Paz e da 

Guerra 

 

(EPG) 

1. Estudos de Defesa 

2. Política e Estratégia de Defesa 

3. Política e Estratégia Militar 

4. Segurança e Defesa 

5. Geopolítica 

6. Estudos Prospectivos 

7. Relações Internacionais 

8. História Organizacional e Militar 

9. Doutrina (Doutrina Comparada, Eficiência & 

Efetividade, Preparo & Emprego, Funções de Combate & 

Sistemas Operacionais etc.) 

10. Operações Militares (Combinadas, Conjuntas, de 

Pacificação, de Paz, de GLO etc.) 

Quadro 2: Área de concentração, linhas de pesquisa e assuntos prioritários 
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e. Assuntos Prioritários 

Assuntos prioritários ou assuntos de interesse prioritários são aqueles contidos nas 

duas nas linhas de pesquisa (GD e EPG) do PPGCM – LS. Eles são assuntos que, por sua 

importância e latência no contexto atual, estão sendo tratados com maior ênfase em Grupos 

de Pesquisa da Escola. Em torno de cada um deles, gravitam uma série de temas 

elencados pelos ODS e ODG. Em 2020, serão trabalhados na Escola os seguintes: 

1) Estratégias de gestão para ambientes militares; 

2) Liderança estratégica e militar; 

3) Geopolítica e desenvolvimento; 

4) Base Industrial de Defesa, cultura de inovação e Sistema de Armas; 

5) Ciência, Tecnologia e Inovação 

6) Logística e mobilização; 

7) Política e estratégia de defesa; 

8) Segurança pública e crime organizado internacional; 

9) Conflitos bélicos e terrorismo; 

10) Força Terrestre na fronteira: ameaças e desafios; 

11) Doutrina e estrutura organizacional da Força Terrestre; 

12) A Força Terrestre em operações; 

13) Defesa e Sociedade; 

14) Defesa cibernética: desafios teóricos, organizacionais e estruturais; 

15) DQBRN e precursores; 

16) História organizacional e militar. 

4. SELEÇÃO DE TEMAS, DEFINIÇÃO DOS TÍTULOS E REMESSA PARA A ECEME 

a. CPEAEx 

1) Os oficiais-alunos matriculados no CPEAEx deverão realizar suas opções de temas 

de acordo com o Anexo “A”, registrando suas escolhas no Anexo “B”. 

2) Todos os oficiais-alunos que estão concorrendo a vagas no PPGCM – Stricto Sensu 

(estágio pós-doutoral) também deverão preencher e enviar suas opções para o PPGCM – LS. 

3) Os Anexos apresentam os assuntos de interesse, os assuntos prioritários e os 

temas contidos em cada um dos assuntos. Os oficiais-alunos deverão selecionar os temas 

realizando as seguintes etapas: 

a) 1ª Etapa: Seleção de Temas:  

- Selecionar três temas constantes do Anexo “A”, inserindo uma ordem de 

prioridade dos temas; e 
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- É facultado ao aluno propor um quarto tema diferente dos constantes dos 

anexos (tema livre), podendo ser incluído em qualquer ordem de prioridade. Uma comissão 

irá avaliar a pertinência do tema proposto. 

b) 2ª Etapa: Registro das Escolhas:  

- Preencher a Ficha de Seleção de Temas (Anexo “B”), propondo um título 

inicial do futuro trabalho para cada tema selecionado;  

- O título do trabalho necessita demonstrar alinhamento com o tema, devendo 

apresentar alguma delimitação, conforme o assunto escolhido; 

- Ainda no Anexo “B”, deverá o oficial-aluno descrever a “razão da escolha dos 

temas” abordando: a experiência profissional, o interesse no assunto e a aplicabilidade 

institucional. Para cada tema proposto, o militar poderá utilizar até 250 palavras para 

justificar a escolha e apoiar o processo seletivo. 

c) 3ª Etapa: Remessa da Ficha de Seleção (Anexo “B”):  

- Remeter a Ficha de Seleção de Temas assinada e no formato “pdf” de acordo 

com os quadros abaixo: 

