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CAPÍTULO 1 

SINOPSE DO CURSO 

 

0101 - PROPÓSITO DAS INSTRUÇÕES 

Consolidar normas e informações destinadas a orientar os Oficiais-Alunos (OA) quanto 

ao Curso de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM). 

O C-PEM é realizado em regime de tempo integral. O curso é presencial, com 

frequência obrigatória na Escola de Guerra Naval (EGN). 

 

0102 - PROPÓSITO DO CURSO E COMPOSIÇÃO DA TURMA 

Complementar a qualificação dos oficiais do Corpo da Armada (CA); Corpo de 

Fuzileiros Navais (CFN); Corpo de Intendentes da Marinha (CIM); Corpo de 

Engenheiros da Marinha (CEN); do Quadro de Médicos (Md) do Corpo de Saúde da 

Marinha (CSM) e; a critério da Administração Naval, oficiais do Quadro Técnico (T) do 

Corpo Auxiliar da Marinha (CAM), visando ao exercício dos cargos da Alta 

Administração Naval. Seguindo o mesmo critério, também poderão ser convidados 

Servidores Civis de Nível Superior da Marinha (SCNS), civis brasileiros e oficiais das 

demais Forças Armadas brasileiras.  

 

0103 - ESTRUTURAÇÃO DO CURSO QUANTO AO ATENDIMENTO DO 

PROPÓSITO 

O conteúdo programático do curso tem como moldura os problemas nacionais e 

internacionais contemporâneos, relativos à área de segurança e defesa, com enfoque na 

aplicação da Sistemática de Planejamento de Alto Nível da Marinha, visando 

incrementar: 

a) a compreensão, no nível da grande estratégia, do ambiente relativo aos estudos de 

defesa e segurança, no que tange às ameaças, oportunidades e aos desafios; 

b) o entendimento da natureza da guerra e dos seus níveis de condução, particularmente 

do nível estratégico; 

c) o desenvolvimento da capacidade de análise estratégica, permitindo melhor interação 

entre os tomadores de decisão militares e políticos, na solução de problemas que 

envolvem o processo decisório nacional afeto à segurança e defesa; e 

d) os conhecimentos, competências e atitudes na área de planejamento estratégico de 

alto nível da Marinha do Brasil (MB) e do Ministério da Defesa (MD), bem como 

aqueles afetos à Alta Administração Naval e Gestão Internacional. 
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Para tanto, busca desenvolver nos OA a capacidade de:  

a) identificação e análise crítica, por meio de avaliação da conjuntura, com ênfase nos 

campos político e estratégico, dos fatos portadores de futuro que poderão influir no 

planejamento da MB; 

b) julgamento crítico e de raciocínio conceitual e criativo, por meio da elaboração de 

cenários prospectivos; e  

c) análise crítica dos atuais arranjos de forças e de concepção de forças, ratificado pelo 

conceito estratégico naval visualizado e decorrente de todo o processo criativo e 

lógico desenvolvido nas etapas do Sistema de Planejamento de Alto Nível da 

Marinha. 

 

Desta forma, ao longo do curso os OA analisam as conjunturas internacional e nacional, 

elaboram o conceito estratégico naval decorrente e as capacidades que a Marinha deve 

possuir no futuro para o atendimento dos propósitos de defesa. Os arranjos de Força 

concebidos são testados ao final do Curso, em um jogo de manobra de crise de caráter 

político-estratégico. 

Encontra-se inserido no currículo o curso de pós-MBA Lato Sensu em Gestão 

Internacional, ministrado pelo Instituto COPPEAD de Administração da UFRJ 

(COPPEAD/UFRJ) nas dependências da EGN. Tal curso complementa as disciplinas 

ministradas pelo corpo docente da EGN, com vistas a propiciar embasamento teórico 

para a compreensão dos desafios políticos e de gestão que afetam a Alta Administração 

Naval. 

São estimuladas a criatividade e a discussão das políticas e doutrinas em vigor, de 

qualquer natureza, a fim de possibilitar a evolução do pensamento naval e a 

apresentação de subsídios para eventuais alterações, a serem submetidas ao Estado-

Maior da Armada (EMA). 

O C-PEM não é um curso doutrinário. Os temas abordados não comportam 

interpretações rígidas ou soluções incontestes. A liberdade de pensamento e de 

expressão não será coibida pela existência de uma doutrina já firmada. As contribuições 

dos OA, consideradas consistentes para a evolução do pensamento naval, serão 

submetidas à apreciação do EMA. 

O C-PEM confere aos concludentes os diplomas de Doutor em Ciências Navais (Art 10 

do Decreto nº 6.883/2009, que regulamenta a Lei n
o
 11.279, de 9 de fevereiro de 2006, 

que dispõe sobre o ensino na Marinha) e o correspondente ao curso de pós-graduação 

em Gestão Internacional. 
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Para o atendimento das diretrizes do EMA-432 (4ª Rev.), o conjunto de disciplinas 

ministradas pelos docentes da EGN e do COPPEAD está estruturado em quatro grandes 

blocos: Fundamentos Teóricos, Exame de Temas Atuais de Grande Interesse da Alta 

Administração Naval, denominado Processo de Tomada de Decisão, Planejamento 

Estratégico e curso de pós-MBA lato sensu. 

Os blocos não são compartimentados e sobrepõem-se, parcialmente, ao longo do curso, 

sendo concorrentes no que tange ao tempo (é fundamental o gerenciamento do tempo 

disponível pelos OA do C-PEM). 

No primeiro bloco, após a revisão de uma base conceitual e fundamentos teóricos de 

assuntos ligados às disciplinas afetas às Áreas de Estudo (AE) II – Gestão e Logística – 

e AE-III – Política e Estratégia - são apresentados aos OA os elementos necessários a 

uma análise de conflitos com o propósito de estimular a formulação de juízos de valor e 

extrair lições de conflitos e sua aplicabilidade à MB. São, ainda, realizadas Visitas de 

Estudos (VE) relacionadas aos propósitos acadêmicos das AE, assim como, realizados 

estudos estratégicos de casos históricos de guerra, em forma de discussão dirigida, 

buscando avaliar e debater os principais aspectos político-estratégicos que nortearam as 

decisões, acertadas ou não, dos atores envolvidos na opção do uso da força para atingir 

objetivos políticos. 

Durante esse primeiro bloco, será elaborado um trabalho individual baseado em método 

de investigação científica visando a demonstrar a capacidade de análise e síntese dos 

OA, como resultado de pesquisas e a formação de um conjunto de ideias próprias. Essa 

atividade é identificada como Tese, sobre Tema de Interesse da MB, atendendo às 

exigências acadêmicas da EGN. 

No segundo bloco, o curso tem por enfoque as políticas de interesse da MB, com o 

exame de temas atuais e de grande interesse da Alta Administração Naval, conforme 

diretriz do Comandante da Marinha, denominado Processo de Tomada de Decisão. Tais 

trabalhos, realizados em grupos, serão apresentados ao Comandante da Marinha e ao 

Almirantado, próximo ao final do ano acadêmico. 

No terceiro bloco, são apresentados aos OA elementos da conjuntura necessários à 

formulação de um Planejamento Estratégico. Nessa análise, os OA identificarão as 

tendências futuras e seus possíveis pontos de ruptura, de modo a propiciar a elaboração 

de cenários prospectivos, os quais servirão de ferramenta para a formulação de um 

Conceito Estratégico Naval, suas decorrentes capacidades e o consequente 

Planejamento de Força. No contexto desse trabalho, será realizado um jogo de manobra 

de crise, com o propósito de permitir que os OA exercitem o emprego político do Poder 
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Naval, verificando sua interdependência com as demais expressões do Poder Nacional e 

a sua adequabilidade.  

Definido como um quarto grande bloco, encontra-se inserido no currículo o curso de 

pós-MBA Lato Sensu em Gestão Internacional, para os oficiais do CA, CFN, CIM, 

CEN, CAM (QT), SCNS e convidados, ministrado nas dependências da EGN pelo 

Instituto COPPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(COPPEAD/UFRJ). Nesse curso, o currículo e os critérios de avaliação e de condução 

são estabelecidos pela Coordenação do Instituto COPPEAD.  

Os assuntos ministrados no curso acham-se distribuídos por AE, conforme apresentado 

nesse currículo. Cada AE engloba um conjunto de disciplinas e atividades correlatas. 

Certas atividades exigirão a participação conjunta de instrutores de duas ou mais AE. 

Nesses casos, a AE responsável pelas providências de coordenação será aquela a qual 

pertença à disciplina. 

Concomitantemente com o C-PEM e sem aumento da carga horária total, será realizado 

o Curso Superior de Defesa (CSD), sob responsabilidade da Escola Superior de Guerra 

(ESG) e coordenação das demais Escolas de Altos Estudos Militares, promovendo a 

interação entre as Forças por meio da realização de atividades conjuntas com as demais 

Escolas e representantes de instituições civis. O curso está estruturado em 03 blocos, 

Política, Defesa e, Estratégia e Relações Internacionais. A sinopse do curso, seus 

respectivos planos disciplinares e cronograma são apresentados por ocasião do início do 

ano letivo na EGN. 
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0104 - TEMPOS DE AULA 

O Curso compreende 8 (oito) tempos de aula (TA) por dia, conforme discriminado 

abaixo: 

CURSO 
TEMPO 

DE ATIVIDADE 
TEMPO DE AULA HORÁRIO 

C-PEM 

1º T 

1º TA 08h às 08h55 

2º TA 09h10 às 09h55 

3º TA 10h05 às 10h50 

4º TA 11h às 11h45 

2º T 

5º TA 13h às 13h40 

6º TA 13h50 às 14h30 

7º TA 14h40 às 15h20 

8º TA 15h30 às 16h10 
 

CURSO 
TEMPO 

DE ATIVIDADE 
TEMPO DE AULA HORÁRIO 

C-PEM 

(Pós-Graduação) 

1º T 

1º TA 08h às 08h55 

2º TA 09h às 09h55 

3º TA 10h05 às 11h 

4º TA 11h05 às 12h 

2º T 

5º TA 13h às 13h55 

6º TA 14h às 14h55 

7º TA 15h05 às 16h 

8º TA 16h05 às 17h 

Os períodos de intervalo não poderão ser excedidos. Assim, os OA deverão estar em 

sala de aula, nas suas respectivas posições, no horário previsto para início da atividade 

programada. 

Quando necessário, e desde que não haja interferência com outras atividades 

programadas, os instrutores, conferencistas e dirigentes dos grupos de trabalho poderão 

modificar o regime de duração das atividades, adaptando-o de forma a alcançar o 

melhor rendimento do ensino. Os tempos de reserva serão utilizados para atividades 

extracurriculares, reajustamentos de programação ou para outros eventos julgados de 

interesse para o Curso. 

 

0105 - VISITAS DE ESTUDO (VE) 

Estão programadas as seguintes VE às diferentes regiões do País e exterior: 

a) C-PEM 

VE DURAÇÃO OBSERVAÇÕES 

1ª VE Uma semana  Área de São Paulo 

2ª VE Duas semanas Europa 

b) CSD 

VE DURAÇÃO OBSERVAÇÕES 

1ª VE Uma semana Brasília 

2ª VE Uma semana Região Norte (ASC) 
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0106 - DISCIPLINAS E CARGAS HORÁRIAS 

 

a) C-PEM 

 

AE 

DISCIPLINAS 
CARGAS 

HORÁRIAS CÓDIGO NOME 

II 

II-P-1 

ORÇAMENTO E CONTROLE III 

- Sistema de administração orçamentária federal e o 

Plano Diretor 
- Sistema de controle 

12 

II-P-2 

LOGÍSTICA DE DEFESA 

- A Base industrial de defesa 

- Mobilização Marítima 

- Logística de alto nível 

64 

II-P-3 

PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 

- Problema e abordagem 

- Pesquisa e coleta de dados 

- Análise 

- Avaliação das soluções 

- Preparação para a apresentação ao Almirantado 

224 

II-P- 4 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

- Comunicação Social na MB 

- O Relacionamento com a Mídia 

20 

II-MP-1 

EVOLUÇÃO E ATUALIDADE DO MUNDO FINANCEIRO 

- Conceitos: revisão balança de pagamentos; relação     

Câmbio-Juros-Fluxos de capital, restrição externa 

- Ataque especulativo, crises cambiais e crises gêmeas, crise 

do euro 

- Crises financeiras, crise subprime e regulação financeira em 

perspectiva histórica até o acordo de Basiléia III 

10 

II-MP-2 

ESTRATÉGIA EMPRESARIAL INTERNACIONAL  

- Conceito de negócios internacionais, ambiente internacional 

de negócios 

- Internacionalização das empresas brasileiras 

- Seleção de mercados internacionais 

- Modos de entrada no mercado internacional 

- Canais de distribuição internacionais 

- Posicionamento internacional 

- Estratégias internacionais  

- Seminário de Estudo de Casos de empresas brasileiras do 

setor de Segurança e Defesa. 

12 

II-MP-3 

NEGOCIAÇÃO INTERNACIONAL 

- Conceitos e etapas da negociação 

- Comunicação interpessoal, estilos e culturas distintas 

afetando as negociações 

- Exercícios de negociação 

10 
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II-MP-4 

COMÉRCIO INTERNACIONAL 

- Comércio internacional, globalização econômica e 

vulnerabilidade externa - conceitos, determinantes e 

consequências 

- Poder, vulnerabilidade externa e comércio internacional - A 

posição relativa do Brasil 

- Abertura comercial, globalização e vulnerabilidade externa - 

Lições da história brasileira 

- Comércio internacional - determinantes: padrão, preços, 

volume e distribuição geográfica. Resenha da teoria. 

