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1 –  INTRODUÇÃO 

O presente documento tem por finalidade estabelecer os procedimentos a serem 

adotados na execução do Curso Superior de Defesa (CSD) no ano de 2021. 

O CSD destina-se a preparar civis e militares das Forças Armadas, dos Estados e do 

Distrito Federal para o exercício de funções de assessoramento de alto nível que envolvam 

assuntos de defesa, tanto no âmbito do Ministério da Defesa quanto dos demais órgãos 

governamentais de interesse da Defesa Nacional, promovendo a interação entre os integrantes 

dos Cursos de Altos Estudos realizados pelas Forças Armadas e pela ESG. 

O curso tem a carga horária total  de 244 h/a, inicia-se em 15 de março e termina em 

17 de setembro, com o efetivo previsto de cerca de 200 participantes, ocorrendo 

concomitantemente, com os Cursos de Altos Estudos – CAEPE, C-PEM, e CPEAEx,  

abrangendo assuntos comuns, inseridos nas áreas do conhecimento de Política e Defesa, 

Geoestratégia e Planejamento de Força. 

Esse curso é resultado de estudos realizados no âmbito do MD, sob a coordenação da 

ESG, com a participação das quatro Escolas de Altos Estudos (ESG, EGN, ECEME e 

ECEMAR). Tem como principal característica constituir-se em um espaço de interação dos 

Cursos de Altos Estudos, conforme preconizado na Estratégia Nacional de Defesa (END) e na 

Política de Ensino de Defesa (Decreto Nº 7.274, de 25 de agosto de 2010). 

2 – SÍNTESE DO HISTÓRICO DO CURSO 

A ideia de se criar um curso de altos estudos, incluindo militares das três Forças 

Armadas, é antiga e vários estudos haviam sido desenvolvidos de forma independente pelas  

escolas. Por fatores diversos, tais estudos foram concluídos, mas não foram levados adiante. 

A necessidade de um curso que abarcasse um número significativo de oficiais 

superiores das três Forças era evidente, ainda mais com a constatação histórica de que, na 

atualidade, não se planeja ou combate uma guerra de forma singular, sendo a 

interoperabilidade e a interação entre as Forças requisitos fundamentais para a eficiência e a 

eficácia da Defesa Nacional.  

Assim, em 2011, em cumprimento às Diretrizes do Ministério da Defesa publicadas no 

DOU Nº 195, de 11 de outubro de 2010, foram iniciados os trabalhos de planejamento do 

CSD. 

Em 8 de novembro de 2011, foi remetido ao MD o Ofício nº 2.355/AssMB/ESG que 

encaminhava o Relatório do Grupo de Trabalho referente à proposta de criação do CSD.  

Da análise do relatório, foi emitido despacho ministerial, datado de 01 de dezembro de 

2011, reformulando o objetivo geral do Curso e de seu público-alvo; aprovando a estrutura 

curricular básica, cuja carga horária total, com cerca de 240h/a, a ser desenvolvida de forma 
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modular, intervalada no período de março a novembro; e determinando que fosse constituída, 

por portaria, uma Comissão Executiva com a finalidade de aperfeiçoar a estrutura curricular 

básica do CSD a ser realizado no ano de 2013. 

Em 3 de fevereiro de 2012, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria nº 

232/SEPESD-MD, datada de 1º de fevereiro de 2012, que constituiu a Comissão Executiva 

para Implementação do Curso Superior de Defesa (CEICSD) no ano de 2013. Essa Comissão 

emitiu relatório, encaminhado com o Ofício Nº 917/Ass MB ESG, que foi aprovado pelo 

Despacho Ministerial publicado no DOU Nº 129, de 05 de julho de 2012. O mesmo despacho 

determinava a execução do curso em 2013. 

Outro aspecto que contribuiu para o delineamento curricular do CSD foi o destaque 

dado na Política Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto legislativo Nº 373/2013, à 

necessidade de conscientização de todos os segmentos da sociedade brasileira acerca da 

importância da defesa do País e de que esta é um dever de todos os brasileiros. Nesse 

contexto, a realização de cursos com a participação de civis contribui para a ampliação e 

divulgação do pensamento de defesa.  

Desde a primeira edição, em 2013, o curso tem sido submetido a avaliações com vistas 

a coletar dados que contribuam para o seu replanejamento nos anos seguintes. Esses dados, 

além de orientarem a inserção e substituição de Unidades de Estudo, têm indicado a 

importância de se enfatizarem as atividades acadêmicas utilizando técnicas que possibilitem 

maior interação entre os componentes, tais como: Trabalhos de Grupo (TG), Discussão 

Dirigida (DD) e Estudo Dirigido (ED).  