Cursos Endereço eletrônico C/C 

CPEAEx 

dppg.latosensu@hotmail.com 

coorcpeaex@gmail.com 

CCEM marcelolopesrezende@hotmail.com  

CDEM adrianopfb@gmail.com  

Quadro 3: Endereços eletrônicos 

Assunto Ficha de Seleção de Temas/Curso – Posto Arma Nome de Guerra 

Exemplos 

Ficha de Seleção de Temas/CPEAEx – Cel Inf Fulano 

Ficha de Seleção de Temas/CCEM – Maj Cav Beltrano 

Ficha de Seleção de Temas/CDEM – TC QEM (Eng Cartográfica) Cicrano 

Quadro 4: Preenchimento do item “assunto” no e-mail 

b. CIEE 

Os oficiais-alunos matriculados no CIEE não deverão enviar as propostas de temas 

no período previsto neste informativo. Suas atividades referentes ao PPGCM – LS serão 

reguladas em ordem de serviço específica a ser divulgada por ocasião da chegada dos 

alunos internacionais no 2º semestre de 2020. 

 

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. Há temas iguais em diferentes assuntos (prioritários e de interesse). 

b. O prazo limite de entrada da Ficha de Seleção de Temas é 07 2359 NOV 19. 

b. Os militares que não efetuarem suas opções no prazo determinado, terão seus temas 

mailto:dppg.latosensu@hotmail.com
mailto:coorcpeaex@gmail.com
mailto:marcelo
mailto:adrianopfb@gmail.com
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de pesquisa escolhidos, única e exclusivamente, pela ECEME. 

c. Os temas selecionados pela ECEME serão informados aos interessados até 13 1200 

DEZ 19, por meio de informativo na página da ECEME. 

d. Dúvidas ou esclarecimentos poderão ser prestados por meio dos seguintes contatos: 

1) Maj Sparta (Coor PPGCM – LS): (21) 98342-9095; (21) 3873-3898; 

2) Cel Guina (Coor CPEAEx): (21) 3873-3873, (21) 3873-3862/Ramal: 3862; 

3) TC Marcelo Rezende (Coor CCEM/1): (21) 97292-7604; (21) 3873-3894/Ramal: 3871; 

4) Maj Bandeira (Coor CDEM): (21) 98445-5128  

 

 

ORIGINAL ASSINADO E ARQUIVADO NO IMM 

 

CARLOS EDUARDO DE FRANCISCIS RAMOS – Cel 

Chefe do Instituto Meira Mattos 

 

“CENTENÁRIO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO BRASIL, 1919/1940: VETOR 

DE PROFISSIONALIZAÇÃO EM NOSSO EXÉRCITO”  

 



 

ANEXO “A” - Lista de Temas por assuntos para o CPEAEx (2020) 

 

1. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO PARA AMBIENTES MILITARES 

 

Proponente TEMAS 

COLog A gestão de riscos aplicada nas aquisições centralizadas 

ComDCiber A gestão de recursos humanos para o setor cibernético 

ComDCiber A gestão do conhecimento em cibernética 

DGP A aplicação da gestão por competência no âmbito do Exército Brasileiro 

DGP A gestão dos recursos humanos no Exército Brasileiro 

ECEME A gestão do conhecimento aplicada no Exército Brasileiro 

ECEME A gestão do Sistema de Informações Operacionais Terrestres 

ECEME/SEF As Parcerias público-privadas no âmbito do Exército Brasileiro 

EME A captação de recursos em agências de fomento internacional 

EME A captação de recursos para os Programas Estratégicos do Exército e/ou obtenção dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar 

EME 
A gestão dos Programas Estratégicos do Exército dentro do ciclo de vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar: como 
conciliar aquisições e sustentabilidade 

EME 
A gestão dos Programas Estratégicos do Exército num cenário de restrição orçamentária, sob a ótica do decreto nº 9.428, de 
28 de junho de 2018: uma proposta 

EME O Planejamento dos custos e do orçamento voltado para os Programas Estratégicos do Exército Brasileiro 

EME Os Estudos de viabilidade econômica e financeira dos Programas Estratégicos do Exército. 