- Comércio internacional de bens e negociações internacionais 

- a situação brasileira 

- Comércio e investimento externo: empresas estrangeiras, 

comércio e a inserção do Brasil na economia mundial 

16 

II-MP-5 

MACROECONOMIA BRASILEIRA NO CONTEXTO 

INTERNACIONAL 

- Noções básicas de políticas macroeconômicas 

- Breve histórico da economia brasileira 

- Principais desafios da economia brasileira: Inflação 

- Principais desafios da economia brasileira: Contas Públicas 

- Principais desafios da economia brasileira: Crescimento 

14 

Total da Área de Estudo II 382 

AE 

DISCIPLINAS 
CARGAS 

HORÁRIAS CÓDIGO NOME 

III 

III-P-1 

POLÍTICA 

- Política Marítima Nacional 

- Poder Naval 

- Sociologia dos conflitos 

56 

III-P-2 

ESTRATÉGIA 

- Planejamento estratégico 

- Inteligência estratégica 

- Cenários prospectivos 

- Planejamento de força 

- Crise 

- Estudo estratégico de casos de conflitos armados e Novas 

ameaças 

220 

III-P-3 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

- Visitas de estudos ao exterior 
88 

III-P-4 

GEOPOLÍTICA 

- Concepções geopolíticas 

- Análise geopolítica 

- Seminário de geopolítica do petróleo 

44 

III-P-5 

DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO 

- Direito do mar 

- Direito internacional dos conflitos armados 

- Direitos humanos 

40 

III-P-6 

TESE 

- Metodologia 

- Pesquisa Bibliográfica e Redação  

- Apresentação de Tese 

334 
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III-MP-1 

ESTRATÉGIA INTERNACIONAL, CRISE E INSEGURANÇA 

NA NOVA ORDEM MUNDIAL: UMA ABORDAGEM 

HISTÓRICA 

- A emergência da nova ordem mundial 

- A nova ordem mundial 

- Um mapa das crises mundiais 

- Estudo estratégico de casos específicos 

16 

III-MP-2 

DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS 

- Fundamentos dos direitos humanos 
- Extensão dos direitos humanos 

- Eficácia dos direitos humanos 

- Sistema dos direitos humanos 

24 

III-MP-3 

BASES FILOSÓFICAS DO PENSAMENTO OCIDENTAL 

- O Surgimento da filosofia na Grécia antiga 

- A filosofia grega clássica 

- O pensamento moderno 

20 

III-MP-4 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

- Teoria de relações internacionais 

- A política externa dos EUA 

- O novo lugar da China no sistema internacional 

- As mudanças políticas na América do Sul e os interesses dos 

EUA na região 

16 

Total da Área de Estudo III 858 

ATIVIDADES ACADÊMICAS (TOTAL 1) 1240 
 

 

b) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
Período Inicial 24 

Aula Inaugural 4 

Palestra “Alimentação Saudável” 4 

Palestra “Técnicas de Expressão Oral” 4 

Feriados (12 dias úteis) 96 

Tempo do Diretor 4 

Teste de Aptidão Física (TAF) 8 

Licenças Administrativas 88 

Seminários do CEPE 24 

VE EBN – Itaguaí / UFEM e VE ELETRONUCLEAR 16 

Encerramento do Curso  24 
LAAD 16 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES (TOTAL 2) 128 
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c) CSD 

Disciplina Unidade de Estudo Carga Horária 
Escola 

Coordenadora 

1 – Política 

1.1 – Trajetória do Pensamento Político 

Mundial 
04 Tempos EGN 

1.2 - Políticas e Estratégias Nacionais 

(Ministérios de interesse comum)  
28 Tempos ESG 

1.3 - Estudos Contingenciais 16 Tempos ESG/EGN/ECEME 

1.4 - Sistemas Eleitorais Comparados 04 Tempos EGN 

Carga Horária da Disciplina 52 Tempos 

2 – Defesa 

2.1 - Políticas e Estratégias do Ministério da 

Defesa, do EMCFA, do GSI/PR e das 

Forças Armadas 

20 Tempos ESG 

2.2 - Defesa do Estado, Política Nacional de 

Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e 

Livro Branco de Defesa 

08 Tempos ESG 

2.3 - Sistema de Planejamento Estratégico de 

Defesa “SISPED” 
02 Tempos ESG 

2.4 - Sistema Nacional de Mobilização e 

Logística de Defesa 
02 Tempos ESG 

2.5 - Indústria de Defesa 04 Tempos ESG 

2.6 - Análise de Temas de Interesse da Defesa 

– ATIDE 
20 Tempos ECEME 

2.7 - Mídia, Sociedade e Defesa 02 Tempos EGN 

2.8 - Estudos de Defesa (Seminário) 12 Tempos ESG 

2.9 - Áreas de Interesse Estratégico: 

SISFRON, SISGAAZ e Defesa 

Aeroespacial 

06 Tempos ESG 

2.10 - Orçamento Público: União e Defesa 08 Tempos ESG 

2.11 - Programas e Projetos Especiais: 

Nuclear, Cibernético e Espacial 
04 tempos ESG 

2.12 - Movimentos Migratórios e Defesa 04 Tempos ESG 

Carga Horária da Disciplina 92 Tempos 

3 - Relações 

Internacionais  

3.1 - Liderança Estratégica 04 Tempos ESG 

3.2 - Relações Internacionais 16 Tempos ESG 

3.3 - Desarmamento e Controle de Armas 04 Tempos ECEME 

3.4 - Geopolítica Sul-Americana: 

UNASUL/CDS 
04 Tempos ESG 

Carga Horária da Disciplina 28 Tempos 

CARGA HORARIA DO CURSO 172 Tempos 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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Viagem de Estudos 80 Tempos 

Cerimônia de Encerramento do CSD 04 Tempos 

CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
76 Tempos 

CARGA HORÁRIA CSD (TOTAL 3) 256 

 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL 

TIPO DE ATIVIDADE ÍNDICE CARGA HORÁRIA 

ATIVIDADES ACADÊMICAS TOTAL 1 1240 TA 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES TOTAL 2 128 TA 

CSD TOTAL 3 256 TA  

CARGA HORÁRIA TOTAL DO C-PEM 

(TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3) 
1624  

 
 

0107 - TRABALHOS A REALIZAR 

AE DISCIPLINA TRABALHOS TÉCNICA 

II II-P-3 II-P-3-T1 TG 

III 

III-P-1 
III-P-1-T1 TI 

III-P-1-T2 TG 

III-P-2 

III-P-2-T1 TG 

III-P-2-T2 TG 

III-P-2-T3 TG 

III-P-2-T4 TG 

III-P-2-T5 TG 

III-P-2-T6 TG 

III-P-2-T7 TG 

III-P-2-T8 TG 

III-P-4 III-P-4-T1 TG 

III-P-6 

III-P-6-T1 TI 

III-P-6-T2 TI 
III-P-6-T3 TI 

 Total de Trabalhos 15 
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Observações: 

II-P-3-T1 → Exame de tema atual e de grande interesse da Alta Administração Naval 

III-P-1-T1 → Sociologia dos Conflitos  

III-P-1-T2 → Sociologia dos Conflitos (não avaliado) 

III-P-2-T1 → Estudo Estratégico do Conflito das Malvinas 

III-P-2-T2 → Estudo Estratégico de Caso de Novas Ameaças (não avaliado) 

III-P-2-T3 → Avaliação Estratégica da Conjuntura (não avaliado) 

III-P-2-T4 → Cenários Prospectivos (não avaliado) 

III-P-2-T5 
→ Objetivos Nacionais e Navais de Segurança e Conceito Estratégico (não 

avaliado) 

III-P-2-T6 → Planejamento de Força 

III-P-2-T7 → Jogo de Manobra de Crise (não avaliado) 

III-P-2-T8 
→ Estudo Estratégico de Caso de Conflito Armado Não Internacional (não 

avaliado) 

III-P-4-T1 →Análise Geopolítica dos oceanos e seus entornos (não avaliado) 

III-P-6-T1 → Projeto de Pesquisa (não avaliado) 

III-P-6-T2 → Tese 

III-P-6-T3 → Apresentação Oral da Tese 
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CAPÍTULO 2 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

0201 - DOCUMENTOS NORMATIVOS  

O C-PEM é regulado pelos seguintes documentos:  

a) Plano de Carreira de Oficiais da Marinha (PCOM);  

b) EMA-432 (4ª Rev.) - Normas sobre os Cursos Ministrados na Escola de Guerra 

Naval; 

c) Plano Diretor Acadêmico (PDA), onde estão consolidados princípios, conceitos e 

orientações que regem o ensino na EGN; 

d) Programa de Ensino (ProEns), pelo qual são estabelecidas as principais diretrizes 

básicas para o ensino no ano considerado; 

e) Currículo do curso, contendo o propósito e a estrutura do curso, as diretrizes gerais, 

as disciplinas e cargas horárias, a relação de trabalhos avaliados e os sumários das 

disciplinas por Áreas de Estudo (AE); 

f) Instruções para o curso (o presente documento); e 

g) Planos de Estudo e de Trabalho (a serem distribuídos oportunamente aos OA, pelas 

respectivas AE). 

 

0202 – RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES  

A EGN recebe do Estado-Maior da Armada (EMA) orientações para a condução dos 

seus cursos, cabendo ao seu Diretor, auxiliado pelo Chefe do Departamento de Ensino 

(CDE), dar cumprimento a essas orientações. 

 

a) DO ENCARREGADO DO CURSO 

O curso é administrado pelo Encarregado do Curso, de acordo com orientações 

superiores. Conforme o contido no Regimento Interno, cabe ao Encarregado do 

Curso: 

I) zelar pelo atingimento dos propósitos do seu curso em todos os planejamentos 

ou atividades que neles possam influir; 

II) elaborar o currículo do curso, em estreita coordenação com os Encarregados de 

Áreas de Estudo, em conformidade com a orientação do CDE e enfocando, 

principalmente, a integração das atividades e a concatenação das diversas 

disciplinas;  
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III) cooperar com os Encarregados de Áreas de Estudo na elaboração dos Projetos 

Específicos das Disciplinas (PED), no âmbito do curso, procurando, 

principalmente, obter a melhor concatenação dos ensinamentos ministrados e 

evitar superposições de assuntos; 

IV) examinar os Planos de Estudos das Unidades (PEU) organizados pelas Áreas 

de Estudo relativos ao curso, apresentando as correções e ajustes que se 

fizerem necessários; 

V) examinar os temas e as questões de provas e trabalhos propostos pelas Áreas de 

Estudo e sobre eles emitir parecer, submetendo-os à aprovação do CDE; 

VI) supervisionar a execução do currículo aprovado para o curso, coordenando a 

ação das várias Áreas de Estudo, por meio dos seus Encarregados; 

VII) supervisionar a aplicação e a uniformidade das técnicas de ensino adequadas, 

com assessoria do Encarregado do SOP, no âmbito do curso, sugerindo as 

alterações necessárias ao CDE e aos Encarregados de Áreas de Estudo; 

VIII) zelar pela uniformização e atualização da doutrina e dos ensinamentos nas 

diferentes disciplinas ministradas no curso; 

IX) supervisionar todas as atividades escolares dos OA do curso; 

X) examinar e ratificar os resultados de todas as avaliações escolares relativas aos 

OA do curso, submetendo à decisão do CDE as divergências de julgamento, 

porventura existentes, com os Encarregados das  Áreas de Estudo; 

XI) examinar e aprovar, em conjunto com os Encarregados das  Áreas de Estudo 

envolvidos, os quesitos de avaliação a serem utilizados e os seus respectivos 

pesos, em cada uma das atividades escolares que exigirem avaliação do Curso; 

XII) examinar os recursos a serem analisados nas instâncias previstas, relativos a 

resultados de provas, trabalhos e atividades escolares, após terem sido 

apreciados pelos Encarregados das Áreas de Estudo, encaminhando parecer 

próprio ao CDE; 

XIII) fornecer subsídios à Ajudância do Departamento de Ensino para o registro 

histórico da vida escolar dos OA; 

XIV) organizar os grupos de OA solicitados pelas Áreas de Estudo para as atividades 

que envolvam trabalhos em grupo ou trabalhos em Estado-Maior; 

XV) acompanhar e avaliar os desempenhos dos OA, tanto escolar como militar;  

XVI)  manter a mais estreita cooperação com os demais Departamentos; e 

XVII) efetuar os entendimentos externos que lhe forem atribuídos pelo Diretor.  
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b) DOS ENCARREGADOS DE ÁREAS DE ESTUDO 

A condução dos assuntos a serem ministrados durante o C-PEM é da competência 

direta das seguintes Áreas de Estudo, subordinadas ao CDE: 

- AE-II - Gestão e Logística; e 

- AE-III - Política e Estratégia. 

Cabe aos Encarregados das Áreas de Estudo supracitadas promover o cumprimento 

dos currículos no âmbito das respectivas AE. Para tanto, e de acordo com o contido 

no Regimento Interno, são suas atribuições: 

I) cooperar com os encarregados dos cursos na elaboração dos currículos, no 

âmbito das respectivas Áreas de Estudo; 

II) elaborar os Projetos Específicos das Disciplinas (PED) que lhes forem afetos, 

em cooperação com os encarregados dos respectivos cursos; 

III) analisar as minutas dos Planos de Estudo das Unidades (PEU) elaboradas pelos 

respectivos instrutores e aprovadas pelos correspondentes Encarregados de 

Setor, encaminhando-as aos Encarregados dos Cursos para apreciação; 

IV) aprovar os Planos de Estudo das Unidades (PEU) apreciados pelo Encarregado  

do Curso, promovendo sua divulgação;  

V) promover o cumprimento dos currículos, no âmbito das respectivas Áreas de 

Estudo; 

VI) verificar e exigir a uniformidade e atualização da doutrina e dos conhecimentos 

ministrados em todas as disciplinas das respectivas Áreas de Estudo, em todos 

os cursos; 

VII) planejar e supervisionar as atividades relativas às respectivas Áreas de Estudo, 

em todos os cursos, solicitando o apoio administrativo que se fizer necessário; 

VIII) promover a aplicação de técnicas de ensino adequadas aos assuntos das 

respectivas Áreas de Estudo; 

IX) manter atualizadas as bibliografias referentes às disciplinas das respectivas 

Áreas de Estudo, mediante contínua pesquisa a livros e periódicos, 

encaminhando à biblioteca, via CDE, as propostas de relações das obras que 

devam ser incluídas nos programas de aquisição de livros e de assinatura de 

periódicos; 

X) propor ao CDE a distribuição de oficiais instrutores pelos diversos setores das 

respectivas Áreas de Estudo; 
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XI) ratificar os resultados das avaliações escolares feitas com relação aos OA, no 

âmbito das respectivas Áreas de Estudo, submetendo à decisão do CDE as 

divergências de julgamento, porventura existentes, com os Encarregados de 

Curso; 

XII) examinar e aprovar, em conjunto com os Encarregados de Curso envolvidos, os 

quesitos de avaliação e seus respectivos pesos, para as atividades escolares que 

exigirem avaliação, de acordo com a sua Áreas de Estudo; 

XIII)  promover a elaboração e a revisão periódica das publicações de ensino que se 

fizerem necessárias, por meio das respectivas Áreas de Estudo; e 

XIV)  cooperar, no que concerne às disciplinas das respectivas Áreas de Estudo, com 

os trabalhos em andamento no Centro de Estudos Político-Estratégicos 

(CEPE). 

