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ENSINO POR COMPETÊNCIAS: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA 
METODOLOGIA DE ENSINO ADOTADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO NO 

CURSO DE ENGENHARIA DA AMAN. 
 

Arnaud Vasconcelos de Araújo1 

 

RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo analisar a implementação da metodologia de Ensino por 
Competências no Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras. Após 5 anos da 
entrada da primeira turma de cadetes a ser formada sob a nova metodologia, foi realizada uma 
pesquisa com ex-instrutores, instrutores e cadetes com o objetivo de verificar a evolução no processo 
ensino-aprendizagem, além de buscar oportunidades de melhoria para o aperfeiçoamento do processo. 
Da análise dos dados coletados, verificou-se que, as dificuldades encontradas no início do processo 
foram superadas, restando ainda pequenos ajustes e oportunidades de melhoria que podem ser 
implementadas.  
 
Palavras-chave: Ensino por Competência, Exército, AMAN, Engenharia, Cadete 
 
 
RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo analizar la implementación de la metodología de Enseñanza por 
Competencia en el Curso de Ingeniería de la Academia Militar de Agulhas Negras. Cinco años después 
de la entrada de la primera clase de cadetes que se formará bajo la nueva metodología, se realizó una 
encuesta con ex instructores, instructores y cadetes con el objetivo de verificar la evolución en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como buscar oportunidades de mejora. Del análisis de los datos 
recopilados, se descubrió que se superaron las dificultades encontradas al comienzo del proceso, 
dejando pequeños ajustes y oportunidades de mejora que se pueden implementar. 
 
Palabras clave: Enseñanza por Competencia, Ejercito, AMAN, Ingeniería, Cadete 

 

 

 

 

 
1 Capitão da Arma de Engenharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2010. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O escopo deste trabalho nasce a partir da última grande mudança na formação 

do oficial de carreira do Exército Brasileiro (EB) da Linha de Ensino Militar Bélico, 

processo que se iniciou com a publicação da Portaria nº 152-Estado Maior do Exército 

(BRASIL, 2010), de 16 de novembro de 2010,  que aprovou a diretriz para a 

implantação dessa nova metodologia: o Ensino por "Competências".  

 Para que se possa contextualizar essa evolução no Sistema de Ensino do 

Exército, é importante trazer um primeiro conceito sobre Competência, que para 

Perrenoud (1999, p. 7) é "como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles." 

 A primeira turma que foi formada na nova metodologia ingressou na Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), sediada em Campinas-SP, no ano de 

2012. No ano de 2013, estes jovens alunos tornaram-se cadetes ao ingressarem no 

Curso Básico da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende-

RJ. 

 Durante muito anos, a metodologia utilizada pelo Exército Brasileiro no seu 

Sistema de Ensino foi aquela orientada por "Objetivos", criada na década de 1950, 

ficando conhecida também por empregar a Taxonomia de Bloom.  (BLOOM et al, 

1956). 

 A Portaria nº 152 também implementou outras mudanças na formação do oficial 

de carreira do EB da Linha de Ensino Militar Bélico, que dentre as quais, podemos 

citar: 

 - Exigência da conclusão do Ensino Médio para admissão na EsPCEx, 

revertendo assim parte da carga horária para os conteúdos que eram ministrados no 

Curso Básico da AMAN (1º ano), passando assim a integrar iniciar a formação do 

Bacharel em Ciências Militares; 

 - A extinção do Curso Avançado da AMAN (2º ano), aumentando assim a carga 

horária destinada a especialização dos cadetes nas Armas, Quadro e Serviços, que 

passou a contar com 3 (três) anos de duração (2º, 3º e 4º ano da AMAN). 

 Ou seja, além da mudança na metodologia, foi necessária uma completa 

redistribuição das cargas horárias, disciplinas e avaliações, principalmente aquelas de 

natureza militar.  

 O resultado foi a coexistência de turmas sendo formadas nas duas 

metodologias dentro da AMAN, entre os anos de 2013 e 2016. 
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 Passados 5 (cinco) anos da entrada da primeira turma formada na metodologia 

do Ensino por Competência no Curso de Engenharia da AMAN, este trabalho 

analisará como foi este processo de implantação e também no estado atual (resultado) 

desta mudança nos dias atuais.  

 

1.1 PROBLEMA 

 A coexistência de turmas dentro do Curso de Engenharia da AMAN sob a 

formação de diferentes metodologias (número de disciplinas, carga horária, maneira 

de lecionar as instruções, avaliações com abordagens diferentes, etc), juntamente 

com a falta de preparo dos instrutores à época para ministrar instruções no "Ensino 

por Competência" – considerando que todos tinham sido formados no Ensino por 

Objetivos – tornou o ambiente confuso.  

 Como exemplo desta dificuldade inicial, tivemos diversas propostas para 

readequações dos novos Planos de Disciplina (PlaDis), que, ao longo dos anos 

seguintes, mostravam-se inadequados ou inexequíveis. 

 Assim, elencamos o seguinte problema: cinco anos após o ingresso da primeira 

turma sob o "Ensino por Competências", podemos afirmar que o Curso de Engenharia 

da AMAN já se adaptou a esta nova metodologia?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste artigo será verificar se o Curso de Engenharia da AMAN 

conseguiu implementar o "Ensino por Competências" na formação dos futuros oficiais 

de carreira da Arma de Engenharia do Exército Brasileiro.  

