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 RESUMO  

 

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar os processos pedagógicos da Seção de 

Educação à Distância (SEAD), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), conduzidos 

em 2019. Partindo da questão do porquê era necessário atualizar os tais processos, 

demonstraram-se no presente artigo as vantagens e a necessidade de atualizá-los. Como 

metodologia, foi utilizada uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e quantitativa. Em 

uma pesquisa de opinião realizada junto aos formandos do Curso de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (CAO), fase EAD, daquele ano, ficou demostrado que 75% dos capitães acessaram de 

1 a 2 vezes por semana o Portal de Educação do Exército, evidenciando a baixa interação no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Ao final, concluiu-se que existem oportunidades 

de melhorias nas atividades de ensino da SEAD que facilitarão a construção do conhecimento 

dos capitães alunos. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as a general objective to analyze the pedagogical processes of the Seção 

de Educação à Distância (SEAD), of the Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), 

conducted in 2019. Starting from the question of why it is necessary to update these processes, 

I demonstrated in the present article the advantages and the need to update them. As a 

methodology I used applied research, with a qualitative and quantitative approach. In an opinion 

poll conducted with graduates of the Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), first year, 

in 2019, it was shown that 75% of captains accessed the Army Education Portal 1-2 times a 

week, showing the low interaction in the Virtual Learning Environment (VLE). At the end I 

concluded that there are opportunities for improvement in SEAD's teaching activities that will 

facilitate the construction of the knowledge of student captains. 

 

Keywords: Distance Education Section. Formal Test. Formative Evaluation. Pedagogical 

Processes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral analisar os processos pedagógicos da Seção 

de Educação à Distância (SEAD), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO), que 

foram conduzidos em 2019. Os objetivos específicos deste artigo foram apresentados como 

propostas para melhorias dos processos dessa Seção, sendo eles: suprimir a disciplina 

Organização e Emprego das Armas (OEA) do Curso de aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) 1º 

ano; unificar as Provas Formais (PF) 1 e 2 em uma única avaliação; criar o módulo de 

Disciplinas Complementares, aplicando uma Avaliação Formativa (AF) Integradora dessas 

matérias; e substituir as publicações impressas por digitais nas Provas Formais (PF). 

Como metodologia, foi utilizada uma pesquisa aplicada de abordagem qualitativa e 

quantitativa. Em uma pesquisa de opinião, que será abordada mais à frente, realizada junto aos 

formandos do CAO, fase EAD, de 2019, ficou demostrado que 75% dos capitães acessaram 

apenas de 1 a 2 vezes por semana o Portal de Educação do Exército, evidenciando a baixa 

interação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 

A ESAO é uma das principais escolas da Força Terrestre e, segundo a Lei de Ensino do 

Exército, suas atividades se desenvolvem dentro do 2º ciclo de estudos de aperfeiçoamento na 
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linha de Ensino Militar Bélico (BRASIL, 1999, p. 2). Esse estabelecimento de ensino tem uma 

tradição secular e está localizado na capital do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, tem 

passado por um importante processo de modernização que visa mantê-lo atualizado diante das 

rápidas mudanças do mundo globalizado e de seus desafios. 

Assim, surgiu a pergunta inicial de por que atualizar os processos pedagógicos da SEAD 

se essa seção tem cumprido seu papel muito bem ao longo de sua existência? A SEAD não 

poderia ficar à parte do contexto de modernização da escola. A criação de novas funções na 

ESAO nos últimos anos, a fim de atender às demandas do atual processo de ensino, não 

acompanhou o aumento de efetivo de instrutores, ocasionando o remanejamento de oficiais para 

suprir novas funções e consequentemente o acúmulo de tarefas. 

Desta forma, a Escola foi se adaptando às novas realidades do ensino e a SEAD 

permaneceu com boa parte de seus processos inalterados ao longo do tempo, passando, ainda, 

por significativa redução de pessoal em sua estrutura nos últimos anos. 

No ano de 2019, como Instrutor-chefe da Seção de Educação à Distância da ESAO, 

pude verificar quão nobre e desafiadora é a missão de aperfeiçoar os capitães do Exército 

Brasileiro (EB). Durante o ano em questão, coordenei os processos pedagógicos conduzidos 

por essa seção, percebendo as dificuldades as quais a Seção supera para bem cumprir suas 

tarefas. Ao vivenciar seu dia a dia, notei que alguns de seus processos poderiam ser otimizados, 

devendo ainda serem implantados com celeridade, a fim de se diminuir a exposição aos riscos. 