EME Os impactos da redução do orçamento de Defesa na obtenção das capacidades necessárias ao Exército Brasileiro 

EME/COLog Os Acordos de Compensação (offset) 

EME/SEF A avaliação da Operação de Crédito Externa no financiamento de Programas Estratégicos do Exército 

SEF A criação de fundos de investimento para financiar os Programas Estratégicos do Exército 

SEF A gestão de custos na otimização de alocação de recursos orçamentários no âmbito da força 

SEF O Controle Interno como contribuição para o aperfeiçoamento da governança no Exército Brasileiro 

SEF Os Estudos econômicos como ferramenta de gestão de Defesa 
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2. LIDERANÇA ESTRATÉGICA E MILITAR 

 

Proponente TEMAS 

ECEME A perspectiva comparada entre liderança militar e empresarial: desafios e oportunidades 

ECEME A liderança estratégica brasileira no Atlântico Sul 

ECEME A liderança estratégica brasileira na América do Sul 

ECEME A liderança estratégica no cenário político atual 

 

3. GEOPOLÍTICA E DESENVOLVIMENTO 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx Os novos desafios globais e o antagonismo entre a Estratégia Nacional de Defesa e o Orçamento da União 

COTer/EME O Brasil como Aliado Prioritário Extra-OTAN: os reflexos para a Economia de Defesa 

ECEME Investimento e crescimento por meio dos gastos militares 

ECEME Pensamento geopolítico brasileiro e as estratégias de inserção internacional 

ECEME Pensamento geopolítico brasileiro e as políticas e estratégias de defesa 

ECEME A geopolítica da Amazônia: defesa e integração regional 

 

4. BASE INDUSTRIAL DE DEFESA, CULTURA DE INOVAÇÃO E SISTEMA DE ARMAS 

 

Proponente TEMAS 

AGITEC 
Analisar o impacto para a Força Terrestre e para a Base Industrial de Defesa, caso seja adotada a obrigatoriedade da 
avaliação técnica de PCE de material importado 

COpEsp A Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear com área indutora da Base Industrial de Defesa no Brasil 

ECEME A importância da BID no contexto do Sistema de Inovação do Setor de Defesa 

ECEME A Indústria 4.0 e o ecossistema de conectividade: desafios para as guerras do futuro 

ECEME As empresas de defesa de capital estrangeiro na América Latina e seus reflexos para os Projetos Estratégicos do EB 

ECEME Cultura organizacional e cultura de inovação: implicações para o preparo e emprego 

ECEME O crescente protagonismo da China no mercado de defesa na América do Sul 

ECEME Os impactos da onda de protecionismo na Indústria de Defesa 
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ECEME Os Mecanismos de financiamento e a Base Industrial de Defesa 

ECEME Os Programas Estratégicos do Exército e a Base Industrial de Defesa 

ECEME/EME A importância da Cultura de Inovação para o incremento da BID e para ampliação do poder dissuasório  

ECEME/MD As políticas de aquisições de produtos de defesa 

ECEME/MD As relações inter e intraorganizacionais dos agentes da Tríplice Hélice e as implicações para a indústria de defesa 

 

5. CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

 

Proponente TEMAS 

COLog O gerenciamento do ciclo de vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Militar: estudo comparativo Brasil, EUA e OTAN 

ComDCiber A Defesa cibernética e os Sistemas estruturantes de proteção nacional (PROTEGER, SISFRON, etc.) 

ComDCiber Big Data, Inteligência Artificial e sistemas colaborativos para melhorar a capacidade preditiva da ameaça cibernética 

ComDCiber O modelo automatizado de testes de segurança dos Ativos Computacionais da Defesa, utilizando a Inteligência Artificial: uma proposta 

ComDCiber 
O modelo de utilização do Monitoramento Contínuo dos Ativos Computacionais de Interesse da Defesa para prevenção em 
tempo real de possíveis explorações dessas vulnerabilidades: uma proposta 

ECEME A relação entre inovação tecnológica e as operações militares: novas tecnologias e a guerra do futuro 

ECEME A utilização de inteligência artificial e do ecossistema de conectividade para a tomada de decisões 

ECEME A utilização de inteligência artificial na desumanização dos conflitos 

IME A metodologia para elaboração de requisitos técnicos, logísticos e industriais em consonância com os requisitos operacionais 