 Para atingirmos o objetivo acima, buscaremos atingir os seguintes objetivos 

específicos:  

 a) Verificar se ainda existe alguma demanda para a reformulação dos Planos 

de Disciplina (nas cargas horárias, instruções e/ou avaliações);  

 b) Verificar se os atuais instrutores procuram utilizar a metodologia do "Ensino 

por Competência" em suas instruções;  

 c) Comparar questões de avaliações atuais com aquelas que constavam 'a 

época do "Ensino por Objetivos" 

 d) Verificar se os cadetes acreditam que a forma como as instruções estão 

sendo ministradas estão de acordo com as situações-problema que os oficiais 

subalternos podem encontrar no dia-a-dia dos corpos de tropa. 
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 e) Apresentar um relatório com sugestões de práticas que possam ser 

aperfeiçoadas, com a finalidade de aprimorar o processo ensino-aprendizagem no 

Curso de Engenharia da AMAN. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 A mudança da metodologia empregada pelo Exército na formação dos oficiais 

combatentes de carreira é recente e carece de estudos que apontem sobre os 

resultados alcançados, as dificuldades encontradas e o que ainda falta fazer para que 

este processo seja considerado como consolidado. 

 Paralelo a isso, temos, em diversos estabelecimentos de ensino do Exército 

Brasileiro, militares mais experientes que não foram formados na metodologia de 

"Ensino por Competência" e que continuam desempenhando a função de instrutores. 

Este trabalho é uma oportunidade alertá-los da necessidade da constante atualização 

e aperfeiçoamento, não somente nos assuntos pertinentes às instruções, como 

também em relação à maneira com a qual este conhecimento deve ser transmitido e 

avaliado. 

 Este trabalho poderá contribuir ainda alertando os órgãos competentes sobre 

dificuldades e limitações enfrentadas pelos diversos Estabelecimentos de Ensino (EE) 

no âmbito do Exército Brasileiro no tocante à implementação da metodologia de 

"Ensino por Competências". 
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2 METODOLOGIA 

 Com a finalidade de reunir as informações necessárias que permitisse 

encontrar uma possível solução para o problema, a pesquisa contemplou leituras 

sobre o assunto, com o respectivo fichamento, entrevista com militares que estiveram 

a frente deste processo de implantação e questionários direcionados àqueles que 

trabalham com esta nova metodologia diariamente (instrutores e cadetes). 

 Estas duas últimas fontes proporcionam uma abordagem de pesquisa mista, 

pois será a união destas que nos conduzirá à solução do problema. 

 Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível e a dificuldade em encontrar estudos 

semelhantes, crescendo de importância os dados obtidos através das entrevistas e 

dos questionários. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 Iniciamos a pesquisa com na busca de entender como se deu o início deste 

processo dentro do EB até a sua implementação de fato. Paralelo a isso, buscamos 

conceitos relacionados à metodologia do Ensino por Competências, principalmente 

no período entre 1990 e 2014. A janela de tempo é relativamente restrita por se tratar 

de algo ainda recente dentro dos meios acadêmicos. 

 Foram utilizadas as palavras-chaves Ensino, Educação, Competência e 

Exército, com foco nas plataformas digitais de pesquisa científica como o Google 

Acadêmico, SciELO e Capes. 

 Como critério de inclusão, buscamos estudos que abordam a metodologia de 

maneira geral, sem um fim (profissão) específico, incluindo os estrangeiros, além de 

documentos pertinentes no âmbito das Forças Armadas. 

 Já como critério de exclusão, procuramos desconsiderar estudos com 

delimitação muito específica em uma profissão, como foi o caso dos enfermeiros. 

 Assim, restou que, após a publicação da Portaria nº 152-Estado Maior do 

Exército (BRASIL, 2010), de 16 de novembro de 2010, que aprovou a diretriz para a 

implantação dessa nova metodologia: o Ensino por "Competências", o EB deu 

continuidade ao processo. 
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 Ficou estabelecido no mesmo documento que o Departamento de Ensino e 

Cultura do Exército (DECEx) elaborasse e aprovasse novas Normas Gerais de Ação 

(NGA) visando "orientar a condução da nova Sistemática de Formação do Oficial de 

Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico segundo um processo de ensino-

aprendizagem orientado pela educação por competências. (BRASIL, 2010) 

 A Diretriz Geral do Comandante do Exército para os anos de 2011-2014 

(BRASIL, 2011) veio a ratificar as mudanças em curso na área educacional, mais uma 

vez citando a nova sistemática que deveria ser implantada: refletindo necessidade de 

formar o novo oficial de AMAN com três anos de curso nas Armas, Quadro e Serviço 

e a implantação do ensino por competências. 

 Na mesma Diretriz, podemos observar inclusive a motivação para tal mudança: 

"implantar a Educação por Competências, coordenada pelo DECEx, com o apoio do 

DGP, a fim de contextualizar o ensino, de modo a relacionar conhecimentos e 

tecnologias às decisões e atuações em situações diversas" (BRASIL, 2011, p. 19, 

grifo nosso). 

  Os estudos complementares para esta implantação iniciaram com a edição da 

Portaria do Comandante do Exército nº 137 (BRASIL, 2012), de 28 de fevereiro de 

2012, que aprovou a Diretriz para o Projeto de Implantação do Ensino por 

Competências no Exército Brasileiro. 

 Já a Marinha do Brasil iniciou este processo um ano antes, com a publicação 

da Portaria nº 431/MB, de 8 de dezembro de 2009 (BRASIL, 2009), a qual diz que um 

dos objetivos que fundamenta a Política de Ensino da Marinha é favorecer as 

condições   essenciais   ao   desenvolvimento   de   competências, do   pensamento 

criativo e do espírito crítico do aluno, considerando-o como figura principal do 

processo ensino-aprendizagem". 