 

c) DOS OFICIAIS-ALUNOS 

O sucesso do curso depende, fundamentalmente, da participação, cooperação, 

esforço individual e contribuição criativa de cada OA. No C-PEM, os OA têm ampla 

liberdade para expor suas próprias ideias, ainda que discordantes da regulamentação 

ou orientação vigentes. Nesses casos, é fundamental que as soluções propostas sejam 

devidamente justificadas, com argumentos consistentes e juízos de valor. 

Os OA devem observar as seguintes normas gerais de procedimento: 

I) ocupar o lugar que lhes for determinado nas salas de aulas e nos auditórios, 

antes do início previsto para a atividade programada. Assim, não exceder os 

intervalos; 

II) levantar e falar em voz alta, de modo que todos possam ouvi-lo, quando dirigir-

se a conferencistas, palestrantes ou instrutores, ou ao responder a uma 

pergunta; 

III) observar pontualmente os prazos para a entrega dos trabalhos; 

IV) executar os trabalhos curriculares mediante esforço próprio, sendo 

considerados INACEITÁVEIS aqueles em que houver indicação de não se 

tratar de solução de lavra própria, no todo ou em parte. Adicionalmente, os 

trabalhos deverão ser originais; assim, não serão aceitos trabalhos 

reeditados, no todo ou em parte, ainda que do próprio OA; 

V) observar rigorosamente os horários de aula e trabalhos. Os OA deverão sentar 

em seus lugares ao soar o primeiro toque de campainha, antes de cada tempo 
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de aula. Não deverão entrar na sala de aula ou no auditório após o início 

das preleções (P), conferências (Cf) ou palestras (Pa) proferidas por 

personalidades externas ao corpo docente da EGN. Em caso de atividades 

conduzidas por instrutores da EGN ou por outros OA, os retardatários deverão 

ocupar as últimas cadeiras do recinto; 

VI) considerar que o relacionamento entre instrutores e OA, durante as atividades 

de ensino, deve ser cordial e formal. No tratamento mútuo, devem ser 

empregadas expressões como "Comandante Fulano", "Capitão-de-Mar-e-

Guerra Beltrano" ou "Sr. ...". O tratamento dirigido aos conferencistas, de uma 

maneira geral, será o previsto no Cerimonial da Marinha ou nas Normas do 

Cerimonial Público e na Ordem Geral de Precedência; 

VII) observar absoluta discrição quanto aos assuntos sigilosos ouvidos ou tratados 

durante as atividades de ensino. Atentar para a salvaguarda de assuntos 

sigilosos, conforme preconizado nos documentos pertinentes;  

VIII) tomar conhecimento do Quadro Semanal de Trabalho (QST), divulgado até o 

último dia útil de cada semana, o qual contém informações detalhadas sobre 

todas as atividades acadêmicas previstas para a semana subsequente; 

IX) solicitar autorização ao Encarregado do Curso para gravar em áudio ou vídeo, 

se assim o desejar, as atividades de ensino; 

X) cooperar para o aprimoramento do curso, efetuando a avaliação dos 

conferencistas e palestrantes, mediante o preenchimento, quando solicitado, do 

Questionário de Avaliação de Conferência/Palestra, cujo modelo constitui o 

Anexo A;  

XI) evitar qualquer tipo de comentário que possa vir a ser considerado ofensivo 

pelos palestrantes e limitar os agradecimentos aos palestrantes a menos de 5 

minutos. Os agradecimentos deverão ser efetuados de forma expositiva, 

não sendo aceitável a leitura de texto previamente escrito. 

XII) dirigir-se ao Encarregado do Curso, na primeira oportunidade, em caso de falta 

ou atraso a qualquer atividade escolar, expondo as razões que motivaram; e 

XIII) não é autorizado o uso, sob qualquer pretexto, de quaisquer aparelhos 

eletrônicos, tais como celulares, laptops, notebooks, netbooks, palmtops e 

outros similares, durante as aulas, palestras e conferências.  

 

d) SUBORDINAÇÃO FUNCIONAL 
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Os integrantes do Curso são funcionalmente subordinados ao Encarregado do Curso. 

Os OA mais antigos que o Encarregado do Curso ficarão subordinados diretamente 

ao CDE, mas os assuntos de caráter administrativo deverão ser encaminhados via 

Encarregado. 

 

0203 - CANCELAMENTO DE MATRÍCULA 

As matrículas no C-PEM serão canceladas nos seguintes casos, de acordo com as 

instruções contidas no item 3.8 do EMA-432 (4ª Rev.), a seguir transcritas:  

"3.8.1 - a pedido, por requerimento do oficial interessado, encaminhado pelo Titular da 

sua OM ao Diretor da EGN; 

3.8.2 - “ex-officio”, nos cursos regulares, se: 

a) ocorrer um número de faltas, por qualquer motivo, superior a dez por cento do 

total de aulas e trabalhos do curso; 

b) o aluno requerer a demissão do Serviço Ativo ou a transferência para a 

reserva remunerada; 

c) ocorrer a demissão ex-officio do Serviço Ativo da Marinha; e 

d) por falta de aproveitamento, quando não houver mais possibilidade de o aluno 

obter habilitação no curso.” 

 

0204 - TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

As matrículas no C-PEM poderão ser trancadas nos seguintes casos, de acordo com as 

instruções contidas no item 3.9 do EMA-432 (4ª Rev.), a seguir transcritas:  

"3.9 - TRANCAMENTO DA MATRÍCULA 

Observando-se o previsto no PCOM, as matrículas em cursos da EGN poderão ser 

trancadas nos seguintes casos: 

3.9.1 - desde que requerido ao Diretor da EGN, pelo(a) interessado(a): 

a) por motivo de saúde do(a) oficial matriculado(a) em curso da EGN, atestado 

por Junta de Saúde do Serviço de Saúde da Marinha (SSM); ou 

b) excepcionalmente, quando a urgência ou gravidade da situação de saúde de 

membro(s) do núcleo familiar do(a) oficial matriculado(a) em curso da EGN - 

cônjuge ou filho(a/os/as) - atestada por médico(s) do SSM, exigir a presença 

constante do(a) referido(a) oficial, durante período que venha a obstar a 

participação dele(a) naquele curso, a fim de que possa acompanhar aquela 

situação e prover o conforto e o apoio necessários, ratificado por relatório 

social emitido pelo Órgão de Execução do Serviço de Assistência Integrada ao 

Pessoal da Marinha (OES) ao qual esteja ele(a) vinculado(a), conforme 

previsto na Publicação DGPM-501 - Normas para a Assistência Integrada ao 

Pessoal da Marinha; 

3.9.2 - por imperiosa necessidade de serviço, em caráter excepcional, de acordo com 

solicitação encaminhada à DPMM ou ao CPesFN; 

3.9.3 - por motivo de designação para matrícula em curso equivalente; ou 

3.9.4 - por solicitação formal dos órgãos de origem, no caso de OA não pertencentes à 

MB." 

 

0205 - EFETIVAÇÃO DO CANCELAMENTO E TRANCAMENTO DA MATRÍCULA 
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De acordo com o item 3.11 do EMA-432 (4ª Rev.), a efetivação do cancelamento e do 

trancamento da matrícula do OA será realizada por meio de Ordem de Serviço do 

Diretor da EGN, a ser publicada em Boletim da Marinha do Brasil. 

 

0206 –  INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A EGN é organizada e regida por um Regulamento e por um Regimento Interno. Esses 

documentos são complementados por normas, instruções e procedimentos que constam 

de ordens internas (OI), as quais estão disponíveis para consulta na rede local da EGN. 

O Folheto de Informações Gerais para o C-PEM encontra-se disponível página da 

INTERNET/INTRANET da EGN. 

As informações administrativas da rotina da Escola serão disseminadas, normalmente, 

por meio do Plano do Dia (PD).  

 

0207 -  BIBLIOTECA  

A EGN dispõe de uma Seção de Publicações Sigilosas (SPS), uma Seção de 

Publicações de Ensino (SPE) e uma Seção de Biblioteca. A Biblioteca está localizada 

no mesmo prédio do Centro de Jogos, onde também são armazenadas as publicações 

didáticas da SPE. A SPS está situada no 3° pavimento (sala 330) do Edifício 

Rademaker. Essas Seções estão subordinadas à Divisão de Documentos e Publicações e 

o seu funcionamento é regulado pela OI 32-01A e OI 32-02D. 

A Biblioteca destina-se, prioritariamente, a apoiar os corpos docente e discente. 

Especializada em assuntos militares, abrange também as seguintes áreas: 

Administração, Direito Internacional, Economia, Relações Internacionais, Poder Naval, 

Poder Marítimo, Política Internacional, História do Brasil, Geografia Econômica, entre 

outros. O acervo conta hoje com cerca de 35.000 títulos entre livros, periódicos, estudos 

institucionais, produção científica e multimeios.  

Incentiva-se que os OA utilizem ao máximo aquelas instalações na elaboração dos seus 

trabalhos e estudos. O acervo tem acesso livre às estantes oferecendo ambiente propício 

para o estudo. 

A Biblioteca da EGN está integrada à Rede BIM – Bibliotecas Integradas da Marinha, 

coordenada pela Diretoria do Patrimônio Histórico e de Documentação da Marinha, que 

reúne os registros bibliográficos de quarenta e seis bibliotecas da MB; é também, 

membro integrante da REBIMD – Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa. A 
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consulta à rede BIM pode ser feita pela INTRANET da MB e INTERNET da seguinte 

forma: 

inserir o endereço www.egn.mb ou  www.egn.mar.mil.br no seu navegador;  

clicar no link Biblioteca; e acessar “biblioteca on-line”. 

Para facilitar a consulta, deve ser utilizada a pesquisa rápida e limitada a busca em 

“Biblioteca da EGN”.  

As monografias em formato digital das turmas anteriores também podem ser 

consultadas por meio do link da Biblioteca na página da EGN, clicando em “Teses e 

Dissertações”. 

A Biblioteca assina periódicos estrangeiros e nacionais. Eventualmente, recebe doações. 

Os artigos mais importantes são indexados e podem ser consultados na base de dados da 

Rede BIM. 

A Biblioteca dispõe ainda de dez terminais de computadores, localizados em uma sala 

de multimídia, destinados ao uso pelos OA, para consultas rápidas à INTRANET e 

INTERNET. Também dispõe de várias mesas para estudo. 

O prazo de empréstimo de livros é de quinze dias, podendo ser renovado pela 

INTRANET ou INTERNET, se estiver no prazo de devolução ou se não houver reserva 

para outros usuários.  

A equipe da Biblioteca está disponível para orientar os OA quanto às pesquisas e 

serviços oferecidos.  

Os contatos com a Biblioteca poderão ser realizados pelos telefones 2546-9335 

(recepção) / 2546-9330 / 2546-9331 / 2546-9334 / 2546-9347 ou pelo RETELMA 

(8121) 9335 / 9330 / 9331 / 9334 / 9347 ou pelo correio eletrônico 

biblioteca@egn.mar.mil.br  

 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

Dias úteis (rotina normal) de 8h30 às 17h 

Dias úteis (licenças administrativas) de 8h30 às 12h e de 13h15 às 17h 

Sábados(*), domingos e feriados Fechada 

(*) A Biblioteca poderá ser aberta aos sábados para os OA e instrutores que desejarem 

mediante solicitação à Encarregada da Seção de Biblioteca, com antecedência mínima 

de 48h úteis. 

Aos sábados é permitido frequentar a Biblioteca em traje civil. Nos dias úteis, tal 

concessão é válida apenas após o Cerimonial à Bandeira. 

http://www.egn.mb/
http://www.egn.mar.mil.br/
mailto:biblioteca@egn.mar.mil.br
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0208 -  SEÇÃO DE PUBLICAÇÕES SIGILOSAS (SPS) 

Cabe à esta seção custodiar o material controlado existente na EGN, sigiloso ou não, 

bem como arquivar, controlar e distribuir todas as publicações didáticas da EGN e 

outros documentos de caráter interno relativos ao ensino na Escola. Seu Encarregado é o 

Oficial Responsável pela Custódia (ORC) da OM.  

Toda publicação entregue a qualquer pessoa credenciada será controlada por meio de 

ficha-recibo. 

É vedado aos usuários da SPS o acesso à casa-forte, exceto àqueles devidamente 

credenciados. 

A SPS funciona apenas nos dias úteis das 8h15 às 16h30 e o contato poderá ser 

realizado pelos telefones 2546-9232 ou pelo Retelma (8121) 9232. 