3 - RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO ENSINO 

As avaliações realizadas, durante o curso de 2020, levaram à reestruturação do CSD, 

visando à manutenção de parte da carga horária para a apresentação de conferências de alto 

nível e parte para agregar o ensino do pensamento estratégico com foco no planejamento de 

configurações de forças. 

A reestruturação foi possível mediante a redução da carga horária de uma das Viagens 

de Estudos (VG) e a priorização dos conhecimentos apresentados nas conferências e palestras. 

O CSD permaneceu com sete semanas divididas em três fases: 

a. Fase 1 

- Semanas 1 e 5 : conferências e palestras de alto nível político e estratégico do 

Ministério da Defesa e Órgãos com atividades relacionadas à Segurança; 

b. Fase 2 

- Semana 4: Viagem de Estudos que será realizada em território nacional com os 

alunos divididos em dois grupos, que, no mesmo período, se deslocarão para destinos 
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diferentes. Dessa forma, será possível uma integração maior dos estagiários das diferentes 

Escolas, maior facilidade de hospedagem, redução da demanda de transporte e espaços para 

recebimento da comitiva, em cada local visitado, além da possibilidade da realização de 

viagens a localidades pouco visitadas; e  

c. Fase 3 

Semanas de 2, 3, 6 e 7: a condução das disciplinas 2 e 3, nestas semanas, tem como 

foco o aprofundamento do conhecimento e a constituição de espaço para discussão e debate, 

entre os estagiários, da Sistemática do Planejamento Estratégico Militar, constante da 

publicação MD51-M-01. 

A metodologia adotada permite grande interação e troca de experiências entre alunos, 

por empregar intensamente as técnicas de ensino Discussão Dirigida (Sala de Aula Invertida), 

Trabalho de Grupo e Estudo Dirigido baseado em textos selecionados sobre os temas. 

Os trabalhos realizados, além de permitir que os alunos contribuam, com o vasto 

conhecimento já adquirido nos respectivos Cursos de Altos Estudos para as Discussões 

Dirigidas, Trabalhos de Grupos e Estudos Dirigidos, também, destinam-se a promover a 

maior interação entre os integrantes dos Cursos de Altos Estudos realizados pelas Forças 

Armadas e pela ESG, o pensamento crítico e as habilidades analíticas que terão relevância 

profissional duradoura. 

O conteúdo abordado nas semanas 2, 3, 6 e 7 reforça o conhecimento e as habilidades 

dos alunos no desenvolvimento do pensamento estratégico conjunto e constrói uma 

experiência educacional que estimula atitudes sinérgicas de trabalho em equipe, em ambiente 

conjunto e interagências. 

Ao longo do período, para realização das atividades previstas, os componentes do 

CSD serão organizados, pela ESG, em 16 grupos de estudo, devendo cada um ser 

acompanhado por um moderador capacitado e pertencente às Escolas que compõem o CSD. 

Quando os trabalhos em grupo forem presenciais, a ESG deverá disponibilizar 8 (oito) 

salas, a EGN 4 (quatro) salas e a ECEME 4 (quatro) salas. De outra forma, se as atividades 

forem realizadas por videoconferência, a direção do CSD/APlAvE deverá enviar à Divisão de 

Estudos responsável pela coordenação da semana a composição dos grupos de trabalho com 

os respectivos endereços eletrônicos. 

4 - ESTRUTURA CURRICULAR  

Os assuntos a serem apresentados não se esgotam no CSD, e podem ser continuados 

nos Cursos de Altos Estudos, conforme as especificidades de cada Força Armada e da ESG. 
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A Estrutura Curricular do CSD é composta das disciplinas Política e Defesa, 

Geoestratégia,  Planejamento de Força e de uma Viagem de Estudos (VG). 