 Já em relação à Aeronáutica, não foram encontrados documentos oficiais que 

versassem sobre a implementação do Ensino por Competências. 

 Em relação à metodologia em si, buscamos os conceitos na obra "Como 

aprender e ensinar competências", de Antoni Zabala  e Laia Arnau.  

 O termo “competência” surge no início da década de 70, dentro do âmbito 

empresarial, para designar “uma pessoa capaz de realizar determinada tarefa real de 

forma competente”. Atualmente, torna-se difícil “encontrar uma proposta de 

desenvolvimento e formação profissional que não esteja estruturada em torno de 
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competências”, pois espera-se dos profissionais resultados satisfatórios perante 

situações reais. Com o passar dos anos, esse termo foi transferido para o sistema 

escolar, inicialmente, na área relacionada as formações profissionais e, em seguida, 

para as outras etapas educacionais (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 17). 

 Na visão de Zabala e Arnau (2010, p. 19), o ensino por competências trata-se 

de uma resposta a um ensino dissociado entre a teoria e prática, já que “o valor do 

saber por si mesmo determinou, e ainda determina, as características dos sistemas 

educacionais e a preeminência da teoria sobre a prática”. 

 Do resumo das informações apresentadas no livro Como aprender e ensinar 

competências, podemos concluir que Zabala e Arnau (2010, p. 37 e 40) definem que 

a competência consistirá na “intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida 

mediante ações não quais se mobilizam, ao mesmo tempo e de maneira inter-

relacionada, componentes atitudinais, procedimentais e conceituais”, informando que 

ser competente é “ao agir mobilizar, de forma integrada, conhecimentos e atitudes 

mediante uma situação-problema, de forma que a situação seja resolvida com 

eficácia”. 

 O estudo de Zabala e Arnau (2010) apresenta 4 (quatro) tipos de conteúdo que 

compõem a construção da aprendizagem: factual, conceitual, procedimental e 

atitudinal. 

 Os conteúdos factuais são definidos como “conteúdos de aprendizagem 

singulares, de caráter descritivo e concreto”. Enquadram-se nesta definição os “nomes 

de personagens históricos e literários, datas de acontecimentos, obras de arte, nomes 

e localização da geografia física e política mundial, fórmulas matemáticas, símbolos, 

códigos, categorias, classificações e etc” (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 100). 

 Tratam-se de conteúdos fundamentais, pois são “necessários para poder 

compreender a maioria das informações e problemas que surgem na vida cotidiana e 

profissional” (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 100). 

 Os conteúdos conceituais (ZABALA e ARNAU, 2010) caracterizam-se por 

possuir caráter abstrato, exigindo para seu aprendizado a compreensão. 

 Apresenta-se como exemplo de conceitos: “mamífero, densidade, 

impressionismo, sujeito, romantismo, demografia, nepotismo, cidade, potência, 

acordo, pirueta, etc” (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 101), pode-se defini-los como 

princípios, leis, normas, regras ou conexões. 
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 O conteúdo procedimental é “um conjunto de ações ordenadas e finalizadas, 

ou seja, dirigidas à obtenção de um objetivo”, tais como: “ler, desenhar, calcular, 

classificar, traduzir, recortar, pular, inferir, injetar, etc” (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 

101). 

 Já os conteúdos atitudinais englobam “valores, atitudes e normas”. São 

caracterizados por “componentes cognitivos (conhecimentos e crenças), afetivos 

(sentimentos e preferências) e atitudinais (ações e declarações de intenção)” 

(ZABALA e ARNAU, 2010, p. 102). 

 Ao optar pelo ensino por competência (ZABALA e ARNAU, 2010) faz-se uma 

opção pela contextualização dos conteúdos com a finalidade de aproximá-lo de 

situações reais, dessa forma o educador deve buscar estratégias que busque 

responder a essa necessidade e, portanto, complexas, por necessitar da mobilização 

de diversos conteúdos, sejam conceituais, procedimentais ou atitudinais. 

 A educação deve ensinar a agir na complexidade, pois na vida real os 

problemas nunca serão simples e possuirão diversas variáveis. Toma-se por exemplo 

o planejamento de uma detonação de explosivos em um exercício militar. Tal situação 

não se resumirá a um simples cálculo de carga, mas a necessidade de conjugar 

matemática, física e química para melhor planejar a detonação e avaliar as melhores 

medidas de transporte e segurança da atividade. Além do mais, o processo de escorva 

da carga apresenta forte conteúdo procedimental e atitudinal para concluir na prática 

a atividade. 

 Sob esse prisma, cabe ressaltar que o ensino militar na AMAN não estava 

totalmente fora da proposição do método por competências, pois as instruções no 

curso de especialização das Armas, Quadro e Serviço tem como foco seu emprego 

em uma situação real que pode ocorrer no corpo de tropa. Porém, era possível inferir 

que as avaliações, estas sim, estavam em desacordo com a nova metodologia. 

 Esse método (ZABALA e ARNAU, 2010, p. 113) por possuir foco na resolução 

de situações-problemas, possui no domínio procedimental a chave para alcançar seus 

objetivos, pois a competência implica em um “saber fazer” que se caracteriza pelo 

domínio de habilidades, trata-se da parte visível da solução do problema, já que na 

execução dos procedimentos se conjugam os conteúdos conceituais e atitudinais que 

não são vistos. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 Na sequência da revisão da literatura, a pesquisa contemplou a coleta de dados 

pelos seguintes meios: entrevista exploratória, questionário e grupo focal. 