SEF A implantação de usinas fotovoltaicas no Exército Brasileiro 

 

6. LOGÍSTICA E MOBILIZAÇÃO 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx As necessidades, disponibilidades e perspectivas da infraestrutura de Mobilização Nacional 

CDoutEx Os desafios para a realização da Mobilização Nacional em caso de conflitos 

COLog A Precificação aplicada nas aquisições de sistemas militares complexos 

COLog O Suporte Logístico Integrado: vantagens e desvantagens 

COLog Os impactos da integração da malha ferroviária brasileira para a função logística transporte do Exército Brasileiro 

COTer A Logística e a Mobilização da Força Terrestre para atender as Listas de Necessidades dos PEECFA 
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ECEME A logística baseada em performance 

ECEME A perspectiva da logística em uma Operação de Acolhimento de Refugiados 

ECEME O planejamento logístico à luz dos conceitos da performance basic logistic e supply chain 

ECEME O sistema de obtenção de Produtos de Defesa 

EME A logística conjunta no apoio às tropas brasileiras de Força de Paz 

EME A Terceirização da Logística Militar Terrestre: capacidade própria ou aproveitamento da Base Industrial de Defesa? 

EME Os desafios da cadeia de manutenção dos MEM, considerando as atuais tecnologias embarcadas e o acrônimo DOAMEPI 

 

7. POLÍTICA E ESTRATÉGIA DE DEFESA 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx A dissuasão e a projeção militar no contexto latino-americano: possibilidades e limitações 

CDoutEx O Brasil: consolidação da liderança militar latino-americana e os novos desafios à Política de Defesa Nacional 

COTer/EME O Brasil como Aliado Prioritário Extra-OTAN: os reflexos para a Política de Defesa 

ECEME A cooperação internacional brasileira: ganhos e dividendos para o Brasil 

ECEME A crise da UNASUL e a remodelagem do diálogo de Defesa Sul-americano 

ECEME A crise de refugiados venezuelanos 

ECEME A Grande Estratégia: a relação entre as Políticas de Defesa e Política Externa 

ECEME A política de cooperação em defesa entre Brasil-EUA no século XXI 

ECEME As rivalidades entre grandes potências no Pacífico e os reflexos para o Brasil 

ECEME O processo decisório em política pública - a perspectiva do Whole of Government 

 

8. SEGURANÇA PÚBLICA E CRIME ORGANIZADO INTERNACIONAL 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx As Forças Armadas e a Segurança Pública: necessidade, desvio ou paralisação da missão constitucional? 

CDoutEx Globalização criminal: ordenamento jurídico para o emprego das Forças Armadas 

CDoutEx O crime organizado e a corrupção: uma ameaça à segurança nacional e o papel das Forças Armadas nesse contexto 

CDoutEx O emprego do EB no combate às organizações criminosas, ligadas ao tráfico de drogas: reflexões sobre a pacificação nas comunidades 
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CDoutEx O papel do Exército Brasileiro na crise dos refugiados venezuelanos 

ECEME A crise na segurança pública: as consequências para o Exército Brasileiro 

ECEME A Gestão internacional de crises: metodologias e ferramentas para prevenção de conflitos 

ECEME A Intervenção Federal na Segurança Pública no estado do Rio de Janeiro e as consequências para o preparo e emprego da Força Terrestre 

ECEME Crime Organizado Internacional: estratégias brasileiras e o papel do Exército Brasileiro 

ECEME Crimes transnacionais em perspectiva comparada do Brasil e México 

ECEME Crimes transnacionais nas fronteiras do Brasil 

 

9. CONFLITOS BÉLICOS E TERRORISMO 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx Dimensionamento do Exército para os novos desafios impostos pelo terrorismo 

COpEsp A transição para aplicação do DIH (DICA) nas Operações Contra Forças Irregulares 

COTer A doutrina de Gerasimov e os Conflitos na Faixa Cinza: uma nova forma de combater? 