 

DISCIPLINA Unidade de Estudo CH 
CH 

TOTAL 

(1) 

Política 

e 

Defesa 

1.1 Política Nacional de Defesa. 4 

72 

1.2 Políticas de Defesa (MD, Forças Armadas). 20 

1.3 
Políticas de Segurança (Social, Econômica e 

Ambiental). 
32 

1.4 Orçamento Público: União e Defesa. 4 

1.5 
Programas e Projetos Especiais: Nuclear, 

Cibernético e Espacial.  
4 

1.6 
Sistemática de Planejamento Estratégico Militar 

(SPEM).  
4 

1.7 
Áreas de Interesse Estratégico: SISFRON, 

SISGAAz e SISDABRA.  
4 

(2) 

Geoestratégia 

2.1 Cenário de Segurança/Defesa e Grande Estratégia.  32 

96 2.2 Possibilidades de Atuação.  32 

2.3 Estratégia Nacional de Segurança/Defesa. 32 

(3) 

Planejamento 

de Força 

3.1 Concepção de Emprego Conjunto.    
 

16 

32 
3.2 

Plano Exequível de Desenvolvimento de 

Capacidades.  
16 

  CARGA HORÁRIA TOTAL DISCIPLINAS  200 

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES CH 

Viagem de Estudos  40 

Cerimônia de Encerramento CSD  04 

CARGA HORÁRIA TOTAL CSD CH 

Atividades de Estudos  200 

Atividades Complementares  44 

TOTAL 244 

 

 

5 – COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS 
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SEMANA COORDENADOR 

15 a 19 Mar Diretor do Curso. 

22 a 26 Mar Divisão de Geopolítica e Relações Internacionais (DAGRI)/ESG. 

17 a 21 Mai Divisão de Assuntos Militares (DAM)/ESG. 

23 a 27 Ago Diretor do Curso. 

30 Ago a 03 Set Diretor do Curso. 

06 a 10 Set Divisão de Assuntos Militares (DAM)/ESG. 

13 a 17 Set Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas (IDOC)/ESG. 

 

5.1 - Divisões responsáveis pela coordenação das atividades acadêmicas  

Quando as atividades acadêmicas forem realizadas por videoconferência, as Divisões 

de Estudos, responsáveis pela coordenação das atividades acadêmicas, serão encarregadas dos 

contatos com o Centro de Apoio Acadêmico (CApAcad)/Divisão de Ensino a Distância 

(DEAD). 

5.2 – Centro de Apoio Acadêmico (CApAcad) 

Quando as atividades acadêmicas forem realizadas por videoconferência, havendo 

necessidade de apoio de pessoal, caberá ao Centro de Apoio Acadêmico adotar as 

providências necessárias. 

5.3 – Representantes das Escolas  

Quando as atividades acadêmicas forem presenciais e utilizando as técnicas de ensino 

Trabalho de Grupo, Discussão Dirigida ou Estudo Dirigido, os representantes das Escolas 

deverão disponibilizar as salas de estudo. 

As Escolas deverão indicar os moderadores para os Grupos de Estudos, tanto para os 

trabalhos presenciais quanto para os trabalhos por videoconferência. 

6 - AVALIAÇÃO  

Não haverá avaliação da aprendizagem. 

Será realizada a avaliação do ensino, conduzida sob a responsabilidade da ESG, 

buscando identificar e analisar aspectos positivos e as necessidades de mudança, no que tange 

à proposta curricular e ao desenvolvimento do curso como um todo, com vistas ao seu 

aperfeiçoamento para o ano de 2022. 

A coleta de dados para a avaliação será realizada ao final de cada atividade, em Ficha 

de Avaliação própria, encaminhada para os endereços eletrônicos dos discentes. Os resultados 

serão compilados em um Relatório de Avaliação ao final do Curso, a ser apresentado aos 

Comandantes e Diretor das Escolas. 

7 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 
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7.1 - Direção do CSD 

O Diretor do CSD será o Diretor do CAEPE, que contará com o apoio de um 

representante de cada escola. Estes farão a ligação entre o Diretor do Curso (ESG) e as demais 

Escolas. Os nomes dos representantes deverão ser informados, até 03 de março de 2021, 

pelas Escolas à ESG, a fim de que seja emitida a respectiva portaria pela ESG. 

7.2 – Condições para Matrícula no CSD 

Serão matriculados os oficiais e civis já inscritos nos Cursos de Altos Estudos – 

CAEPE,C-PEM e CPEAEx. 

A matrícula será efetivada pela ESG, mediante relação enviada pelos responsáveis 

pelo CAEPE,C-PEM e CPEAEx até 03 de março de 2021. A relação deverá ser encaminhada 

com os seguintes dados, já revisados pelo Estagiário: Data de Nascimento; Identidade e Órgão 

Expedidor; CPF; Nacionalidade; Naturalidade e nome da mãe. 