 

2.2.1 Entrevistas 

 Com a finalidade de amplificar o embasamento teórico e identificar experiências 

e fatos relevantes ao tema, foram realizadas as seguintes entrevistas exploratórias: 

Nome Justificativa 

RAFAEL BUARQUE DE GUSMÃO GOMES – Cap EB Adjunto da 3ª Seção/C Eng AMAN - 2014 

ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR – Maj EB Adjunto da 3ª Seção/C Eng AMAN - 2015 

QUADRO 1 – Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

2.2.2 Questionário 

 Com a finalidade de verificar as condições atuais da implementação da 

metodologia do Ensino por Competência, foram aplicados dois questionários, sendo 

um para os oficiais instrutores do C Eng AMAN e outro para os atuais cadetes do 

curso. A primeira população tem um total de 16 integrantes e, a segunda, 141.   

 Buscou-se ao máximo igualar a amostra à população, de maneira a reduzir o 

erro amostral ao mínimo possível.  

 Os dois questionários foram testados por capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficias (EsAO), sendo o primeiro por 3 militares que já 

desempenharam a função de instrutor com a metodologia de Ensino por Competência, 

e o segundo, por 6 militares que estão realizando o Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais – 2º ano. Como a EsAO também já aderiu à nova metodologia, as perguntas 

podem ser perfeitamente entendidas e respondidas pelo grupo que realizou o teste. 

 

2.2.3 Comparação entre avaliações 

 Também com a finalidade de verificar as condições atuais de implementação 

da nova metodologia, realizamos a comparação de itens e questões referentes ao 

mesmo assunto, sob a ótica do Ensino por Objetivos e do Ensino por Competência. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para atingirmos os objetivos propostos neste trabalho, discutiremos as 

informações obtidas através dos instrumentos de pesquisa utilizados. 

 

3.1 ENTREVISTAS 

 A fim de verificarmos o início do processo de implementação da metodologia 

do Ensino por Competências no Curso de Engenharia da AMAN, realizamos duas 

entrevistas com militares que estiveram diretamente ligados com esse processo: o 

Cap Eng RAFAEL BUARQUE DE GUSMÃO GOMES e o Maj Eng ANTÔNIO 

GONÇALVES JÚNIOR. 

 O Cap Buarque, graduado Bacharel em Ciências Militares pela Academia 

Militar das Agulhas Negras no ano de 2006, desempenhou a função de instrutor no C 

Eng/AMAN entre os anos de 2012 e 2015, oportunidade na qual atuou como 

comandante de pelotão do 3º ano de cadetes e também como adjunto da 3ª Seção, 

como coordenador dos 2º e 3º anos. 

 O Cap Buarque ficou encarregado pela elaboração da 1ª versão do Plano de 

Disciplinas dos 2º, 3º e 4º anos de C Eng, sendo estes implementados a partir de 

2014. Questionado sobre as oportunidades de melhoria vislumbradas à época com a 

implementação da nova metodologia, o entrevistado destacou o aperfeiçoamento do 

conteúdo programático, a possibilidade da aplicação de provas práticas e uma maior 

integração entre as disciplinas. 

 Por outro lado, quando perguntado sobre as dificuldades durante a 

implementação da nova metodologia, o Cap Buarque destacou o uso de diferentes 

terminologias utilizadas até então pelos instrutores, novos modelos de avaliação de 

difícil implementação e a quebra de paradigmas consequente da inovação que se 

apresentava. O entrevistado acredita que essas dificuldades já foram superadas, uma 

vez que não o foram à época. 

 O Cap Buarque complementa as perguntas que foram inicialmente feitas 

acrescentando que teve a impressão de que a metodologia do Ensino por 

Competências foi implementada sem a devida compreensão de qual era o seu 

enfoque e sem o devido envolvimento dos instrutores na confecção dos novos PlaDis, 

fato que resultou na necessidade de grandes alterações nesses documentos. 

 O outro entrevistado, o Maj Gonçalves Júnior, que também é bacharel em 

Ciências Militares pela AMAN, da turma de 2004, desempenhou a função de instrutor 
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no C Eng/AMAN em dois períodos: de 2009 a 2011 e no ano de 2015. Nesta última 

ocasião, atuou como adjunto da 3ª Seção, mais especificamente como coordenador 

do 4º ano. 

 No ano de 2015, com a segunda turma da nova metodologia cursando o 2º ano 

da AMAN no Curso de Engenharia e a primeira turma atingindo o 3º ano, o Maj 

Gonçalves Júnior participou da reformulação da 1ª versão dos PlaDis, coordenando 

as reuniões necessárias. 

 Como oportunidade de melhoria à época, O Maj Gonçalves Júnior citou a 

possibilidade de melhor distribuir os conteúdos ao longo dos 3 anos nos quais o cadete 

passou a cursar dentro do C Eng, além de, compartilhando da mesma ideia do Cap 

Buarque, uma maior integração entre as disciplinas. 

 Já como dificuldades encontradas, o Maj Gonçalves Júnior citou a 

compreensão das normas que regem o Ensino por Competências por parte dos 

instrutores e a correlação entre o currículo e a formação do Oficial da Arma de 

Engenharia. Sobre estas, o entrevistado afirmou que foram solucionadas à época, a 

partir do apoio de outros militares que também estavam envolvidos com a implantação 

da nova metodologia. 

 Como informação complementar, o Maj Gonçalves Júnior destacou a 

importância de haver um acompanhamento da aplicação dos PlaDis, de maneira que 

se verifique a sua aceitação. O entrevistado comentou também sobre a necessidade 

dos PlaDis acompanharem a evolução da doutrina e das capacidades necessárias ao 

desempenho das tarefas de um oficial de engenharia. 