Com relação ao manuseio de material sigiloso: 

SECRETO: este poderá ser consultado por oficial devidamente credenciado, sem sair de 

bordo, e deverá ser restituído no final do expediente, para guarda no cofre da casa-

forte; e 

RESERVADO: poderá ser consultado e retirado por oficial devidamente credenciado. 

As publicações controladas poderão ser reproduzidas, ou delas produzidos extratos, 

após autorização das Organizações Militares Aprovadoras (OMA), que são o EMA e 

os Órgãos de Direção Setorial (ODS). Das publicações elaboradas na EGN, poderão 

ser feitos extratos ou reproduções, no interesse efetivo do ensino, mediante 

autorização do Encarregado do Curso. 

 

0209 -  PROCEDIMENTOS PARA A GUARDA DE MATERIAL QUANDO SOB 

CUSTÓDIA 

Todo o material controlado, quando em uso pelos OA, sigiloso ou não, exceto o 

SECRETO, poderá ser guardado nos locais indicados no item 0505 destas Instruções. 

Nesse caso, o oficial com a custódia do material controlado é responsável pelo 

adequado fechamento desses locais de guarda. O material classificado SECRETO 

deverá ser guardado em cofre, na casa-forte da SPS, diariamente. 

 

 

0210 -  CLASSIFICAÇÃO DE SIGILO DE DOCUMENTOS ESCOLARES 

Os documentos escolares (ensaios, teses, estudos de estado-maior etc.) que estudem 
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problemas reais referentes a assuntos sigilosos, serão classificados de acordo com o seu 

texto.  

Áreas sigilosas (que contêm material sigiloso) na EGN: 

a) Sigilo Permanente: o acesso ao seu interior é restrito ao pessoal credenciado e 

que efetivamente necessite entrar. É considerada área de sigilo permanente a 

Casa-forte da SPS - SECRETO.  

b) Sigilo Transitório: áreas nas quais eventualmente desenvolvem-se atividades 

sigilosas. Durante o período necessário, terão indicada esta condição, conforme 

especificado no artigo anterior. É o caso das salas de aula, salas de estudo etc., 

onde estejam sendo tratados assuntos sigilosos, bem como locais já 

convencionados, mas que eventualmente recebam maior grau de sigilo. O 

oficial mais antigo envolvido na atividade será o responsável por indicar, de 

forma ampla, o grau de sigilo apropriado. 

O acesso a áreas sigilosas classificadas como SECRETO só será autorizado por meio da 

apresentação do cartão de CREDSEG ou a partir da verificação e constatação dos 

nomes credenciados em Ordem de Serviço sobre o assunto. 

O conhecimento de assuntos sigilosos ou o acesso a áreas reservadas independe do grau 

hierárquico, cargo, função ou precedência da pessoa, sendo determinado pela função 

desempenhada e pela necessidade funcional de conhecer ou de ter acesso físico ao local.  

Toda e qualquer pessoa que tome conhecimento de assunto sigiloso será responsável 

pela manutenção do seu grau de sigilo. 
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CAPÍTULO 3 

ATIVIDADES DE ENSINO 

 

0301 - PROGRAMA DE TRABALHO 

As atividades previstas para o curso constam da grade curricular. Semanalmente, o 

Encarregado do Curso divulgará a programação da semana seguinte por meio do 

Quadro Semanal de Trabalho (QST), que é afixado em quadro de avisos. As atividades 

poderão sofrer alterações em função de demandas inesperadas ou em decorrência da 

necessidade de ajustar a programação às agendas dos palestrantes convidados.  

 

0302 - TÉCNICAS DE ENSINO 

No C-PEM, serão priorizados o debate orientado sobre temas conjunturais e a discussão 

crítica das políticas e doutrinas vigentes. As aulas expositivas devem servir de base para 

o aprofundamento das discussões. 

De um modo geral, os OA são incentivados ao hábito da leitura crítica, tanto de livros 

como de periódicos, a partir de uma bibliografia cuidadosamente selecionada pelas AE. 

Sempre que possível, serão estimuladas atividades extracurriculares de oratória, por 

meio de exposições abordando experiências pessoais relevantes, saudações a 

conferencistas, homenagens aos pares e alocuções nas efemérides nacionais - em 

particular, as navais. 

Deverão ser realizadas apresentações orais dos trabalhos realizados no curso, seguidas 

de debates e comentários pelos instrutores. As teses serão apresentadas oralmente, na 

presença de uma banca. 

A seguir estão discriminadas as técnicas de ensino empregadas no curso: 

 

a) Conferência (Cf) - apresentação formal de um tema, feita por pessoa (ou equipe) 

convidada. O conferencista realiza sua exposição dentro de período que lhe é 

destinado, sem obrigatoriedade de respeitar os intervalos normais entre tempos de 

aula e sem ser interrompido por perguntas da audiência. Normalmente, em 

complemento à Conferência, seguir-se-á um período de debates conduzido por um 

OA controlador, designado entre os integrantes da turma do C-PEM. 

A EGN participa ao conferencista, por ocasião do convite, os tópicos dos assuntos 

que mais lhe interessam e que gostaria que fossem abordados. Não obstante, o 

conferencista tem toda a liberdade quanto à organização e apresentação das suas 
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ideias. As ideias expostas pelos conferencistas não representam a opinião da EGN a 

respeito do tema. 

 

b) Debate (D) - período que normalmente sucede uma Conferência ou Palestra e 

durante o qual a audiência formula perguntas sobre o tema que foi exposto. Tem 

caráter formal e é regido pelas seguintes normas, que devem ser rigorosamente 

observadas: 

I) a inscrição para o debate é feita logo após o término da Conferência, com o 

Controlador de Debates, que poderá seguir ordem diversa da ordem de 

inscrição, ouvido o Encarregado do Curso. Os debatedores são chamados na 

sequência estabelecida pelo Controlador de Debates; 

II) é admitida a possibilidade de um debatedor pretender apresentar mais de uma 

indagação a um conferencista. Nesse caso, não lhe será dada a palavra para a 

apresentação da pergunta, em segunda inscrição, antes de serem atendidas 

todas as perguntas formuladas pelos demais debatedores; 

III) iniciado o debate, o Controlador de Debates chamará cada um dos inscritos, 

anunciando sempre aquele que se seguirá (Ex.: "primeiro debatedor 

CMG/CF/CC..., segue-se o CMG/CF/CC (IM)..."). O debatedor chamado 

levanta-se e formula a sua pergunta, sentando-se em seguida; 

IV) as perguntas serão respondidas pelo expositor à medida que forem sendo 

formuladas. É expressamente proibida a réplica pelo debatedor, mesmo que 

não se satisfaça com a resposta do conferencista, ainda no caso deste 

incentivá-lo a que o faça; 

V) aquele que desejar inscrever-se para o debate após já ter sido iniciado, poderá 

fazê-lo sinalizando com uma das mãos a sua intenção para o Controlador; 

VI) aquele que, mesmo não inscrito, desejar intervir imediatamente com alguma 

contribuição intimamente relacionada com a resposta que acaba de ser dada, 

poderá solicitar sua pronta chamada, bastando fazer um sinal (formando um 

"T" com as duas mãos). Tal procedimento deve ser utilizado com parcimônia, 

em especial quando existirem muitos debatedores inscritos. Nesses casos, o 

Controlador, ouvido o Encarregado do Curso, poderá não conceder 

intervenções ou fazê-lo apenas em um quantitativo limitado, em sequência a 

cada pergunta; 
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VII) as indagações devem ser formuladas de maneira clara, precisa e concisa. Não 

podem conter críticas relativas às omissões ou outras deficiências em que o 

conferencista/palestrante ou outro debatedor haja incorrido, nem fazer 

referências nominais a conferencistas anteriores. Se houver necessidade de 

fazer referência a tema já tratado na EGN, o debatedor dirá: "em conferência 

anterior, foi dito que..." (ou utilizará expressão semelhante que não 

identifique a fonte); e 

VIII) o debatedor deve ter presente que o propósito do debate é permitir que o 

assunto possa ser expandido pelo conferencista. Portanto, não é adequado que 

o debatedor se estenda em longas considerações, visando demonstrar 

erudição, ou realizando "conferência paralela". Caso ocorra, o Controlador 

acenderá a luz amarela como advertência ao debatedor, que deverá concluir 

rapidamente a pergunta. Em caso de insistência, será exibida a luz vermelha, 

significando que o mesmo deverá calar-se, tendo ou não concluído seu 

raciocínio. 

 

c) Debate Orientado (DO) - debate em que um tema é examinado de forma livre e 

crítica pelos OA, os quais expõem e discutem suas opiniões sob a orientação de 

uma AE. O Debate Orientado é normalmente precedida por Conferência, Palestra, 

Preleção, TG ou outro método de ensino, pois a participação dos OA é diretamente 

dependente do conhecimento com que se apresentam para as discussões. A técnica 

em comento é regida pelas seguintes normas: 

I) é previamente escalado um Dirigente para cada grupo; 

II) ao Dirigente cabe manter o tema em discussão, concedendo a palavra ou 

dirigindo perguntas à audiência. Compete-lhe, ainda, interromper a palavra de 

quem se estender inadequadamente ou abordar assunto não pertinente ao tema 

que está em debate; 

III) a AE que controla os Debates Orientados deve restringir sua atuação ao 

mínimo indispensável. Não obstante, pode interferir, se conveniente, a fim de 

estimular a discussão sobre determinado tópico de maior interesse; e 

IV) o Debate Orientado é encerrado por uma breve revisão, feita pela AE, em que 

são abordados os principais tópicos discutidos e a forma pela qual se 

processou o debate. 
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Como alternativa à técnica descrita, poderão ser cumpridas as seguintes normas: 

1ª - é determinado a um dos Dirigentes de Grupo que exponha as conclusões 

referentes ao assunto discutido durante o Debate Orientado; 

2ª - a AE inicia o debate concedendo a palavra ou solicitando aos Dirigentes dos 

demais grupos que discutam as conclusões expostas. A AE manterá o tema 

em discussão como Controlador de Debates; 

3ª - as respostas do Dirigente que está sendo inquirido devem refletir a opinião do 

Grupo. Caso um dos integrantes desse Grupo discorde da posição 

apresentada, ele deverá expor e justificar seu ponto de vista; e 

4ª - ao final, a AE fará uma síntese dos trabalhos realizados. 

 

d) Entrevista (Ent) - consiste em dirigir perguntas a determinada pessoa sobre tema 

do conhecimento dela, de forma que, pelas respostas, os componentes da audiência 

tenham condições de formar opinião sobre o assunto. A técnica de entrevista é útil 

quando, não havendo tempo disponível para apresentações individuais, se deseja 

ouvir opiniões de várias pessoas sobre um mesmo tema. É conveniente, contudo, 

que as perguntas sejam elaboradas com antecedência e ordenadas em sequência 

conveniente, pelos próprios componentes da audiência, sob a orientação do 

instrutor. 

 

e) Estudo Dirigido (ED) - técnica empregada a partir da leitura de bibliografia ou 

textos selecionados, seguindo orientação precisa e detalhada pelo docente. 

 

f) Estudo de Caso (EC) - consiste no estudo detalhado de um acontecimento, 

situação ou fato que requer a formulação técnica de uma solução a ser dada por um 

grupo de OA. Trata-se de técnica que favorece a participação ativa. É muito 

dinâmica, e permite o estabelecimento de excelentes correlações com o real, sendo, 

portanto, altamente motivadora. O caso a ser estudado pela turma poderá ser 

verídico ou fictício, construído pelo Instrutor ou retirado de um filme ou artigo 

jornalístico.  

O que se pretende não é que os OA encontrem uma solução correta para o caso que, 

quase sempre, não existe. O que se busca é a análise das possíveis soluções, suas 

vantagens e desvantagens, estimulando no aluno a formação de juízos de realidades 

e juízos de valor, capacitando-o a uma tomada de decisões. 
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g) Exposição (Exp) - apresentação oral perante audiência, feita individualmente ou 

por um grupo de oficiais, a fim de expor os resultados de trabalho realizado. Tal 

apresentação pode assumir as características de Palestra, Painel, Simpósio ou 

Seminário, sendo complementado por Debate. Cabe distinguir que a Exposição tem 

por propósito a divulgação do resultado de um trabalho de forma breve, clara, 

concisa, precisa e didática, enquanto o debate acrescenta a oportunidade de o 

expositor expandir partes importantes do assunto e de dirimir dúvidas do auditório. 

 

h) Jogo (J) - aplicação da teoria dos jogos, mediante a realização de exercícios 

simulados, com o fim de possibilitar a aplicação e o controle de ações planejadas, 

relacionadas com o emprego das expressões do Poder Nacional. Os jogos podem 

ser de guerra, manobra de crise ou de empresa, de acordo com sua natureza; 

didáticos ou analíticos, de acordo com seus propósitos; ou ainda político-

estratégicos, operacionais ou táticos, de acordo com o nível decisório dos 

jogadores. Para tanto, são precedidos de uma fase de planejamento em que são 

estabelecidas previamente as intenções a serem desenvolvidas. 

 

i) Painel (Pn) - apresentação de um tema ou trabalho desenvolvido por um grupo de 

pessoas. O propósito da apresentação é o de estimular o interesse da audiência 

sobre o assunto tratado, bem como expor as discussões empreendidas e os pontos 

de vista defendidos pelo Grupo. O painel é recomendado quando a audiência é 

muito grande, caso em que o Debate Orientado não se mostra uma técnica 

apropriada, ou quando o assunto não for do conhecimento geral. Na EGN, é 

normalmente usado para apresentação de TG. Ao painel seguir-se-á sempre um 

período de debates. 