O propósito deste projeto foi tornar mais efetiva a execução dos processos pelos quais 

a SEAD é responsável, pois, da forma em que se encontrava em 2019, aumentava-se a 

ocorrência de danos que resultavam na necessidade de gerenciamento de suas consequências 

negativas. 

Este artigo teve por origem o documento “Propostas de otimização nos Processos do 

CAO conduzidos pela SEAD” (SEAD, 2019) que foi produzido por mim, como instrutor-chefe 

da Seção de Educação à Distância, e apresentado ao Diretor de Ensino da ESAO, servindo de 

base para aprofundar os estudos na busca de melhores soluções nos processos daquela seção. 

Desta maneira, este projeto se justifica pelo fato de que, com a forma através da qual os 

processos da SEAD foram realizados em 2019, colocava-se em risco a efetividade de suas 

atividades. A diminuição do efetivo na Seção, a permanência de suas estruturas por longo tempo 

e a rígida burocratização de algumas atividades comprometiam a qualidade e a eficiência de 

seus trabalhos, havendo espaço para implementação de melhorias. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Em relação à natureza da pesquisa, o trabalho foi realizado por meio de uma “pesquisa 

aplicada” a fim de se obter propostas e soluções para atualizar os processos de ensino da SEAD.  

Sobre sua abordagem, a pesquisa foi tanto quantitativa quanto qualitativa. A primeira diz 

respeito às opiniões e aos números que foram levantados e traduzidos por meio da pesquisa de opinião 

realizada entre os discentes, que serviu para corroborar o ponto de vista do autor a respeito das 

oportunidades de melhorias nos processos pedagógicos da Seção supracitada. 

Essa pesquisa de opinião foi realizada no período de 07 a 29 de novembro de 2019, junto aos 

capitães do CAO que concluíram a fase EAD. O universo de participantes foi de 308 capitães, o que 

correspondeu a 69 % do efetivo deste curso. 

A pesquisa foi realizada em ambiente fechado, no AVA do CAO, respondida por meio da 

plataforma MOODLE que o Portal de Educação do Exército utiliza. Sua aplicação teve por objetivo 

conhecer a percepção dos discentes sobre o curso que foi realizado naquele ano. Para tal, foi elaborado 

um questionário de final de curso e seus resultados muito auxiliaram na busca das soluções para os 

problemas apresentados. 

Já a abordagem qualitativa se baseou na experiência vivida pelo autor do presente trabalho na 

realização dos processos pedagógicos da SEAD, durante o ano de 2019, ao fim do qual foram 

mostradas à direção da escola as oportunidades de melhorias que existiam nos processos da citada 

seção. 

Os objetivos do presente trabalho permitem classificá-lo como uma pesquisa exploratória, na 

qual foram identificados problemas de relativa facilidade de resolução nos processos de ensino da 

SEAD, levantando suas causas e seus efeitos.  A partir da pesquisa em fontes bibliográficas, foram 

propostas soluções e hipóteses para a solução dos desafios e a diminuição de seus riscos.  

Dessa maneira, além do conhecimento de todos os processos de ensino da SEAD, a pesquisa 

foi baseada na literatura pedagógica preconizada tanto pelo Exército Brasileiro quanto pelos estudos 

sobre o ensino na modalidade à distância a fim de apresentar as respostas presentes neste artigo.   

 

3 A ESTRUTURA DA SEAD 

 

Dentro da missão de aperfeiçoar os capitães, a Seção de Educação à Distância conduziu 

três cursos distintos, em 2019, conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 1: Cursos conduzidos pela SEAD 

Cursos Público-alvo Fases 

CAO3 Oficiais oriundos da Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) 

EAD e 

presencial 

CAO Med 4 Oficiais médicos de carreira 

Curso de Aperfeiçoamento 

Militar (CAM) ³ 

Oficiais Engenheiros militares, Dentistas, 

Capelães, Farmacêuticos e oficiais do 

Quadro Complementar 

Somente 

EAD 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Nesse ano, a SEAD foi responsável pelo aperfeiçoamento de 442 capitães alunos do 

CAO, na fase EAD, das armas de Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações, 

Quadro de Material Bélico e Serviço de Intendência.  

Para fins de funcionamento, a SEAD é dividida em duas equipes de instrutores, sendo a 

primeira responsável pela condução do CAO e segunda responsável pela condução do CAO 

Med e CAM. 

O foco deste trabalho está voltado para os processos do CAO, sendo que as referências 

neste artigo sobre o CAO Med e CAM são para apenas esclarecer o leitor acerca de toda a 

estrutura da SEAD.  

