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PLANID 1 

CURSO FASE Cg H Modular 

COMUM EAD 235 

 

COMPETÊNCIA PRINCIPAL:  

Executar atividades de assessoramento como membro de EM até o nível G Cmdo, para os cargos não 

privativos de oficiais do QEMA. 

MÓDULO UC EC DISCIPLINAS EIXO TRANSVERSAL 

1 

Realizar a Gestão 

Organizacional 

até o nível G 

Cmdo, para os 

cargos não 

privativos de 

oficiais do 

QEMA 

- 

Ética 

Profissional 

Militar 

Decisão e Dedicação. 

Realizar 

atividade de 

gestão 

organizacional 

Gestão 

Organizacional 
Responsabilidade e Dedicação. 

 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

1. Objetivos de aprendizagem 

a. Produzir o Plano de Gestão da OM e documentos que podem vir a ser anexos, como o Programa de 

Desenvolvimento de Contrainteligência, o Plano de Comunicação Social e o Plano de Instrução Militar da 

OM (PROCEDIMENTAL). 

b. Utilizar, para o planejamento, conhecimentos advindos das Gestão Organizacional e Ética 

Profissional Militar (CONCEITUAL). 

c. Dedicar-se, por meio do estudo e da pesquisa, na realização da tarefa (ATITUDINAL). 

2. Orientações para a Situação Integradora 

A Situação integradora será uma avaliação somativa e deverá estar alinhada com a seguinte situação-

problema: 

a. Baseando-se nas características da burocracia militar brasileira: 

1) o discente deverá estabelecer estratégias institucionais - políticas e administrativas - que são 

adequadas para elaborar o Plano de Gestão em sua OM, adaptadas a sua cultura organizacional, com o 

objetivo de torná-lo um instrumento eficaz de melhoria. 

2) o discente deverá elaborar os itens principais do Plano de Gestão (áreas da gestão de pessoal, 

patrimonial e de recursos orçamentários e ambiental), bem como o Programa de Desenvolvimento de 

Contrainteligência (exceto Plano de Defesa do Aquartelamento), o Plano de Comunicação Social, o Plano 

de Instrução Militar de sua OM e um projeto de revitalização de uma instalação ou de melhoria de um 

serviço existente ou prestado por sua OM. 

3. Indicações básicas de segurança na instrução 

Não aplicável 

4. Meios auxiliares de instrução (MAI) 

Seções do EM/OM, Legislação. 

 