 

j) Palestra (Pa) - apresentação de um tema, sem o caráter formal da Conferência, 

feita por pessoa com reconhecida experiência no assunto. O apresentador não é 

interrompido por perguntas da audiência e deverá atender aos intervalos normais 

entre tempos de aula. Normalmente, será complementada por um período de debate 

conduzido por um controlador. Por ocasião do convite ao palestrante, a EGN 

estabelecerá os tópicos e a amplitude do assunto a ser abordado. As ideias expostas 

pelo apresentador não representam a opinião da EGN a respeito do assunto. 
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k) Preleção (P) - apresentação de tema feita por um instrutor, assessor, OA ou pessoa 

não-pertencente aos quadros da EGN. O expositor atende aos intervalos normais 

entre os tempos de aula e pode ser interrompido a qualquer instante por indagações 

da audiência, bem como dirigir-lhe perguntas quando for necessário. 

 

l) Seminário (Sm) - estudo sobre determinado tema, realizado por grupo de 

conferencistas convidados ou OA orientados por um professor ou instrutor, onde 

cada um apresenta sua pesquisa pessoal e troca informações com os demais sobre 

os resultados obtidos, mediante discussões e exposições orais. O propósito é 

incentivar a participação do maior número possível de OA, agregando os 

conhecimentos que possuem neste ponto da carreira e tornando a atividade mais 

estimulante. Os OA não-integrantes do grupo devem ser incentivados a participar, 

podendo ser questionados pelo instrutor quanto à sua opinião sobre o tema em 

discussão. 

 

m) Sessão (S) - apresentação oral de unidades de ensino das disciplinas da pós-

graduação, a serem ministrados por professores do COPPEAD. O professor pode 

ser interrompido a qualquer instante, por indagações da audiência, bem como 

dirigir-lhe perguntas, quando julgar necessário. 

 

n) Simpósio (Sp) - sucessão de conferências ou de palestras, em que vários oradores 

credenciados por sua competência, expõem opiniões, trabalhos e ideias pessoais 

referentes a determinado tema ou temas correlatos. Nesta técnica, procura-se tirar o 

máximo proveito dos conhecimentos especializados dos participantes, para obter a 

integração e a complementação dos pontos de vista individuais. 

A técnica de simpósio poderá ser empregada na exposição de TI ou TG sobre um 

mesmo tema ou temas correlatos. No caso de trabalhos em grupo, cada Dirigente 

abrirá e encerrará a exposição feita pelo respectivo Relator. Nesse caso, as 

perguntas no período de debates serão sempre dirigidas ao Grupo, podendo 

qualquer de seus componentes, por indicação do Dirigente, respondê-las. Haverá 

um Coordenador do simpósio, a quem normalmente competirá, ao final, efetuar 

uma síntese dos principais pontos abordados e as conclusões. É desejável que os 
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trabalhos de cada expositor e as respostas às indagações efetuadas no debate sejam 

registradas e arquivadas para utilização futura. 

 

o) Trabalho em Grupo (TG) - busca de solução para problema ou formulação de 

juízo sobre determinada questão, mediante esforço conjunto dos integrantes de um 

Grupo específico e aplicação de um método lógico de raciocínio. 

 

p) Trabalho Individual (TI) - busca de soluções para problema ou formulação de 

juízo sobre determinada questão, mediante esforço individual. 

 

q) Visita de Estudo (VE) - visita feita para propiciar o contato direto do OA com 

organizações, pessoas ou setores ligados a determinados assuntos, cujo 

conhecimento seja de interesse para o curso. 

 

0303 - DESIGNAÇÃO DE DISCIPLINAS E TRABALHOS  

Todas as disciplinas e trabalhos acadêmicos são identificados no currículo e nas 

documentações pertinentes ao curso por uma simbologia, assim estruturada: 

a) número da AE (AE-I, II, III ou IV) à qual a disciplina/trabalho está associada;  

b) letra indicadora do curso (P para as disciplinas específicas da EGN, MP para a pós-

graduação em Gestão Internacional e SP para as disciplinas afetas à pós-graduação 

Gestão em Saúde); 

c) Numeral compondo o código da disciplina (1, 2, 3, ...); e 

d) a letra “T” acompanhada do número sequencial do trabalho do curso, no âmbito da 

AE (T1, T2, T3, ...). 

Exemplo: III-P-2-T4 - quarto (T4) trabalho da disciplina Estratégia (2), organizado pela 

Área de Estudo de Política e Estratégia (III), sendo uma disciplina específica da EGN 

(P). 

 

0304 - FALTAS E ATRASOS A AULAS OU A OUTRAS ATIVIDADES 

CURRICULARES 

Quaisquer que sejam os motivos apresentados, um quantitativo de faltas superior a 10% 

do total de aulas, atividades escolares e trabalhos do curso como um todo, acarretará o 

cancelamento da matrícula do aluno "ex-officio" (alínea a do subitem 3.8.2 do EMA-

432 (4ª Rev.)). 
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No caso das disciplinas ministradas pelo COPPEAD, o curso de pós-MBA em Gestão 

Internacional ou o Curso de pós-graduação de Gestão em Saúde, serão observadas as 

normas do COPPEAD, as quais preveem que um número de faltas superior a 15% do 

total da carga horária dos cursos e, também, de cada disciplina, acarretará a reprovação 

no curso. A reprovação no curso do COPPEAD implicará no cancelamento da matrícula 

do OA no C-PEM, por falta de aproveitamento (alínea d do subitem 3.8.2 do EMA-432 

4ª Rev.)). 

a) Faltas a trabalho curricular realizado em grupo 

Quaisquer que sejam os motivos apresentados, o OA que faltar a mais de 

cinquenta por cento dos tempos alocados ao trabalho curricular realizado em 

grupo terá avaliação INACEITÁVEL (I).  

b) Entrega de trabalho curricular individual fora do prazo  

O OA que não entregar o TI dentro do prazo estabelecido nas respectivas 

instruções deverá expor seus motivos, por escrito, ao CDE. Submetidos os 

motivos ao Diretor, poderá ser estabelecido novo prazo de entrega, 

exclusivamente para o Oficial-Aluno envolvido. Se as razões do Oficial-Aluno 

não forem aceitas, o TI receberá avaliação INACEITÁVEL (I) ou grau “zero”, 

sendo este resultado considerado na sua avaliação final. 

c) Entrega de trabalho curricular em grupo fora do prazo 

As normas estabelecidas no artigo anterior também se aplicam aos TG, tendo 

como representantes dos grupos os seus respectivos Dirigentes. As 

consequências decorrentes aplicar-se-ão a todos os OA do grupo. 

 

O OA mais antigo do C-PEM será responsável por apresentar ao Encarregado do 

Curso, até às 17h do último dia útil da semana, a verificação de presença do C-

PEM da semana, incluindo os dias de aula do COPPEAD, tanto de Gestão 

Internacional como de Gestão em Saúde. 

 

0305 - NORMA SOBRE PLÁGIO E TRABALHO NÃO AUTORAL  

Para o assunto em lide, a EGN utiliza como diretriz a publicação DEnsM-1004 – 

NORMAS SOBRE PLÁGIO NOS TRABALHOS ACADÊMICOS NOS CURSOS DA 

MB, de leitura obrigatória para todo o corpo discente do C-PEM, disponível na rede da 

EGN. 
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Casos não contemplados na referida norma serão levados ao conhecimento do 

Encarregado do Curso, que tomará as devidas providências.  

Caso durante a correção de qualquer trabalho acadêmico, individual ou em grupo, se 

constatem casos de plágio ou de trabalho não original, o fato será levado ao 

conhecimento do Encarregado do Curso, do CDE e do Diretor. O(s) OA será(ão) 

notificado(s), seu trabalho receberá avaliação INACEITAVEL (I). 

 

0306 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO  

Da avaliação dos trabalhos curriculares caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis 

após a divulgação do resultado, em primeira instância ao CDE, via Encarregado da AE 

envolvida e Encarregado do Curso. Será concedida a todos os OA ou Grupos (por meio 

do seu Dirigente) que não obtiverem o grau/conceito mínimo necessário à aprovação. 

Da decisão do CDE caberá outro recurso, em segunda e última instância ao Diretor, 

também no prazo de 3 (três) dias úteis após o resultado do recurso em primeira 

instância. 

Os recursos deverão ser suficientemente detalhados, com argumentação sólida, e 

fundamentados em obras de valor reconhecido, não apenas repetindo argumentação 

apresentada em pedido de revisão da avaliação anterior. Não serão aceitos recursos 

quanto ao critério de correção, amplamente divulgado nas instruções do trabalho 

curricular. 

A interposição de recurso e sua solução deverão observar os modelos dos Anexos I e J, 

respectivamente. 

 

0307 - AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

Ao final de conferência ou palestra poderá ser aplicado um questionário de avaliação 

(Anexo A), a critério da AE e em coordenação com o Encarregado do Curso. 

No encerramento de toda a disciplina ou de unidade de ensino
1
 será aplicado um 

questionário pedagógico (QP) (Anexo B), por amostragem, ao mínimo de um terço do 

quantitativo de OA. Ao final do curso, será aplicado um QP específico (Anexo C), o 

qual deverá ser preenchido por todos os OA. Não há obrigatoriedade desses QP serem 

assinados. 

                                                           
1
  Somente quando se tratar de disciplinas constituídas de quantidade expressiva de unidades de ensino 

ministradas ao longo de todo o ano letivo. 
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Além desses, constarão das avaliações pedagógicas e das atividades da EGN os 

seguintes questionários: questionário de avaliação de VE (Anexo D), a ser respondido 

pelo mínimo de um terço dos OA, abordando aspectos administrativos da VE; e o 

Relatório Acadêmico Crítico (RAC - modelo constante do Anexo H), a ser preenchido 

pelo mínimo de 2 OA por cada palestra da VE, visando coletar os principais 

conhecimentos, ensinamentos e impressões adquiridas nas palestras da VE, de modo a 

subsidiar o Relatório do Representante (RR), a ser remetido ao EMA. 

A seguir, são definidos os responsáveis por distribuir aos OA, no Sistema de Avaliação 

Pedagógica (SAP), os QP e os questionários de avaliação de VE e de 

conferência/palestra: 

a) QP de Final de Disciplina – Instrutor/docente da disciplina ou o Encarregado 

da AE (Anexo B);  

b) QP de Final de Curso – Encarregado do Curso (Anexo C);  

c) Questionário de Avaliação de VE – Oficial Coordenador da VE (Anexo D); e 

d) Relatório Acadêmico Crítico (RAC) - Encarregado da Área de Estudo cuja 

disciplina esteja relacionada à VE (Anexo H). 
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CAPÍTULO 4 

AVALIAÇÃO ESCOLAR NO C-PEM 

 

0401 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

O aproveitamento do OA no C-PEM será avaliado pelo seu desempenho em TI, TG, 

exposições orais, participação em visitas de estudo, debates e demais atividades 

escolares. 

O processo de avaliação levará em conta dois aspectos principais: 

a) a qualidade dos trabalhos escolares apresentados: individuais, relatórios de TG, e das 

exposições orais; e 

b) a participação individual em grupos de trabalho, jogos, visitas de estudo e debates, 

entre outras atividades. 

O desempenho do OA no Curso depende, fundamentalmente, do seu próprio esforço. O 

êxito do OA será função da profundidade das pesquisas realizadas; do nível de reflexão 

sobre os temas em estudo; do grau de participação nos trabalhos e debates; do empenho 

em assimilar os assuntos ministrados; e da originalidade das soluções apresentadas para 

os problemas propostos. O curso não deve ser considerado como uma exigência de 

carreira a cumprir, mas como uma oportunidade para que o oficial aprimore ao máximo 

os seus conhecimentos profissionais e humanísticos. 

 

0402 - AVALIAÇÃO DE TRABALHOS ESCRITOS DAS DISCIPLINAS 

ESPECÍFICAS DA EGN 

Será efetuada de acordo com a Folha de Avaliação de Trabalho (FAT), cujo modelo 

consta do Anexo E, a ser preenchida pelo(s) instrutor(es) responsável(eis) pela 

disciplina. A avaliação dos quesitos considerados na FAT será de acordo com a escala 

de avaliação (pontuação) atribuída aos conceitos: "Excelente" (10 – 9.0), "Muito Bom" 

(8.9 – 8.0), "Bom" (7.9 – 7.0), "Regular" (6.9 – 6.0) e "Fraco" (abaixo de 6.0). A FAT, 

após preenchida pelo(s) instrutor(es), será examinada pelo Encarregado da AE. 

Posteriormente, a planilha contendo as FAT consolidadas será encaminhada para a 

apreciação e ratificação do CDE. Cada trabalho escrito receberá uma AVALIAÇÃO, 

que varia do conceito "Excelente" (E) ao "Fraco" (F), e uma AVALIAÇÃO GLOBAL 

"Aceitável" (A) ou "Inaceitável" (I), podendo receber, ainda, a MENÇÃO "Muito Bom" 

(MB) ou "Excelente" (E). O conceito “Fraco”, atribuído à AVALIAÇÃO da FAT, 
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corresponde à AVALIAÇÃO GLOBAL "Inaceitável", devendo o trabalho ser repetido 

em prazo a ser determinado pelo CDE. 

A avaliação da tese (trabalho escrito) também obedecerá ao prescrito na FAT e será 

realizada por um oficial da EGN (Avaliador Interno), preferencialmente com C-PEM, 

por um Avaliador Externo e, quanto à expressão escrita por um professor de português 

(Avaliador de Comunicação e Expressão). O Avaliador Externo é normalmente um 

oficial da MB, da ativa ou da reserva, com C-PEM ou curso equivalente, e possuidor de 

reconhecido saber e experiência no assunto abordado pela tese.  

 

0403 - PREENCHIMENTO DA FAT 

O preenchimento da FAT caberá à AE responsável pelo trabalho, que avaliará os 

quesitos considerados, de acordo com a escala de avaliação (pontuação) atribuída aos 

conceitos: "Excelente" (10 – 9.0), "Muito Bom" (8.9 – 8.0), "Bom" (7.9 – 7.0), 

"Regular" (6.9 – 6.0) e "Fraco" (abaixo de 6.0). No caso de tese, o preenchimento da 

FAT pelos Avaliadores Interno e Externo se fará da mesma forma, cabendo ao 

Encarregado da AE-III a integração dessas avaliações e as apreciações de Comunicação 

e Expressão, estabelecendo as AVALIAÇÃO e AVALIAÇÃO GLOBAL finais. 