 

3.2 QUESTIONÁRIOS 

 Para facilitar o entendimento da atual situação da implementação da 

metodologia do Ensino por Competências, foram aplicados dois questionários: o 

primeiro dentre o universo de instrutores do C Eng/AMAN; e o segundo, aos cadetes 

dos 2º, 3º e 4º anos. 

 Sobre o primeiro, dos 16 (dezesseis) instrutores do C Eng, 6 (seis) foram 

voluntários para responder o questionário, sendo que destes, apenas 1 (um) foi 

formado na nova metodologia, enquanto os outros 5 (cinco) instrutores foram 

formados ainda na metodologia do Ensino por Objetivos. 
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 Ao serem questionados se, segundo a opinião pessoal, a metodologia do 

Ensino por Competências estava sendo aplicada nas instruções e avaliações do C 

Eng, obtivemos o seguinte resultado: 

 

GRÁFICO 1 – Opinião dos instrutores a respeito da aplicação da metodologia do Ensino por 
_Competências. 

Fonte: O autor. 

   Mesmo com uma amostra relativamente pequena, esta primeira pergunta nos 

sugere que, dentre os instrutores que responderam o questionário, 1/3, de alguma 

maneira, discorda com a ideia de que a metodologia de Ensino por Competências 

esteja sendo aplicada nas instruções e nas avaliações do C Eng. 

 Quando questionados sobre a necessidade de alteração nos PlaDis atuais, 

obtivemos uma proporção idêntica ao resultado anterior: 

 

GRÁFICO 2 – Opinião dos instrutores a respeito da necessidade de atualização dos PlaDis em vigor 
Fonte: O autor 

66,66%

33,33%

Baseado no seu conhecimento, você julga que a 
metodologia de "Ensino por Competências" está sendo 

aplicada nas instruções e nas avaliações do C Eng?

Sim

Não

66,66%

33,33%

Passados 5 (cinco) anos do início da implementação da 
metodologia do Ensino por Competências, no que se refere 
aos assuntos abordados, sua distribuição e as respectivas 

cargas horárias, o Sr ainda vislumbra alterações significativas 
nos PlaDis?

Sim

Não
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 No espaço que foi destinado para comentários acerca deste questionamento, 

um dos instrutores citou a necessidade de readequação de cargas horárias, reduzindo 

o tempo destinado para alguns assuntos em detrimento de outros. 

 Já em relação ao questionário aplicado aos cadetes, tivemos a participação de 

91 militares, de um total de 136, sendo 41 do 2º, 26 do 3º e 24 do 4º ano. A maior 

parte dos questionamentos realizados aos instrutores também foi feito aos cadetes, 

de maneira que se pudesse comparar os resultados. 

 A primeira pergunta se referia a apresentação de situações-problema durante 

as instruções, obtendo como resultado: 

 

GRÁFICO 3 – Opinião dos instrutores e cadetes a respeito da apresentação de situações-problema 
_durante as instruções 

Fonte: O autor 

   Neste item, tivemos uma distribuição bastante semelhante entre instrutores e 

cadetes dos diversos anos, corroborando a impressão de ambos a respeito da 

apresentação de situações-problemas. Porém, respostas como "metade das vezes" e 

"algumas vezes" aparecem com frequências bem significativas. 

 Os próximos questionamentos foram acerca da busca da iniciativa e 

criatividade durante as instruções, frente aos problemas apresentados. 
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GRÁFICO 4 – Opinião dos instrutores e cadetes a respeito do estímulo à iniciativa e à criatividade 
_diante dos problemas apresentados durante as instruções 

Fonte: O autor 

 De maneira semelhante ao questionamento anterior, percebemos um 

alinhamento em torno da resposta "na maioria das vezes", porém ainda devendo 

considerar as respostas "na metade das vezes" e "algumas vezes". 

 O próximo questionamento foi a respeito da estimulação dos cadetes através 

de uma metodologia ativa, de maneira que o cadete possa montar sua própria solução, 

sem a necessidade de decorar respostas prontas. 

 

GRÁFICO 5 – Opinião dos instrutores e cadetes a respeito do estímulo às condutas ativas por parte do 
instruendo durante as instruções 

Fonte: O autor 
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 Considerando que o futuro oficial subalterno deverá possuir a competência para 

atuar em um ambiente incerto e cada vez mais volátil, deve-se trabalhar, e esclarecer 

ao cadete, a necessidade de cada um trabalhar em suas soluções, e não tentar 

possuir uma resposta para cada situação que se apresente. 

 No gráfico acima, já conseguimos observar uma maior distribuição das 

frequências, fato que também deve ser observado, incluindo a frequência entre 

instrutores. Ou seja, é possível inferir que esta abordagem realmente não esteja 

acontecendo em parte significativa das instruções. 

 A próxima pergunta procurava verificar, sob a ótica do instrutor e do próprio 

cadete, se este estaria capacitado para desempenhar suas funções depois de 

formado. 

 

GRÁFICO 6 – Opinião dos instrutores e cadetes a respeito da capacidade do futuro oficial em atuar e 
decidir em situações que exijam a mobilização dos conhecimentos ensinados 

Fonte: O autor 

 Apesar de cerca de 50% dos instrutores e cadetes responderem "na maioria 

das vezes", a frequência para as respostas "algumas vezes" e "na metade das vezes" 

deve gerar uma reflexão de até que ponto essa falta de percepção advém da 

imaturidade do cadete ou se realmente ele não está preparado para enfrentar essas 

situações futuras de emprego. 