Segundo a página oficial da ESAO na internet, é de competência da SEAD:  

 

Planejar, executar, coordenar e controlar a atividade técnico-pedagógica do 

ensino a distância, dando cumprimento aos currículos e PLADIS; controlar os 

efetivos de oficiais matriculados e de oficiais habilitados; encarregar-se do 

recebimento, da expedição e do controle do material didático relativo ao 

ensino à distância; atualizar os currículos e os PLADIS dos cursos à distância, 

mediante conciliação com os documentos correspondentes aos cursos de 

formação da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), do Instituto 

Militar de Engenharia (IME), da Escola de Saúde do Exército (EsSEx) e da 

Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx) ; e elaborar as 

informações sobre o ensino à distância (ESAO, 2020). 

 

Além das citadas acima, ainda fazem parte de suas atividades: a relatoria e a elaboração 

de 12 Provas Formais (PF) ao longo do ano; o acompanhamento dos capitães-alunos no Portal 

 
3 Conforme as 06 (seis) portarias do Estado Maior do Exército (EME), referenciadas no Guia do Aluno, 2019. 
4 Conforme estabelece as IROFM do CAM e CAO Med, publicadas na Portaria Nº 085-DECEx, de 31 de março 

de 2017. 
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de Educação; a montagem de malotes de remessa de provas do CAM e CAO, que seguem por 

todo o País; além do apoio a diversas atividades dos cursos presenciais; dentre outras. 

Para ministrar o curso em 2019, a Seção contou com uma média de cinco instrutores ao 

longo do ano. No Quadro de Cargos Previstos (QCP) da ESAO, há uma previsão de dez vagas 

de instrutores para a SEAD, as quais nos últimos anos não se completaram. Mesmo levando em 

consideração que os instrutores do CAO Med e CAO se apoiam uns aos outros, existe uma 

elevada média de alunos por instrutor, o que dificulta o acompanhamento dos discentes durante 

a realização do Curso. 

Dessa forma, nota-se que a SEAD possui relevante gama de tarefas pedagógicas e uma 

estrutura limitada de pessoal, o que corrobora a ideia de dar celeridade à modernização de seus 

processos.   

 

4 O FUNCIONAMENTO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

Segundo o Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx), o Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais 

 

Tem por objetivo habilitar o Capitão graduado pela Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN) para o exercício de cargos e o desempenho de 

funções de Capitão aperfeiçoado e de oficial superior que não exijam a 

habilitação do Curso de Comando e Estado-Maior, nas Organizações Militares 

(OM) do Exército (BRASIL, 2015). 

 

Ainda segundo as Instruções Reguladoras para a Organização, o Funcionamento e a 

Matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (IROFM), os cursos são realizados em duas 

fases: 

 

I - Fase de Educação à Distância (EAD) - ministrados pela modalidade de 

EAD com duração de 01 (um) ano, sob a coordenação e orientação da EsAO, 

na Organização Militar (OM) do aluno, exceto para os alunos Oficiais de 

Nações Amigas (ONA); e 

II - Fase presencial - ministrados por meio do ensino presencial e realizados 

na EsAO com duração de 42 (quarenta e duas) semanas (BRASIL, 2015). 

 

Logo, ao se apresentarem na ESAO para o ano presencial, os capitães-alunos são 

divididos pelos cursos presenciais, de acordo com suas especializações, sendo a Infantaria, a 

Cavalaria, a Artilharia, a Engenharia e as Comunicações; o curso de Logística, que se divide 
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entre Intendência e Material Bélico; e o curso de Saúde, para os oficiais-médicos. Assim, 

existem oito cursos presenciais e a SEAD. 

Nos primeiros dias da Escola, os capitães realizam as duas primeiras Provas Formais 

que são de responsabilidade da SEAD, abordando as matérias estudadas no ano anterior. A PF1 

engloba os conteúdos da disciplina de Gestão Organizacional (GO) e a PF2 aborda os conteúdos 

da disciplina de Introdução à Doutrina Militar Terrestre (IDMT). 

 

4.1 As disciplinas do CAO 

 

O Quadro 2 mostra as disciplinas que foram estudadas na fase EAD do CAO, em 2019. 

 

Quadro 2: disciplinas do CAO, em 2019 
 

Disciplina Carga Horária 

Introdução à Doutrina Militar Terrestre  240 

Organização e Emprego das Armas I  105 

Gestão Organizacional  180 

Ética Profissional Militar  30 

Relações Internacionais  15 

Ciências Políticas  15 

Liderança Militar  30 

História Militar  45 

Estratégia  15 

Expressão Escrita  15 

Metodologia da Pesquisa Científica  30 

Total  720 horas 

Fonte: ESAO, 2019, p 33. 