Dependendo da natureza ou do propósito do trabalho, poderão ser acrescentados outros 

quesitos, além dos já especificados na FAT, nos espaços destinados a tal fim. Em 

contrapartida, alguns quesitos já relacionados na FAT poderão ser desconsiderados, em 

função do escopo específico de certos trabalhos. 

No campo apropriado, no verso do modelo, será lançada a AVALIAÇÃO GLOBAL de 

cada avaliador, nos seguintes termos: "Aceitável" (A) ou "Inaceitável" (I). A 

AVALIAÇÃO GLOBAL levará em conta, principalmente, os seguintes aspectos: 

atendimento dos propósitos constantes das instruções específicas distribuídas aos OA 

para a realização do trabalho, e a consistência e pertinência das argumentações, 

soluções, conclusões e sugestões apresentadas. O campo destinado às observações, 

constante no verso do modelo, será utilizado para os comentários julgados pertinentes, 

sendo obrigatório o seu preenchimento quando: 

a) devido ao grau de originalidade e contribuição para o estudo do tema, o 

trabalho for julgado merecedor de menção E ou MB, devendo o avaliador citar 

as razões principais para propor a menção;  

b) o trabalho for considerado INACEITÁVEL, devendo o avaliador apresentar as 

razões de tal avaliação; e  
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c) por qualquer motivo, houver necessidade de fundamentar as razões sobre a 

discordância de uma determinada avaliação. 

 

0404 - TRAMITAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA FAT 

No caso de avaliação “INSATISFATÓRIA”, o CDE encaminhará o resultado das 

avaliações dos trabalhos à apreciação do Diretor, que expedirá a avaliação final. A 

divulgação do resultado final da avaliação, pelo Encarregado do C-PEM, só poderá ser 

efetuada após a aprovação do Diretor. Compete ao Encarregado do C-PEM manter as 

FAT em arquivo até o final do curso, quando então serão destruídas. 

A avaliação final do trabalho, assim como os comentários pertinentes dos avaliadores e 

a relação dos quesitos considerados como "Regular" ou "Fraco", será entregue ao OA 

para conhecimento, visando principalmente o seu aperfeiçoamento.  

 

0405 - AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ORAL (Preenchimento da FAE) 

A avaliação da apresentação oral dos trabalhos escolares será feita por meio da Folha de 

Avaliação de Exposição (FAE), cujo modelo constitui o Anexo F. Os quesitos a serem 

avaliados em uma FAE constam do seu texto, conceituados de forma resumida. A 

avaliação dos quesitos considerados na FAE será de acordo com a escala de avaliação 

(pontuação) atribuída aos conceitos: "Excelente" (10 – 9.0), "Muito Bom" (8.9 – 8.0), 

"Bom" (7.9 – 7.0), "Regular" (6.9 – 6.0) e "Fraco" (abaixo de 6.0). 

O preenchimento da FAE caberá à AE responsável pelo trabalho. O conceito “Fraco” 

atribuído à AVALIAÇÃO da FAE corresponde à AVALIAÇÃO GLOBAL 

"Inaceitável", devendo a exposição ser repetida em data a ser marcada pelo CDE.  

A AVALIAÇÃO GLOBAL do OA será expressa na forma de "Aceitável" (A) ou 

"Inaceitável" (I), podendo a exposição receber a menção "Muito Bom" (MB) ou 

"Excelente" (E). 

O Encarregado da AE/Avaliador-Chefe, além de lançar a AVALIAÇÃO GLOBAL no 

espaço correspondente, deve efetuar os comentários julgados pertinentes no campo 

“Observações”, com o propósito de orientar o OA. Tais comentários serão obrigatórios 

quando: 

a) devido ao grau de originalidade e contribuição para o estudo do tema, a 

exposição for julgada merecedora de menção "Muito Bom" (MB) ou 

"Excelente" (E), devendo o avaliador citar as razões principais para propor a 

menção;  
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b) a exposição for considerada "Inaceitável", devendo o avaliador apresentar as 

razões de tal avaliação; e  

c) por qualquer motivo, houver necessidade de fundamentar as razões sobre a 

discordância de uma determinada avaliação. 

As FAE, após rubricadas e datadas, serão encaminhadas ao Encarregado da AE 

responsável pelo assunto. O Encarregado da AE encaminhará ao CDE uma planilha 

com os resultados consolidados das FAE e as AVALIAÇÕES GLOBAIS atribuídas aos 

OA, para apreciação e ratificação. 

Em face do dinamismo da exposição, a avaliação por um único avaliador torna-se 

difícil. Dessa forma, sempre que possível, serão empregados pelo menos dois 

avaliadores.  

Na apresentação oral da tese, a Banca emitirá parecer aprovando a tese sem restrições, 

aprovando com as restrições assinaladas ou reprovando, avaliando-a como "Aceitável" 

(A) ou "Inaceitável" (I). 

O processo de avaliação da tese (trabalho escrito e apresentação oral) observará, 

resumidamente, a seguinte cronologia: 

1. Orientador - examinar e orientar a elaboração do Projeto de Pesquisa da tese, 

de forma que a abordagem do trabalho esteja de acordo com a linha de 

pesquisa estabelecida pela EGN. O Projeto de Pesquisa deverá ser validado 

pelo CDE;  

2. Avaliadores – avaliar os trabalhos de acordo com os quesitos pré-estabelecidos 

na FAT; e 

3. Encarregado da AE-III - integrar as avaliações e observações dos Avaliadores, 

padronizar as observações segundo os critérios da EGN, registrar a 

AVALIAÇÃO, AVALIAÇÃO GLOBAL e MENÇÃO dos OA e encaminhar a 

planilha consolidada com os resultados para apreciação do CDE e aprovação 

final do Diretor. 
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0406 - FOLHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (FAI) 

A FAI (Anexo G) sintetiza em um único documento todas as avaliações recebidas pelos 

OA. Elas são preenchidas para avaliar o desempenho dos OA durante o ano letivo e para 

efetuar a avaliação final de cada OA ao final do Curso. 

 

0407 - PREENCHIMENTO DA FAI 

A FAI, devidamente preenchida pelo Encarregado do C-PEM, será submetida, em 

caráter de proposta, ao Conselho de Ensino (ConEns), em reunião convocada 

especificamente para esse fim. Após a deliberação do ConEns, será assinada pelo seu 

Presidente com as eventuais alterações. 

Haverá, pelo menos, 2 (duas) reuniões do ConEns durante o ano letivo, convocadas com 

antecedência pelo seu Presidente, para examinar o desempenho de cada OA no curso. A 

última reunião analisará o aproveitamento final do OA no curso, e proporá a concessão 

de menção especial DISTINÇÃO ou MUITO BOM, se for o caso. 

O verso da FAI poderá ser usado para os comentários que o ConEns julgar necessários. 

Quando preenchidas, as FAI serão classificadas como RESERVADO. 

 

0408 - TRAMITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DA FAI 

A ata do ConEns conterá a avaliação de cada OA. Após a aprovação da ata pelo Diretor, 

as FAI serão encaminhadas ao Encarregado do C-PEM, via CDE. 

As FAI terão sua tramitação restrita ao ConEns. Quando o resultado for pela reprovação 

do OA, caberá ao Encarregado do C-PEM dar conhecimento do fato ao interessado. 

Quando o OA for mais antigo que o Encarregado do C-PEM, caberá ao CDE tal 

providência e, se mais antigo do que este, ao Diretor. 

As FAI ficarão arquivadas com o Encarregado do C-PEM, sendo destruídas ao final do 

curso.  

 

0409 - APROVEITAMENTO ESCOLAR GLOBAL (AEG) 

O item 4.6 do EMA-432 (4ª Rev.) estabelece o seguinte:  

4.6.1 Habilitação 

Serão considerados habilitados no C-PEM os OA que obtiverem avaliação aceitável 

em, no mínimo, setenta por cento (70%) dos trabalhos curriculares realizados durante 

o curso, além de avaliação “aceitável” na tese. 
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4.6.2 Inabilitação 

Os OA reprovados duas vezes no mesmo trabalho, ou em mais de um trabalho, serão 

considerados inabilitados no curso. 

A reprovação em qualquer trabalho acarretará a realização de 2ª época, que se 

constituirá de um trabalho individual, a ser determinado pelo instrutor da disciplina, 

no qual o OA deverá obter avaliação “aceitável”. 

4.6.3 Classificação 

Não haverá classificação no C-PEM, podendo haver menções de “distinção” ou 

“muito bom”, caso sejam satisfeitas determinadas condições curriculares definidas por 

instruções específicas da EGN. 

 

Os trabalhos escolares avaliados, isto é, aqueles que concorrem para o AEG, encontram-

se definidos no currículo do C-PEM.  

 

0410 - MENÇÃO ESPECIAL DE FIM DE CURSO E PRÊMIO EGN 

Ao final do curso, o ConEns analisará a concessão de menção especial - DISTINÇÃO 

ou MUITO BOM - aos OA que satisfaçam simultaneamente os seguintes requisitos 

básicos: 

a) Distinção: 

I) todos os trabalhos aceitáveis; 

II) todos os  trabalhos curriculares individuais com conceito E; 

III) mínimo de um terço (1/3) dos trabalhos curriculares em grupo, referentes às 

disciplinas do ensino profissional, com conceito E e conceito MB no restante; e 

IV) participação individual DESTACADA. 

 

b) Muito Bom: 

I) todos os trabalhos aceitáveis; 

II) todos os trabalhos curriculares individuais com conceito MB; 

 

III) mínimo de um terço (1/3) dos trabalhos curriculares em grupo, referentes às 

disciplinas do ensino profissional, com conceito E e conceito B, no mínimo, no 

restante; e 

IV) participação individual DESTACADA. 
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O Diretor poderá, ainda, conceder menção especial - DISTINÇÃO ou MUITO BOM - 

ao OA que, na opinião do ConEns e a seu critério, em caráter excepcional, for julgado 

merecedor. 

Para avaliar a “participação individual destacada” de cada OA, será tomado por base o 

seu desempenho durante os debates, as visitas de estudo, a conduta pessoal e o 

desempenho ao longo do curso em todas as atividades acadêmicas.  

O Prêmio EGN, aprovado pela Portaria nº 242/EMA, de 22 de novembro de 2012, é 

destinado a agraciar os OA que concluírem o curso com menção especial - 

DISTINÇÃO, consistindo de uma medalha-prêmio, sua miniatura e o respectivo 

diploma. 

 

0411 - ORDEM DE SERVIÇO DE FINAL DE CURSO 

Não haverá classificação entre os OA aprovados. O resultado final do C-PEM será 

publicado em Ordem de Serviço de conclusão do curso, expedida pelo Diretor da EGN, 

onde constará a relação dos OA aprovados em ordem de antiguidade, bem como a 

relação dos OA que venham a obter a menção especial DISTINÇÃO e MUITO BOM. 

Cópia daquela Ordem de Serviço será encaminhada posteriormente ao Chefe do Estado-

Maior da Armada, ao Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, ao Diretor do Pessoal 

Militar da Marinha e ao Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais. 

 

0412 - CASOS OMISSOS 

Na eventualidade de casos não previstos nestas instruções ou quando ocorrerem 

divergências entre estas instruções e os critérios estabelecidos pelo COPPEAD, a 

decisão final caberá ao Diretor da EGN. 
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CAPÍTULO 5 

PROCESSAMENTO E DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS ESCOLARES 

  

0501 - NORMAS PARA CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO SIGILO 

a) CRITÉRIO  

A classificação dos trabalhos escolares quanto ao sigilo obedecerá ao disposto 

na legislação em vigor na MB. Assim, na classificação dos assuntos sigilosos, 

serão avaliadas as implicações decorrentes para a sua segurança e a estimativa 

dos prejuízos que a divulgação não autorizada poderá causar aos interesses 

nacionais, da MB, de outras entidades ou de indivíduos.  

Os assuntos sigilosos serão classificados de acordo com o seu conteúdo e em 

função de sua relação com outro assunto sigiloso. A classificação exagerada, 

entretanto, dificulta desnecessariamente o trato de assuntos e deprecia a 

importância do grau de sigilo. Deste modo, o critério para a classificação deve 

ser o menos restritivo possível. 

 

b) COMPETÊNCIA  

Os trabalhos escolares elaborados pelos OA serão preliminarmente 

classificados pelos próprios autores. No caso de trabalhos produzidos em 

grupo, caberá ao dirigente estabelecer a classificação. 

Na avaliação dos trabalhos, as AE verificarão a adequação da classificação 

atribuída. Em caso de discordância quanto ao grau de sigilo preliminarmente 

atribuído, compete à AE submeter o assunto ao CDE para análise. Caso o sigilo 

do trabalho venha a ser alterado, a AE deverá dar ciência imediata do fato ao 

OA ou ao dirigente do TG, conforme o caso. 

 

0502 - NORMAS PARA SELEÇÃO E ARQUIVAMENTO 

Como tarefa paralela à avaliação escolar dos trabalhos apresentados pelos OA, cabe às 

AE selecionar os trabalhos que deverão: 

a) permanecer arquivados, com o propósito de enriquecer o acervo da EGN com 

obras de real interesse para futuras pesquisas, seja pelo ineditismo ou 

relevância do tema abordado, seja pela qualidade do trabalho apresentado; e 

b) ser encaminhados ao EMA, por conterem relevantes contribuições para a 

análise e/ou solução de problemas atuais da Administração Naval. 
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As teses serão armazenadas na Biblioteca da EGN e disponibilizadas na página da 

Biblioteca da EGN (INTRANET). As teses selecionadas poderão ser reproduzidas pelos 

OA, exceto quando tiverem algum grau de sigilo. 