 Os mesmos questionamentos foram feitos em relação às avaliações, de 

maneira a buscar possíveis desarranjos entre a forma com a qual o conteúdo foi 

ministrado durante a instrução e a forma com a qual ele foi cobrado na avaliação. 
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Porém, em uma breve análise, verifica-se que as frequências de respostas 

apresentam distribuição semelhante em comparação àquelas já apresentadas. 

 Como última etapa do questionário, foi destinado um espaço para 

considerações que não foram abordadas durante os questionamentos anteriores, 

valendo isso tanto para os instrutores, como para os cadetes. 

 Um dos instrutores que respondeu a pesquisa destacou que acreditava que a 

metodologia era muito eficaz, pois ele conseguia observar, durante as atividades no 

corpo de tropa, que a cobrança pela criatividade e iniciativa para resolver problemas 

durante a formação, ajudou significativamente para cumprir os diversos tipos de 

missões nos anos de 2017 e 2018. 

 Um dos cadetes, neste campo para considerações diversas, destacou como 

positivo a metodologia com o emprego de questões mais abertas, as quais estimulará 

a busca do conhecimento em várias fontes, levando tal reflexo para as organizações 

militares dos corpos de tropa. 

 Outro cadete afirmou que alguns oficiais ainda se prendem a valorizar palavras 

específicas que devem ser citadas no corpo das respostas, o que conduz o cadete à 

técnica da memorização de palavras chaves, em detrimento de um conhecimento 

mais amplo. 

 Opinião semelhante foi compartilhada por outro cadete, o qual defendeu que a 

medição do grau em palavras chaves diminui a possibilidade da livre escrita e, por 

conseguinte, do senso crítico.  

 Estas observações não tem por objetivo concluir a respeito de quem está certo 

ou errado, mas sim de abrir a possibilidade de uma reflexão sobre o assunto, com o 

intuito do aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. 

 

3.3 COMPARAÇÃO DE AVALIAÇÕES 

 A fim de reunir mais elementos para entendermos o amadurecimento do 

processo de implementação da metodologia do Ensino por Competências, foi 

realizada uma comparação de parte de uma avaliação sob a metodologia do Ensino 

por Objetivos com outra mais recentes, já sob a metodologia do Ensino por 

Competências. 

 A gama de assuntos é extensa, considerando várias disciplinas a cargo do 

Curso de Engenharia ao longo dos 3 anos de curso dentro da Arma. Desta maneira, 

delimitaremos nossa comparação no assunto "Explosivos".  
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 Na última versão do PlaDis na metodologia do Ensino por Objetivos, o assunto 

"Explosivos" era trabalhado no 3º ano do Curso de Engenharia, que à época, era o 1º 

ano do cadete na Arma. Este assunto era objeto da 2ª Prova Formal da disciplina de 

Técnicas Militares III. Do ano analisado, todos os 6 itens que faziam parte da questão 

cobravam a aplicação direta de fórmulas matemáticas. 

 

 

IMAGEM 1 –  Exemplo de um item de uma questão sobre o assunto "Explosivos" sob a metodologia 
do Ensino por Objetivos. 

Fonte: C Eng/AMAN. 

 Apesar da quantidade de explosivos ser um conhecimento necessário, a 

capacidade de calculá-la não torna o cadete competente em realizar uma detonação, 

visto que o planejamento para tal envolve um volume muito maior de informações. 

Como por exemplo, pode-se citar: transporte do material, isolamento e controle da 
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área. procedimentos relacionados à estria da espoleta e escorva da carga explosiva, 

etc. 

 Com o advento do Ensino por Competências, foram estabelecidos dois tipos de 

avaliações: as de Acompanhamento e as de Controle. O primeiro tipo possibilitou a 

implementação de provas práticas, com a finalidade de explorar diversos conteúdos 

que, em uma prova "tradicional" seriam mais difíceis de serem avaliados. 

 Na versão atual do PlaDis, o assunto "Explosivos" é abordado na disciplina de 

Técnicas Militares VI, no 2º ano do Curso de Engenharia, que atualmente também é 

o 1º ano do cadete na Arma. Durante a realização da 2ª Avaliação de 

Acompanhamento da referida disciplina, além de realizar o cálculo da carga, o cadete 

é avaliado em relação a todos os procedimentos de preparação e execução de uma 

detonação real com explosivo diante de uma situação simulada de emprego. 

 

IMAGEM 2 – Exemplo de uma sobre o assunto "Explosivos" sob a metodologia do Ensino por  
_Competências. 

Fonte: C Eng/AMAN. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este artigo se propôs a analisar o processo de implementação da metodologia 

de Ensino por Competências no Curso de Engenharia da Academia Militar das 

Agulhas Negras, decorridos 5 anos da entrada da primeira turma no referido curso. 

 Das entrevistas realizadas com o Cap Eng Rafael BUARQUE de Gusmão 

Gomes e o Maj Eng Antônio GONÇALVES JÚNIOR, destacam-se as dificuldades no 

início deste processo quanto ao novo PlaDis e também em relação aos instrutores 

frente à nova metodologia e seus desafios. 

 Apesar de possíveis oportunidades de melhoria, como as que foram 

apresentadas pelos cadetes ao responderem o questionário disponibilizado, é 

possível inferir que o processo está bem consolidado. Por outro lado, a alta 

rotatividade dos instrutores e a grande participação de militares formados sob a 

metodologia do Ensino por Objetivos na função de instrutor requer uma atenção 

especial daquelas seções responsáveis em capacitar estes instrutores sob a nova 

metodologia.  