7.3 – Emissão de Diploma de Conclusão e Histórico Escolar 

Os concluintes do CSD receberão diploma específico e histórico escolar a serem 

entregues em cerimônia a ser realizada no encerramento, dia 17 de setembro de 2021. Os 

documentos de conclusão do curso serão emitidos pela ESG, a partir da relação dos 

estagiários aptos a concluírem o curso, emitida pelos responsáveis pelo CAEPE, C-PEM e 

CPEAEx até 30 de agosto de  2021. 

7.4 – Controle de frequência nas atividades 

A frequência a todas as atividades do CSD é obrigatória. Devem ser envidados 

esforços para que não haja faltas ou atrasos à programação prevista. A verificação e controle 

da frequência, bem como decisões sobre justificativa/abono de faltas, no CSD, ficarão sob a 

responsabilidade de cada Escola (segundo as normas utilizadas em cada um dos cursos de 

altos estudos), isto é, estarão a cargo dos representantes de cada Escola no CSD. 

7.5 – Uniforme para participação nas atividades 

a. Os uniformes para as atividades de rotina serão os seguintes: 

Militares – MB – 6.4; EB – 8ºZ1; FAB – 7ºB; 

Militares Estaduais - o equivalente. 

Civis – Traje passeio 

b. Para as atividades com o Ministro da Defesa, os Comandantes das Forças e o 

CEMCFA serão utilizados os seguintes uniformes: 

Militares – MB – 5.5; EB – 8ºZ1; FAB – 7ºA; 

Militares Estaduais e ENA - o equivalente. 

Civis – Traje passeio. 
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c. Os uniformes a serem utilizados nas Viagens de Estudos serão fixados por ocasião 

da definição dos procedimentos da viagem. 

d. Em casos excepcionais, será fixado o uso de uniforme específico. 

7.6 - Deslocamento dos efetivos das Escolas para o local de realização das 

Atividades de Estudo 

O deslocamento dos efetivos para os locais de realização das Atividades de Estudo 

ficará sob a responsabilidade e controle de cada Escola. 

7.7 – Apoio aéreo e recursos financeiros para a realização das Viagens de Estudos 

O transporte aéreo para as Viagens de Estudo, foi solicitado, pela ESG, à Força Aérea 

Brasileira.  

O aluguel de ônibus para os deslocamentos em Brasília/DF, Curitiba/PR e Foz do 

Iguaçu/PR será encargo da ESG. 

O pagamento de diárias atinentes à VG será encargo de cada Escola congênere. 

As refeições do almoço, por ocasião da realização das VG, serão indenizadas com 

antecedência pelos estagiários, ficando o recolhimento desse valor a cargo dos representantes 

de cada escola. 

8 - PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ACADÊMICAS 

8.1 - Locais de realização das atividades 

Considerando as atuais disponibilidades de auditórios das três escolas, foram definidos 

como locais para desenvolvimento das atividades de estudo, previstas para o ano de 2021, os 

constantes no Quadro de Locais e Responsabilidades pelas Atividades Acadêmicas CSD/2021 

(Anexo A).  

O Anexo A apresenta um quadro resumo com a indicação da Escola responsável pela 

organização de cada atividade acadêmica inserida na Estrutura Curricular. 

8.2 – Atribuições da Escola responsável pela atividade 

Embora seja responsabilidade da ESG a elaboração de documentação para execução 

das atividades no CSD (PCE/PCI, ofícios para convite de conferencistas, palestrantes), optou-

se por estabelecer algumas atribuições específicas à Escola designada como responsável pela 

atividade. Tais atribuições são as seguintes: 

a) encaminhar à ESG, em tempo hábil, subsídios para a confecção de ofícios, quando 

necessário; 

b) realizar contato com conferencistas/palestrantes a fim de agendar a realização da 

atividade e fornecer os subsídios para que o convite seja formalmente expedido pela ESG; 
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c) providenciar, quando for o caso, a hospedagem, o transporte e a recepção do 

conferencista, no local da realização da atividade; 

d) providenciar, quando for o caso, o pagamento dos custos da palestra/conferência; 

e) realizar junto à Escola a verificação das instalações nas quais será realizada a 

atividade; e 

f) providenciar o curriculum vitae do conferencista a ser lido/exposto aos estagiários. 

8.3 – Atribuições da Escola que sediará a atividade 

Cabe à Escola que vier a sediar a atividade programada providenciar: 

a) quando for o caso, o cerimonial para recepção e despedida da autoridade que 

conduzirá a Palestra/Conferência; 

b) a designação do Controlador de Debates para a atividade; 

c) água e café para ser servido nos horários de intervalo das atividades; e 

d) quando for o caso, o almoço dos palestrantes/conferencistas. 