COTer A Guerra Irregular nas Operações de Amplo Espectro  

ECEME Os cenários de conflitos hodiernos no entorno estratégico do Brasil 

ECEME Novo terrorismo global (pós 11/09 e Isis) 

 

10. FORÇA TERRESTRE NA FRONTEIRA: AMEAÇAS E DESAFIOS 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx A Eficiência da Estratégia da Presença e do Combate de Resistência no TO Amazônia 

ECEME A Geopolítica da Amazônia: agenda ambiental e Defesa Nacional  

ECEME A gestão ambiental de organizações militares de fronteira  

ECEME A questão ambiental e os reflexos para o Exército Brasileiro 

ECEME As Estratégias Militares Brasileiras para a Amazônia no século XXI: desafios e óbices 

ECEME O papel do Exército Brasileiro na defesa dos recursos naturais estratégicos brasileiros da Amazônia 

ECEME O papel do Exército Brasileiro nas Fronteira: o combate as atividades de narcotráfico na rota dos rios Solimões e Negro  

ECEME Os 30 anos do Incidente do Rio Traíra: uma análise histórica  
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ECEME Os Crimes transnacionais nas fronteiras do Brasil 

ECEME Os óbices à logística de abastecimento dos Pelotões Especiais de Fronteira  

 

11. DOUTRINA E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA FORÇA TERRESTRE 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx A concepção de preparo e emprego do Btl DQBRN 

CDoutEx Organização,preparo e emprego de uma Força Expedicionária, valor Brigada, com base nas Forças de Emprego Estratégico 

ComDCiber Operações Cibernéticas no Teatro de Operações 

COpEsp A estrutura das Operações Psicológicas nos Comandos Militares de Área 

COpEsp 
A formulação da doutrina conjunta de DQBRN e suas Contribuições para o Ministério da Defesa na Condução de Operações 
Conjuntas e de Cooperação e Apoio a Órgãos Governamentais e Internacionais 

COpEsp As Operações Psicológicas em campanhas políticas e/ou estratégicas 

ECEME A condução de operações militares no âmbito das operações de pacificação 

ECEME As comunicações no contexto da guerra centrada em redes 

ECEME O emprego da Força Conjunta de Guerra Cibernética nas Operações Conjuntas 

ECEME O emprego da Força Conjunta de Operações Especiais nas Operações Conjuntas 

ECEME O emprego do Comando Logístico do Teatro de Operações nas Operações Conjuntas 

ECEME/CDoutEx Cultura organizacional e cultura de inovação: implicações para o preparo e emprego 

EME A logística conjunta no apoio às tropas brasileiras de Força de Paz 

EME 
Arsenais de Guerra e Parques Regionais de Manutenção: situação atual, perspectivas e propostas de valorização e 
otimização de seu emprego 

 

12. A FORÇA TERRESTRE EM OPERAÇÕES 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx Organização, preparo e emprego de uma Força Expedicionária, valor Brigada, com base nas Forças de Emprego Estratégico 

ComDCiber Operações Cibernéticas no Teatro de Operações 

ECEME O emprego da Força Conjunta de Guerra Cibernética nas Operações Conjuntas 

ECEME O emprego da Força Conjunta de Operações Especiais nas Operações Conjuntas 
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ECEME O emprego do Comando Logístico do Teatro de Operações nas Operações Conjuntas 

ECEME Os sistemas militares de comando e controle nas operações hodiernas 

 

13. DEFESA E SOCIEDADE 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx A crise na Venezuela: seus desdobramentos e o emprego da Força Humanitária 

CDoutEx A participação do Exército Brasileiro na criação de uma mentalidade de Defesa Nacional na sociedade 

CDoutEx Os desafios do novo século: declínio ou avanço programado da Indústria Nuclear Brasileira 

ECEME/CDoutEx As capacidades necessárias ao Exército Brasileiro para o apoio em desastres naturais e crises humanitárias 

ECEME As Mudanças Climáticas e Forças Armadas: estratégias e possibilidades de atuação 

ECEME O papel do Exército Brasileiro na defesa dos recursos naturais estratégicos brasileiros 

ECEME O papel do Ministério da Defesa para a otimização das Operações Conjuntas e Interagências: avanços e desafios 

ECEME/CDoutEx A Política Nacional e seus reflexos sobre o orçamento de Defesa 

SEF A implantação de Mercado Livre de Energia e os reflexos para a Força Terrestre 

SEF A implantação de usinas fotovoltaicas no Exército Brasileiro 

 

14. DEFESA CIBERNÉTICA: DESAFIOS TEÓRICOS, ORGANIZACIONAIS E ESTRUTURAIS 

 

Proponente TEMAS 

ComDCiber Big Data, Inteligência Artificial e sistemas colaborativos para melhorar a capacidade preditiva da ameaça cibernética 

ComDCiber Defesa cibernética e os Sistemas estruturantes de proteção nacional (PROTEGER, SISFRON, etc.) 