 Através dos questionários e da comparação das avaliações, também é possível 

inferir que a metodologia vem sendo empregada e compreendida, por instrutores e 

cadetes. Porém, a quantidade significativa de cadetes que não conseguem visualizar 

as práticas e métodos pregados pelo Ensino por Competência deve ser motivo de 

reflexão no âmbito do Curso de Engenharia e da própria AMAN. 

 Quanto à reformulação do PlaDis, a única sugestão de alteração foi em relação 

à carga horária, situação que, em muitos casos, pode ser discutida no âmbito interno. 

 Registre-se como ressalva a amostra que respondeu aos questionários, a qual 

poderia ser mais representativa. Mesma observação é válida para a comparação das 

avaliações, visto a imensa gama de disciplinas e assuntos que podem ser fruto de 

estudo e análise mais ponderada. 

 Portanto, tem-se por atingido os objetivos propostos por este trabalho, com a 

principal motivação de colaborar com o Curso de Engenharia da AMAN na melhor 

formação do Oficial de carreira da linha bélica. 
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APÊNDICE A 

 

Entrevista com ex-instrutores que participaram da implementação da 

metodologia do Ensino por Competências no C Eng/AMAN 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM EX-INSTRUTORES DO C ENG/AMAN 
 
Prezado companheiro de Arma, esta entrevista é parte integrante da especialização 

em Ciências Militares do Cap Eng Arnaud Vasconcelos de ARAÚJO, cujo tema é ENSINO 
POR COMPETÊNCIAS: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 
DE ENSINO ADOTADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DE ENGENHARIA DA 
AMAN. 

A fim de que se possa melhor entender a gênese desse processo, o senhor foi 
selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

Sua colaboração é de suma importância para esta pesquisa, de maneira que 
busquemos, cada vez mais, a melhor formação do futuro oficial combatente de carreira da 
Arma Azul-Turquesa. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: 

Arnaud Vasconcelos de ARAÚJO (Capitão de Engenharia – AMAN 2010) 
Celular: (84) 99913-3575 
E-mail: araujo.arnaud@eb.mil.br 
 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação, Arma Quadro ou Serviço a que pertence, nome completo 

(com o nome-de-guerra em destaque) e turma de formação. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O senhor serviu no C Eng/AMAN em quais anos? Quais funções 

desempenhou? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.com
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3. Qual foi a participação do Sr na implementação da metodologia do Ensino por 

Competências no C Eng/AMAN? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. À época, quais as oportunidades de melhoria o senhor vislumbrava com a 

implementação da nova metodologia? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5. Quais foram as principais dificuldades encontradas pelo senhor durante o 

processo de implementação da nova metodologia? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. As dificuldades elencadas no item anterior foram superadas à época? Como? 

Caso negativo, o senhor acredita que foram superadas após a sua saída do C 

Eng/AMAN? Comente, por favor. 

 

7. O senhor deseja acrescentar mais alguma informação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE B 

 

Questionário de pesquisa aplicado aos instrutores do C Eng/AMAN 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS INSTRUTORES DO C ENG/AMAN 
 
Prezado companheiro de Arma, este questionário é parte integrante da especialização 

em Ciências Militares do Cap Eng Arnaud Vasconcelos de ARAÚJO, cujo tema é ENSINO 
POR COMPETÊNCIAS: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 
DE ENSINO ADOTADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DE ENGENHARIA DA 
AMAN. 

A fim de que se possa melhor entender o desenvolvimento desse processo, o senhor 
foi selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

Sua colaboração é de suma importância para esta pesquisa, de maneira que 
busquemos, cada vez mais, a melhor formação do futuro oficial combatente de carreira da 
Arma Azul-Turquesa. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: 

Arnaud Vasconcelos de ARAÚJO (Capitão de Engenharia – AMAN 2010) 
Celular: (84) 99913-3575 
E-mail: araujo.arnaud@eb.mil.br 
 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

1. Sua turma foi formada com base em qual metodologia? 

(     )  Ensino por Objetivos (até 2015, inclusive) 

(     )  Ensino por Competências (a partir de 2016) 

 

Sobre a metodologia do Ensino por Competências... 

 

2. Baseado no seu conhecimento, você julga que a metodologia de "Ensino por 

Competências" está sendo aplicada nas instruções e nas avaliações do C Eng? 

(     )  Sim 

(     )  Não 

Caso afirmativo, como o senhor vem colaborando com este processo? 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.com
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Passados 5 (cinco) anos do início da implementação da metodologia do Ensino 

por Competências, no que se refere aos assuntos abordados, sua distribuição e 

as respectivas cargas horárias, o Sr ainda vislumbra alterações significativas nos 

PlaDis? 

(     )  Sim 

(     )  Não 

Caso afirmativo, comente abordando exemplos a respeito destas alterações. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Durante as instruções sob sua responsabilidade no C Eng... 

 

4. O senhor apresenta situações-problema em sintonia com aquelas possíveis de 

serem vivenciadas pelo oficial subalterno nos corpos de tropa. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

5. Busca-se a iniciativa e a criatividade do cadete frente aos problemas 

apresentados, diante de um cenário incerto, não possuindo apenas uma única 

solução padrão. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 
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6. Exige-se uma conduta ativa dos cadetes na busca pelo conhecimento (como 

através de outras técnicas de ensino além da "palestra"), não se traduzindo na 

simples transmissão do conhecimento por sua parte. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

7. Ao término da disciplina, o Sr julga que o cadete será capaz de atuar e decidir 

(ou assessorar) em situações futuras que te exijam mobilizar os conhecimentos 

ensinados. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

E quanto às avaliações (ou questões de avaliações) elaboradas pelo Sr... 