8.4 – Procedimentos para a realização dos debates 

O debate se constitui em um momento privilegiado para que sejam ampliados 

conhecimentos ou sanadas dúvidas decorrentes das exposições antecedentes. As inscrições 

para realização do debate serão realizadas pelo Coordenador/Controlador de Debates, 

previamente designado pela Escola responsável pela atividade, conforme Quadro de Locais e 

Responsabilidades pelas Atividades Acadêmicas CSD/2021 (Anexo A). 

 Para a condução dos debates, será utilizado o padrão adotado pela Escola responsável 

pela atividade, respeitando-se, assim, as características de cada instituição. 

A emissão do certificado para o Palestrante/Conferencista ficará a cargo da ESG. 

Durante as atividades acadêmicas serão escalados oradores (e substitutos) para proferir 

agradecimentos aos conferencistas, apresentadores de painéis e organizações visitadas. Nessas 

ocasiões, os oradores devem observar o seguinte: 

a) ressaltar, no agradecimento, o fato de fazê-lo em nome dos Comandantes da ESG, 

da EGN e da ECEME; 

b) utilizar no máximo três minutos para a exposição, que deverá realçar, de forma 

sintética, a importância do conteúdo apresentado para os objetivos do curso; e 

c) entregar o diploma ou placa ao expositor, encerrando a alocução. 

Haverá rodízio entre os responsáveis pelo agradecimento, segundo escala a cargo do 

Diretor do Curso. A escala deverá ser anexada ao Quadro de Trabalho Semanal (QTS). 

8.5 - Distribuição dos estagiários pelo auditório 

A fim de garantir maior interação entre os discentes, sua distribuição pelos auditórios 

deverá evitar a concentração por escola. 
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8.6 – Atividades dos Estagiários de Nações Amigas 

A ESG deverá prever atividades alternativas (culturais, administrativas etc) para os 

Estagiários de Nações Amigas (ENAs), por ocasião das semanas 01, 04 e 05 do CSD. 

8.7 – Horário das atividades acadêmicas 

As atividades de estudo previstas para o CSD serão realizadas dentro dos seguintes 

tempos de aula: 

 

 

 

(*) O deslocamento para o almoço será a  partir das 11:10 e o horário do almoço no 

refeitório da ESG – 11:30 – 12:30. 

As atividades, palestras e conferências ministradas por Ministros de Estado, 

Comandantes de Força e Chefe do EMCFA seguirão o seguinte quadro horário: 

 

PERÍODO ATIVIDADE HORÁRIO 

Manhã 

Conferência 09:00 às 10:30 

Intervalo 10:30 às 11:00 

Debate 11:00 às 11:30 

Tarde 

Conferência 13:30 às 15:00 

Intervalo 15:00 às 15:30 

Debate 15:30 às 16:00 

 

8.8 – Realização do Almoço 

Quando estiverem programadas atividades para os tempos de aula do período da tarde 

TEMPO 2ª a 6ª FEIRA 

1º 08:00 – 08:40 

2º 08:50 – 09:30 

3º 09:40 – 10:20 

4º 10:30 – 11:10 

ALMOÇO (*) 

5º 13:00 – 13:40 

6º 13:50 – 14:30 

7º 14:40 – 15:20 

8º 15:30 – 16:10 
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(5º ao 8º tempos), o efetivo de cada escola almoçará no seu próprio rancho. 

 9 – VIAGENS DE ESTUDO 

Os procedimentos a serem adotados nas duas VG constarão de documento específico. 

Cabe destacar o papel desempenhado pelas Viagens de Estudos no desenvolvimento 

do curso. Trata-se de uma estratégia de ensino que propicia contato direto com aspectos 

relevantes das atividades de determinada área, possibilita melhor compreensão dos problemas 

nacionais e de aspectos regionais, a partir do conhecimento in loco da realidade, e, 

consequentemente, a obtenção de subsídios fidedignos que possibilitarão o desenvolvimento 

dos trabalhos realizados durante o Curso. 

Outro aspecto muito importante a ser ressaltado nas VG é a interação entre os 

estagiários civis dos diversos órgãos públicos e os militares estaduais e das Forças Armadas. 

A troca de experiência e os debates no nível acadêmico são de grande valia para a formação 

intelectual dos integrantes dos diversos cursos. 

 

 

 

Em 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

Major-Brigadeiro do Ar VALDIR EDUARDO TUCKUMANTEL GODINHOTO 

Subcomandante e Chefe do Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra 
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