As teses não selecionadas serão armazenadas em mídia e disponibilizadas para consulta 

na Seção de Multimídia da Biblioteca da EGN. As teses com grau de sigilo serão 

encaminhadas à Seção de Publicação Sigilosa pela AE, e armazenados em mídia para 

consulta dos OA, exceto os classificados como SECRETO, que serão encaminhados à 

SPS pela AE, que providenciará sua destruição após o término do ano letivo. 

  

0503 - NORMAS PARA DIVULGAÇÃO 

Embora os trabalhos escolares sejam atos criativos de seus autores, deve ser 

considerado que eles decorrem de imposição curricular e de serem, na maioria das 

vezes, elaborados com subsídios colhidos na própria EGN, o que implica em algumas 

considerações quanto à sua divulgação. 

A EGN reserva para si o direito de promover ou autorizar a divulgação de 

qualquer trabalho escolar, sem consultar seus autores. A Escola poderá utilizar os 

trabalhos escolares, no todo ou em parte, em publicações didáticas para os cursos que 

realiza, sem consultar seus autores ou sequer mencioná-los. 

Após o término do curso, qualquer OA poderá promover ou autorizar a publicação de 

trabalhos escolares, dos quais tenha sido autor exclusivo, em revistas ou publicações 

similares, no País ou no exterior. Em tais casos, o autor não poderá fazer qualquer 

referência ao fato de a obra ter sido apresentada na EGN, como atividade curricular. 

Igualmente, compete ao autor zelar para que não seja comprometido o sigilo do assunto 

tratado, não publicando trabalhos que tenham recebido classificação sigilosa nos termos 

expostos no presente capítulo, mesmo que os trabalhos tenham sido revistos e alterados 

posteriormente. 

 

0504 - CREDENCIAL DE SEGURANÇA (CREDSEG) 

A salvaguarda de assuntos sigilosos é regulamentada pelo Decreto nº 7845 de 14 de 

novembro de 2012, sendo mantidas as orientações do EMA-414 (Normas para a 

Salvaguarda de Materiais Controlados, Dados, Informações, Documentos e Materiais 

Sigilosos na Marinha), excluindo-se o sigilo RESERVADO. 

A Credencial de Segurança (CREDSEG) é individual e intransferível, e autoriza o 

acesso do credenciado à área e aos assuntos sigilosos até o grau de sigilo nela indicado. 
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O credenciamento na EGN obedece a critérios estabelecidos pelo EMA-353 (Doutrina 

de Inteligência da Marinha) - Vol II - Contrainteligência, e se fundamenta 

especificamente na necessidade de conhecer, motivada pelas atividades correntes de 

ensino.  

Os OA e civis convidados do C-PEM serão credenciados, no início do ano letivo, na 

categoria de SECRETO. 

Chama-se a atenção para o fato de que a segurança pela custódia de qualquer 

documento sigiloso é, nos termos da legislação citada, RESPONSABILIDADE DE 

TODO AQUELE QUE A ELE TIVER ACESSO. 

 

0505 - GUARDA DE MATERIAL SIGILOSO 

Na EGN, são considerados locais seguros para a guarda de documentos 

RESERVADOS: 

a) os arquivos de aço dos OA; e 

b) os escaninhos para distribuição de publicações. 

Os documentos SECRETOS em uso por OA serão guardados, diariamente, no cofre da 

SPS (Sala 330). É expressamente proibida a retirada de qualquer documento 

classificado como SECRETO das dependências da EGN. 

 

0506 - CUIDADOS ESPECIAIS COM MATERIAL E ASSUNTOS DE CONTEÚDO 

SIGILOSO 

Além das normas de segurança estabelecidas no EMA-414, recomenda-se aos OA o 

máximo cuidado no uso e manuseio de documentação sigilosa, inclusive de cópias e 

rascunhos de trabalho. Cópias e rascunhos, quando inúteis, deverão ser introduzidos na 

caixa de lixo sigiloso existente na sala dos Escaninhos do C-PEM. 

Recomenda-se, igualmente, o máximo cuidado na preservação do sigilo dos assuntos 

tratados nas atividades curriculares, evitando-se fazer comentários ou referências sobre 

eles na presença de pessoas que não podem a eles ter acesso. 

Sempre que turmas ou grupos de oficiais estiverem assistindo a exposições ou 

participando de discussões sobre assuntos sigilosos, deverão ser afixados cartazes, 

indicando claramente o grau de sigilo do assunto em foco, tanto na parte externa da 

porta, quanto no interior do recinto, passando este a ser considerado como ÁREA 

SIGILOSA. Isto se aplica também, às Salas de Estudo. O instrutor da AE responsável 

pela atividade ou, no caso de TG, o Dirigente, deverá providenciar junto à 
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Sargenteância do curso, a fixação dos cartazes supracitados. 

Os documentos classificados, trazidos à EGN por palestrantes, que interessem à 

consulta, serão numerados e arquivados na SPS. Os textos não classificados, contendo 

matéria sigilosa, sofrerão igual tratamento, mas antes serão classificados pela AE 

interessada. 
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CAPÍTULO 6 

USO DOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA 

 

0601 - ACESSO À REDE DA EGN E À INTERNET 

Os OA receberão, no início do ano letivo, um cadastro pessoal (LOGIN) para ter acesso 

à rede de informática da EGN (Ex.: CPEM001). Cada OA terá também uma senha 

pessoal, composta de, no mínimo, oito (8) caracteres alfanuméricos, que lhe permitirá 

ter acesso à área de dados da rede vinculada aos cursos e à sua própria área de dados 

personalizada (Ex.: G:\home\CPEM001). Além disso, os OA também receberão um 

LOGIN e uma senha de acesso à INTERNET. 

O acesso à INTERNET poderá ser realizado tanto pela rede física (por meio de uma 

estação de trabalho conectada à rede da EGN) quanto pela rede wi-fi da Escola. Em 

ambos os casos, o acesso à INTERNET é realizado por meio da RECIM, estando sujeito 

às restrições de segurança na navegação impostas pela Marinha. 

 

0602 - RECOMENDAÇÕES PARA A PRESERVAÇÃO DO SIGILO DOS 

ASSUNTOS/ARQUIVOS 

Para preservar o sigilo dos assuntos tratados no âmbito dos cursos, recomenda-se: 

a) após a utilização do computador, sair da rede ("logoff") a fim de evitar que 

pessoas não autorizadas tenham acesso a informações sigilosas privativas dos 

cursos; 

b) ao utilizar o disco rígido (HD) de um determinado computador para digitação 

de trabalhos sigilosos, fazer cópia física do trabalho (em "pen drive", CD, 

DVD, etc) e eliminar (“deletar”) os dados existentes no disco rígido, inclusive 

da “lixeira”. De preferência, gravar o trabalho diretamente em dispositivo de 

armazenamento externo, sem utilizar o HD; e 

c) ao utilizar equipamento de informática para realizar apresentação sigilosa, 

fazê-lo com acesso direto a partir do CD, DVD ou "pen drive", evitando gravar 

a apresentação na área de trabalho ou HD da máquina que está utilizando. Isto 

evitará uma possível recuperação não autorizada do material. 

 

0603 -  USO DOS LAPTOPS 
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Os OA do C-PEM receberão por empréstimo, no início do ano letivo, equipamento tipo 

laptop com a finalidade de facilitar a elaboração dos seus trabalhos, devendo devolvê-

los ao final do curso. Entretanto, os OA deverão atentar para os seguintes aspectos: 

a) é vedada a sua utilização durante as aulas, conferências, palestras, debates, etc, 

a não ser quando autorizado a fazê-lo; 

b) o OA não deverá alterar a configuração original do equipamento. Caso sinta 

essa necessidade, deverá recorrer à Divisão de Informática da EGN; e 

c) não deverão ser realizadas ações de reparo no hardware do equipamento. 

Somente a Divisão de Informática da EGN está autorizada/capacitada a fazê-lo. 

 

0604 -  CAIXAS-POSTAIS 

Serão atribuídas caixas-postais de correio eletrônico no Lotus Notes para todos os OA. 

Além da utilização pessoal dos OA, o correio eletrônico servirá de canal de 

comunicação entre o Curso/Administração e a turma/OA individualmente, para a 

transmissão de ordens, questionamentos, informações relevantes, avisos, arquivos de 

interesse, etc. 

Recomenda-se que os OA verifiquem as suas caixas-postais, diariamente. 
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ANEXO A 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE CONFERÊNCIA/PALESTRA/SEMINÁRIO 

NÃO INCLUSO NO CURRÍCULO 
 

 

 

CURSO: ____________________________ 
 

CONFERÊNCIA/PALESTRA/SEMINÁRIO:_________________________________________ 

DATA: ____/____/____ 

 

1. O(S) PROPÓSITO(S) DA CONFERÊNCIA/PALESTRA/SEMINÁRIO FOI(ORAM) 

ATINGIDO(S)?  

                     SIM          NÃO 

2. A REFERIDA CONFERÊNCIA/PALESTRA/SEMINÁRIO LHE TROUXE 

CONHECIMENTOS NOVOS SOBRE O ASSUNTO?  

SIM          NÃO 

3. O ASSUNTO ABORDADO SERÁ ÚTIL EM SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL? 

   SIM          NÃO 

4. O TEMPO DESTINADO AOS DEBATES FOI SUFICIENTE PARA CONSOLIDAR 

OS SEUS CONHECIMENTOS SOBRE O ASSUNTO?  

  SIM     NÃO 

5. O Sr. INDICARIA ESTE CONFERENCISTA/PALESTRANTE PARA REALIZAR 

ESTA ATIVIDADE NOVAMENTE NA EGN?  

  SIM          NÃO 

6. CASO DESEJE, UTILIZE O ESPAÇO ABAIXO PARA EFETUAR ALGUM 

COMENTÁRIO. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B 

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO DE FINAL DE DISCIPLINA 
 

- DISCIPLINA:____________________________ - CURSO:_____________________ 

 

INSTRUÇÕES 

a) Este QP tem por finalidade avaliar o desenvolvimento do curso de pós-graduação, 

visando seu aprimoramento. 

b) Seu preenchimento com franqueza, profissionalismo e de forma objetiva, servirá de 

subsídio valioso, dando uma visão global do andamento do Curso. 

c) Este documento, após preenchido, é RESERVADO, sendo utilizado apenas como 

orientação para que sejam efetuadas as reformulações necessárias; e 

d) Este questionário deve ser respondido e devolvido até _____________________________. 

 

 

1) Avalie a contribuição das palestras realizadas para o seu entendimento dos assuntos da 

disciplina, atribuindo graus de 1 a 10. 

 

PALESTRA: 
 

 
PALESTRANTE: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PALESTRA: 
 

 
PALESTRANTE: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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PALESTRA: 
 

 
PALESTRANTE: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PALESTRA: 
 

 
PALESTRANTE: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PALESTRA: 
 

 
PALESTRANTE: 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2) Avalie o desempenho dos professores/instrutores em termos de contribuição para o seu 

entendimento dos assuntos da disciplina, atribuindo graus de 1 a 10. 

 

PROFESSOR/INSTRUTOR:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 
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_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PROFESSOR/INSTRUTOR:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

PROFESSOR/INSTRUTOR:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Comentários: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3) Comente a contribuição das aulas/debates em sala de aula/salas de estudo (exceto palestras) 

para o seu entendimento dos assuntos da disciplina. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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4) Comente a contribuição das leituras requeridas/recomendadas para o entendimento dos 

assuntos da disciplina. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5) Comentários gerais. 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO DE FINAL DE CURSO 
__________________________________________________________________ 

 

C-PEM 

 

DATA: _____________ 

 

INSTRUÇÕES 

a) Este QP tem por finalidade avaliar o desenvolvimento do curso de pós-graduação, 

visando seu aprimoramento. 

b) Seu preenchimento com franqueza, profissionalismo e de forma objetiva, servirá de 

subsídio valioso, dando uma visão global do andamento do Curso; 

c) Este documento, após preenchido, é RESERVADO, sendo utilizado apenas como 

orientação para que sejam efetuadas as reformulações necessárias; e 

d) Este questionário deve ser respondido e devolvido até 

_________________________________. 

 

 

 Em sua opinião, o Curso atingiu os propósitos estabelecidos no currículo? Justifique. 

 

                  Sim                                            Não          
 

 

 

 
 

 

 Ao término do estudo o Sr(a) diria que o Curso 

               transmitiu conhecimentos apenas de forma teórica. 

               limitou-se a atualizar os conhecimentos dos OA. 

               forneceu conhecimentos desenvolvendo e/ou consolidando atitudes profissionais. 

               outros: ___________________________. 

 

 

 Quanto às disciplinas do Curso 

               foram meramente repetitivas. 

               aprofundaram conhecimentos já adquiridos. 

               contribuíram para a capacitação profissional do OA. 

 

 

 O nível em que as palestras foram apresentadas 

               ajustou-se de maneira adequada às necessidades dos OA. 

               deveria ter sido mais elevado. 

               deveria ter sido mais elementar. 
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 Que assuntos, em sua opinião, poderiam ser acrescentados ao Curso? 

 

 

 
 

 

 E que assuntos poderiam ser suprimidos? 

 

 

 
 

 

 O material de apoio existente na biblioteca (livros, publicações, acesso a INTERNET) 

               atendeu plenamente aos propósitos a que se destinou. 

               atendeu em parte. 

               não atendeu. 
 

 

 O apoio dos funcionários da biblioteca da EGN pode ser considerado 

               Muito Bom. 

               Bom. 

               Razoável. 

 
 

 Na sua opinião os serviços prestados pela Sargenteância podem ser considerados 

               Muito Bons. 

               Bons. 

               Razoáveis. 

               Insatisfatórios. 

 

 

 Em relação à Tese, qual a sua opinião sobre 

- os temas apresentados: 
 

 

 

 

- a orientação que recebeu: 

  

 

 

 

 Se o Sr(a) tivesse que assinalar um “ponto alto” do Curso, qual seria ele ? 