 

8. Apresentam situações-problema em sintonia com aquelas possíveis de serem 

vivenciadas pelo oficial subalterno nos corpos de tropa. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

9. Buscam a iniciativa e a criatividade do cadete frente aos problemas 

apresentados, diante de um cenário incerto, exigindo mais do que a simples 

memorização de conhecimentos. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 
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(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

10. Apresentam, sempre que possível, soluções mais abertas, não se resumindo 

a pura citação de palavras, termos ou números, como é o caso da utilização de 

baremas de correção. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

Fique à vontade para registrar aspectos não abordados durante a pesquisa. 

 

Este espaço está aberto para observações sobre a metodologia utilizada nas 

instruções e avaliações do C Eng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela participação. 
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APÊNDICE C 

 

Questionário de pesquisa aplicado aos cadetes do C Eng/AMAN 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS CADETES DO C ENG/AMAN 
 
Prezado cadete, este questionário é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Eng Arnaud Vasconcelos de ARAÚJO, cujo tema é ENSINO POR 
COMPETÊNCIAS: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE 
ENSINO ADOTADA PELO EXÉRCITO BRASILEIRO NO CURSO DE ENGENHARIA DA 
AMAN. 

A fim de que se possa melhor entender o desenvolvimento desse processo, você foi 
selecionado para responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de 
respondê-lo o mais completamente possível.  

Sua colaboração é de suma importância para esta pesquisa, de maneira que 
busquemos, cada vez mais, a melhor formação do futuro oficial combatente de carreira da 
Arma Azul-Turquesa. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: 

Arnaud Vasconcelos de ARAÚJO (Capitão de Engenharia – AMAN 2010) 
Celular: (84) 99913-3575 
E-mail: araujo.arnaud@eb.mil.br 
 

 

QUESTIONAMENTOS 

 

1. Você está cursando qual ano da AMAN? 

(     )  2º ano 

(     )  3º ano 

(     )  4º ano 

 

Em relação às instruções ministradas pelo C Eng... 

 

2. Apresentam situações-problema em sintonia com aquelas possíveis de serem 

vivenciadas pelo oficial subalterno nos corpos de tropa. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.com
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(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

3. Buscam a iniciativa e a criatividade do cadete frente aos problemas 

apresentados, diante de um cenário incerto, não possuindo apenas uma única 

solução padrão.  

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

4. Exigem uma conduta ativa dos cadetes na busca pelo conhecimento (como 

através de outras técnicas de ensino além da "palestra"), não se traduzindo na 

simples transmissão do conhecimento por parte do instrutor. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

5. Ao término da disciplina, você se sente capaz de atuar e decidir (ou assessorar) 

em situações futuras que te exijam mobilizar os conhecimentos ensinados. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

E quanto às avaliações aplicadas pelo C Eng... 

 

6. Apresentam situações-problema em sintonia com aquelas possíveis de serem 

vivenciadas pelo oficial subalterno nos corpos de tropa. 

(     )  Nunca 
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(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

7. Buscam a iniciativa e a criatividade do cadete frente aos problemas 

apresentados, diante de um cenário incerto, exigindo mais do que a simples 

memorização de conhecimentos. 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

8. Apresentam, sempre que possível, soluções mais abertas, não se resumindo a 

pura citação de palavras, termos ou números (como é o caso da utilização de 

baremas para correção). 

(     )  Nunca 

(     )  Algumas vezes 

(     )  Na metade das vezes 

(     )  Na maioria das vezes 

(     )  Sempre 

 

Fique à vontade para registrar aspectos não abordados durante a pesquisa. 

 

Este espaço está aberto para observações sobre a metodologia utilizada nas 

instruções e avaliações do C Eng. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
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ANEXO C 

 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
SOLUÇÃO PRÁTICA 

 
 

 Após o entendimento de como ocorreu a implementação da metodologia do 

Ensino por Competências no Curso de Engenharia da AMAN e a respectiva análise 

da situação atual deste processo, é possível verificar algumas oportunidades de 

melhoria para o aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem. Como exemplo, 

podemos citar: 

 1)  O acompanhamento mais cerrado aos Cursos por parte das seções 

encarregadas pela capacitação dos instrutores em relação à nova metodologia. Se 

possível, que determinados assuntos sejam planejados por completo (instruções e 

avaliações) antes do início dos mesmos, contando com o apoio das mesmas seções 

durante a fase de planejamento e de execução propriamente dito. 

 2) Trabalhar no sentido de que as avaliações sejam corrigidas baseadas em 

baremas de correção, com critérios objetivos e subjetivos, de acordo com a natureza 

da questão. O principal objetivo é fazer com o que o cadete tenha liberdade para 

apresentar soluções que não sejam a pura transcrição de conceitos, formatos pré-

estabelecidos durante as instruções ou aplicação de fórmulas, mas sim expressão do 

seu raciocínio, cada vez mais inserido em um ambiente incerto e complexo. 

 3) Manter um programa de validação curricular objetivo, contínuo e de ciclo 

simplificado, de maneira a subsidiar os cursos na melhoria dos seus processos e na 

atualização dos seus PlaDis. 

 4) Estudar a possibilidade da existência de uma Seção de Alunos, aos moldes 

do que ocorre na EsAO, a fim de aliviar os instrutores da carga administrativa a qual 

estão expostos atualmente, o que resulta, naturalmente, em uma perda de qualidade 

na instrução. 

 