ComDCiber Modelo automatizado de testes de segurança dos Ativos Computacionais da Defesa, utilizando a Inteligência Artificial: uma proposta 

ComDCiber 
Modelo de utilização do Monitoramento Contínuo dos Ativos Computacionais de Interesse da Defesa para prevenção em 
tempo real de possíveis explorações dessas vulnerabilidades: uma proposta 

COTer A dissuasão cibernética como forma de equilíbrio de poder nos Conflitos Assimétricos 

COTer A dissuasão cibernética como forma de equilíbrio de poder nos Conflitos Assimétricos 

COTer A necessidade de atualização das hipóteses de emprego em face da Quinta Dimensão do Poder - A Guerra Cibernética 

COTer A necessidade de atualização das hipóteses de emprego em face da Quinta Dimensão do Poder - A Guerra Cibernética 
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15. DQBRN E PRECURSORES 

 

Proponente TEMAS 

COpEsp 
A adesão brasileira aos tratados, convenções e normas internacionais em DQBRN e a construção dos marcos legais 
brasileiros na área 

COpEsp As Relações Interagências nas Operações de Não-Guerra em um cenário de DQBRN 

COpEsp Mapeamento da Legislação relacionada à Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear no Brasil 

ECEME A importância da Resolução 1540 do CS-ONU para o controle de agentes QBRN e vetores 

ECEME A Política Nuclear Brasileira: desafios e oportunidades 

ECEME Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares: assimetrias, perspectivas e o posicionamento brasileiro 

 

16. HISTÓRIA ORGANIZACIONAL E MILITAR 

 

Proponente TEMAS 

CDoutEx A influência das missões militares estrangeiras na evolução da Doutrina Militar Terrestre 

CDoutEx/COTer 
Os laços históricos entre o Exército, as Polícias Militares e o Corpo de Bombeiros e as consequências para a Força quando 
do seu emprego em Op GLO 

ECEME História militar e o estudo dos conflitos: o uso da força por estados e atores não estatais 

ECEME Os 30 anos do Incidente do Rio Traíra: uma análise histórica  

ECEME Os conflitos contemporâneos e as lições aprendidas para a doutrina militar 

EME História da participação das tropas brasileiras em Operações de Paz 

 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_N%C3%A3o_Prolifera%C3%A7%C3%A3o_de_Armas_Nucleares


 

ANEXO “B” – Ficha de Seleção de Temas ECEME (2020) 

 

1. Curso: _______________________ 

2. Posto: _______________________ 

3. Arma/Quadro/Serviço: ___________________________________ 

4. Nome completo (colocar o nome de guerra em negrito): _________________________________________________ 

5. Email (endereço eletrônico para contato): _____________________________________________________________ 

6. Seleção dos temas: 

Prio 
Assuntos de interesse ou 

assunto prioritário (1) 
Tema (2) Título Proposto Obs (2) 

1 
 

 
   

2 
 

 
   

3 
 

 
   

4 
 

 
   

(1) Preencher o campo, de preferência com os assuntos prioritários (constantes no item 3. e). Caso seu tema não esteja entre os prioritários, indique um assunto de interesse 

previstos nas linhas de pesquisa, conforme item 3. d. 

(2) Caso o oficial selecione um tema livre não contemplado nos Anexo “A”, assinale com um asterisco na coluna “Observação”. 

 

Justificativa da escolha (Para cada tema proposto, o militar poderá utilizar um parágrafo com até 250 palavras): 

 

- Prio 1: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 
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- Prio 2: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Prio 3: 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Prio 4 (se for o caso): 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Local e data 

 

 

_________________________________________ 

Nome completo - posto 