 

 

 

 E um “ponto fraco”, qual seria ? 
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 Caso tenha alguma outra observação a fazer sobre o Curso, utilize o espaço abaixo. 
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QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO DE FINAL DE CURSO 

 

COPPEAD (C-PEM) 
 

CURSO:  

DATA:  
 

INSTRUÇÕES 

a) Este QP tem por finalidade avaliar o desenvolvimento do curso de pós-graduação, 

visando seu aprimoramento. 

b) Seu preenchimento com franqueza, profissionalismo e de forma objetiva, servirá de 

subsídio valioso, dando uma visão global do andamento do Curso; 

c) Este documento, após preenchido, é RESERVADO, sendo utilizado apenas como 

orientação para que sejam efetuadas as reformulações necessárias; e 

d) Este questionário deve ser respondido e devolvido até 

_______________________________. 

 

 

 

1) Avalie o curso como um todo, atribuindo grau numérico de 1 a 10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

2) Considera que o curso atingiu os propósitos do currículo? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Considerando os altos custos de um curso de pós-graduação, nos moldes do oferecido pela EGN, 

V.Sª. acredita que a MB deva continuar aplicando o referido curso para o C-PEM/C-EMOS? 

Por quê? 
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4) Que disciplinas o Sr(a) recomendaria para serem retiradas do curso ou alteradas e que novas 

disciplinas acrescentaria? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Os seminários apresentados 

 Ajustaram–se de maneira adequada ao currículo. 

 Deveriam ter sido de nível mais elevado. 

 Deveriam ter sido de nível mais elementar. 

 

 

6) Quais professores o Sr(a) recomendaria para serem substituídos no próximo ano? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Como considera a avaliação realizada durante esse período? 

 

 
 

 

8) Como avalia a metodologia e material didático do Curso (metodologia de ensino adotada, 

apostilas, material didático apresentado pelos professores, bibliografias adotadas, etc.)? 

 

 
 



OSTENSIVO INST C-PEM 2017 

OSTENSIVO C-6 ORIGINAL 

 

9) Que outros comentários e sugestões faria para melhorar o Curso (bibliografia, material didático, 

assuntos, trabalhos, forma de avaliação etc.). 
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ANEXO D 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE VISITA DE ESTUDO 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE VISITA DE ESTUDO 

C-PEM  

 

DATA: _________________ 

Curso: 
 

Título da visita: 
 

Regiões visitadas: 
 

Período: 
 

Nº de OA: 
 

 

 

1) Avalie a visita quanto à organização. 

 

 

 

INSATISFATÓRIA                MÉDIA        BOA  MUITO BOA 

 

Mencione os pontos falhos ou eventuais sugestões. 
 

 

 

 

2) Que atividades suprimiria? 

 

 

 
 

3) Entre as atividades executadas, quais as consideradas como de grande relevância para o 

aprimoramento de seus conhecimentos?  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

4) Sugestões para as próximas visitas (temas para conferência, visitas, roteiro, hospedagem etc.). 
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ANEXO E 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO (FAT) 
___________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                             RESERVADO  

(quando preenchido) 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

CURSO ______________________________________________ 

FOLHA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHO 

 

Nome: Nº: 

Disciplina: Data: 

Trabalho: 

Avaliação final:            Menção:       
 

A
-C

O
N

H
E

C
IM

E
N

T
O

 

QUESITOS AVALIAÇÃO 

(PONTUAÇÃO) 
Uso das classificações, convenções, princípios, terminologia, etc.  
Correção de dados e fatos.  
Profundidade da pesquisa.  
Capacidade de selecionar dados.   
Amplitude adequada ao tema.   
Sensatez na avaliação.  
  
  

 

B
-D

E
S

E
N

V
O

L
V

IM
E

N
T

O
 

 

Capacidade de análise.   
Capacidade de síntese.  
Criatividade.  
Concatenação lógica.  
Objetividade e coerência das conclusões.  
Organização do trabalho.  
Seleção de ilustrações, gráficos e tabelas.  
  
  

 

C
-C

O
M

U
N

IÇ
Ã

O
 E

 

E
X

P
R

E
S

S
Ã

O
 

 

Clareza.   
Concisão.   
Correção gramatical.  
Adequação de linguagem.  
Capacidade de comunicação.  
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D

-M
E

T
O

D
O

 D
E

 

T
R

A
B

A
L

H
O

 Aplicação da metodologia.   
Adequabilidade da bibliografia.   
  

  

  

  

RESULTADO DA FAT  
 

 

AVALIADOR RUBRICA/DATA AVALIAÇÃO MENÇÃO 

    

    

    

ENC. AE  AVALIAÇÃO GLOBAL: 

 

 O campo OBSERVAÇÕES a seguir será utilizado para os comentários julgados 

convenientes, sendo obrigatório seu preenchimento quando: 

a) devido ao grau de originalidade e contribuição para o estudo do tema, o trabalho for 

julgado merecedor de menção E ou MB, devendo o avaliador citar as razões principais 

para propor a menção;  

b) o trabalho for considerado INACEITÁVEL, devendo o avaliador apresentar as razões de 

tal avaliação; e  

c) por qualquer motivo, houver necessidade de se fundamentar as razões sobre a 

discordância de uma determinada avaliação. 

 Somente será apresentada para o OA cópia da página frontal da FAT.  

 

OBSERVAÇÕES: 
 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR FRACO 

10 -9.0 8.9 – 8.0 7.9 – 7.0 6.9 – 6.0 Abaixo de 6.0 
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ANEXO F 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO (FAE) 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                               RESERVADO  

(quando preenchido) 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

CURSO ______________________________________________ 

FOLHA DE AVALIAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 

Nome: Nº: 

Disciplina: Data: 

Trabalho: 

Avaliação final:            Menção:       

    

 

A

P

R

E

S

E

N

T

A

Ç

Ã

O 

 

O

R

A

L 

ITEM QUESITO 
AVALIAÇÃO 

(PONTUAÇÃO) 

A 
CLAREZA: criatividade, concatenação lógica, objetividade, coerência nas 

conclusões. 
 

B 
CONCISÃO: precisão com poucas palavras, ausência de fatos e dados 

circunstanciais e irrelevantes, síntese sem mutilação. 
 

C 
PRECISÃO: argumentação sólida, fatos e dados do trabalho pertinentes e 

fidedignos, ênfase nos pontos capitais. 
  

D 

EXPRESSÃO ORAL: correção de linguagem (prejudicada quando a 

apresentação for lida), intensidade e inflexão da voz, articulação das palavras, 

ritmo e expressividade. 

 

E 
POSTURA: atitude, movimentação, gesticulação, contato visual com o 

auditório. 
 

F 

MÉTODO: adequação do método escolhido, seleção dos recursos audiovisuais, 

oportunidade e traquejo no emprego dos recursos audiovisuais, controle do 

tempo da apresentação. 

 

D

E

B

A

T

E 

G CONHECIMENTO: domínio do assunto, profundidade do conhecimento.   

H 
CLAREZA: criatividade, concatenação lógica, objetividade, coerência nas 

conclusões. 
 

I 
CONCISÃO: precisão com poucas palavras, ausência de fatos e dados 

circunstanciais e irrelevantes, síntese sem mutilação 
 

J 
PRECISÃO: argumentação sólida, fatos e dados do trabalho pertinentes e 

fidedignos, ênfase nos pontos capitais. 
 

K 

EXPRESSÃO ORAL: correção de linguagem (prejudicada quando a 

apresentação for lida), intensidade e inflexão da voz, articulação das palavras, 

ritmo e expressividade, facilidade de expressão. 

 

L 
POSTURA: atitude, movimentação, gesticulação, contato visual com o 

auditório. 
 

M 
DESENVOLTURA: agilidade mental, oportunismo, atitude ante à contestação, 

contribuição para os propósitos do debate. 
 

N 
INTERAÇÃO: interação expositor-auditório, atmosfera e participação, grau de 

interesse despertado. 
 

                                                 

                             RESULTADO DA FAE 
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AVALIADOR RUBRICA/DATA AVALIAÇÃO MENÇÃO 

    

    

    

ENC. AE 

 

 

 

 AVALIAÇÃO GLOBAL: 

 

 

 O campo OBSERVAÇÕES a seguir será utilizado para os comentários julgados 

convenientes, sendo obrigatório seu preenchimento quando: 

a) a exposição for julgada merecedora de menção E ou MB, devendo o avaliador citar as 

razões principais para propor a menção;  

b) a exposição for considerada INACEITÁVEL, devendo o avaliador apresentar as razões de 

tal avaliação; e  

c) por qualquer motivo, houver necessidade de se fundamentar as razões sobre a 

discordância de uma determinada avaliação. 

 Somente será apresentado para o OA cópia da página frontal da FAE.  
 

 

 

OBSERVAÇÕES : 
 

 

                                                 ESCALA DE AVALIAÇÃO 

EXCELENTE MUITO BOM BOM REGULAR FRACO 

10 – 9.0  8.9 – 8.0 7.9 –7.0 6.9 – 6.0  Abaixo de 6,0 
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ANEXO G 

 

FOLHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 
_____________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                               RESERVADO  

(quando preenchido) 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 
 

CURSO DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA MARÍTIMAS 
 

FOLHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (FAI) 

 

NOME:  
Nº DO OA:  
 

TRABALHOS EM GRUPO 
 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 Nº 7 Nº 8 Nº 9 Nº 10 

  

  
 

 
 

  
 

Nº 11 Nº 12 Nº 13 Nº 14 Nº 15 Nº 16 Nº 17 Nº 18 Nº 19 Nº 20 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
TRABALHOS INDIVIDUAIS 

 

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6 

      

 

REQUISITOS PARA MENÇÃO ESPECIAL 
 

CUMPRE OS REQUISITOS 

PARA MENÇÃO ESPECIAL? 
SIM NÃO 

DISTINÇÃO   

MUITO BOM   

 
________________________________ 

Capitão-de-Mar-e-Guerra  

Encarregado do C-PEM 
 

 
 

APROVAÇÃO NO CURSO:____________________(SIM OU NÃO) 

 

MENÇÃO: _________________ (DISTINÇÃO OU MUITO BOM) 
 

DATA: ____________ 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 

 

 

1 - As avaliações devem ser transcritas de acordo com a seguinte simbologia: 

 

“E” para EXCELENTE : 10 a 9 

 

“MB” para MUITO BOM : 8,9 a 8 

 

“B” para BOM : 7,9 a 7 

 

“R” para REGULAR : 6,9 a 6 

 

“F” para FRACO : abaixo de 6 (INACEITÁVEL) 

 

“NO” para NÃO OBSERVADO : xxx 

 

2 - Os conceitos auferidos pelo aluno nos trabalhos do COPPEAD deverão ser transformados, de 

acordo com o quadro abaixo, para os conceitos correspondentes utilizados pela EGN. 

 

3 - O conceito da tese deve ser registrado em um dos campos da tabela de “trabalhos 

individuais”. 

 

4 - A menção de final de curso, se houver, deverá ser preenchida de acordo com a seguinte 

redação: “distinção” ou “muito bom”. 

 

5 - Todos os espaços em branco devem ser preenchidos com xxx. 

 

AVALIAÇÃO 

NUMÉRICA 

ESCALA DE 

AVALIAÇÃO 

DA EGN 

ESCALAS DE AVALIAÇÃO 

POSSÍVEIS DO COPPEAD 

10 a 9,8 

E A 

A+ A+ 

9,7 a 9,3 
A 

A 

9,2 a 9,0 A- 

8,9 a 8,6 
MB 

B 

B+ B+ 

8,5 a 8,0 
B 

B 

7,9 a 7,5 
B 

B- 

7,4 a 7,0 

C 

C+ C+ 

6,9 a 6,5 
R C 

C 

6,4 a 6,0 C- 

< 6,0 F D D D 
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OSTENSIVO H-1 ORIGINAL 

ANEXO H 

 

RELATÓRIO ACADÊMICO CRÍTICO (RAC) 
 

1) Denominação da palestra ou conferência: 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Nome, posto, função, título, instituição do palestrante ou conferencista: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Local: 

________________________________________________________________________  

 

4) Data: ____________________________  

 

5) Síntese dos principais aspectos apresentados e discutidos na palestra/conferência (no máximo 

40 linhas). 

 

6) Informações apresentadas que podem ser consideradas novidades ou de relevância para a MB 

ou para discussões acadêmicas no C-PEM. 

 

7) Livros, filmes, artigos, trabalhos empregados ou mencionados que podem ser de utilidade para 

a EGN. 

 

8) Considerações de caráter geral (no máximo 20 linhas). 

 

 

________________________________________________________ 

Nome / Posto / Curso do OA
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OSTENSIVO I-1 ORIGINAL 

ANEXO I 

 

MODELO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 

Posto e Nome de Guerra: _________________________________________________________  

C-PEM: _______________________________________________________________________  

Disciplina: _____________________________________________________________________ 

Tema do trabalho (no caso de tese): ___________________________________________ 

Título (no caso de tese): ____________________________________________________ 

 

COMENTÁRIO ARGUMENTAÇÃO DO OFICIAL-ALUNO 

AVALIAÇÃO 

DO 

INSTRUTOR 

   

 

OBS: 1 - A referência da fonte bibliográfica, em que a argumentação se baseia é indispensável. 

2 - Para cada argumentação apresentada o OA deverá deixar o espaço equivalente 
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OSTENSIVO J-1 ORIGINAL 

ANEXO J 

 

MODELO DE SOLUÇÃO DE RECURSOS  

 

MARINHA DO BRASIL 

ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

 

C-PEM 

 

SOLUÇÃO DE RECURSO (1ª / 2ª instâncias) 

 

Nº DE IDENTIFICAÇÃO: _______________________________ 

ALUNO:______________________________________TRABALHO____________________ 

Foi dada a seguinte solução ao seu recurso:    
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Total de acréscimo de pontos Nota antes do recurso Nota após recurso 

 

 

  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Instrutor 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Encarregado AE 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Encarregado do Curso 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

CDE / Diretor 