 

Na grade curricular do CAO, considera-se que Gestão Organizacional e Introdução à 

Doutrina Militar Terrestre são as disciplinas primordiais para o CAO 1º ano. Pelo quadro acima, 

nota-se que as duas referidas disciplinas são as que possuem maior carga horária.  

Em GO, o capitão-aluno nivela seus conhecimentos a respeito dos trabalhos das seções 

de Estado Maior, Fiscalização Administrativa e Comunicação Social das Organizações 

Militares (OM), em tempos de paz, sendo essa disciplina um antigo anseio dos capitães em 

aperfeiçoamento. Na IDMT, o discente aprende conceitos básicos da doutrina militar vigente 

que embasarão seus estudos na fase presencial.  
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4.2 O processo de elaboração e a aprovação das PF 

 

Para o entendimento das propostas deste artigo, torna-se fundamental a compreensão do 

processo de elaboração e de aprovação das PF na ESAO. 

Inicialmente, cabe esclarecer que a aplicação de uma Prova Formal é o último passo de 

um longo e minucioso trabalho, que se inicia com a designação de um oficial relator de prova 

pelo instrutor-chefe. Esse militar irá elaborar a prova de acordo com as fontes de consulta, 

verificar o Plano de Disciplinas (PLADIS) para checar os objetivos específicos previstos, 

dividir os assuntos da prova proporcionalmente de acordo com a carga horária dos assuntos, 

pesquisar cartas topográficas, confeccionar manobras para formular questões inéditas, designar 

outros oficiais que o apoiarão na montagem com questões técnicas específicas, além de realizar 

as coordenações e revisões doutrinárias com instrutores de outros cursos devido à integração 

de todas as Funções de Combate.  Ressalta-se que as PF 1 e 2 da SEAD possuem uma média 

de 30 a 40 folhas cada, para serem realizadas no tempo de quatro horas. Parte desta prova, as 

situações geral e particular, é disponibilizada três dias antes de sua realização para ambientação 

do aluno ao contexto, mas as questões e a carta topográfica são distribuídas somente na hora da 

aplicação.  

Após reunir todas as questões e montá-las, a PF passa pelo teste de tempo. Um instrutor 

de outro curso que não participou da montagem realiza a prova nas mesmas condições dos 

alunos, pois é necessário se certificar de que o tempo disponível para os alunos está compatível 

com o nível de dificuldade proposto no teste. Ao tempo em que o instrutor realizou são 

acrescidos 20% desse tempo como margem de segurança, não devendo ultrapassar quatro horas. 

Após o teste do tempo, a prova passa pela primeira aprovação e o instrutor-chefe faz a checagem 

realizando as correções e ajustes. 

Até aqui, a elaboração da prova é realizada no “Salão de Provas”, um local específico 

da Divisão Técnica de Ensino (DTE), com acesso restrito somente para instrutores que estão 

elaborando provas, com acesso nas portas por digitais e local no qual os computadores não são 

ligados em rede, a fim de manter o sigilo das questões.   

O próximo passo é denominado pré-aprovação com o chefe da Divisão Técnica de 

Ensino. Para isso, é necessário um agendamento prévio, pois todos os nove cursos da ESAO 

passam pelo mesmo processo com o chefe da DTE.  

A pré-aprovação é realizada na “sala de aprovações”, com a presença do chefe da DTE, 

do instrutor-chefe da SEAD, de um oficial da Seção de Coordenação Doutrinária (SECOD), do 
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relator da prova, de um oficial auxiliar de aprovação da DTE e de todos os oficiais que 

elaboraram questões para a prova, podendo o número de pessoas chegar em um total de oito a 

dez oficiais. Nessa etapa, é feita a apresentação das questões da prova, por meio de projetor e 

das vias impressas e identificadas para os principais participantes. Nela, os critérios doutrinários 

são checados, bem como os parâmetros pedagógicos, além de serem executados ajustes de 

coerência e correções gramaticais, caso ainda sejam necessários. Tal apresentação serve ainda 

como ensaio para a aprovação da PF ao comandante da escola. Ressalta-se que a pré-aprovação 

leva, em média, de quatro a cinco horas. 

Após a pré-aprovação com o chefe da DTE, o próximo passo é a aprovação com o 

comandante da ESAO. O general comandante da escola é o Diretor de Ensino e aprova todas 

as PF dos cursos. Para isso, é necessário coordenar sua agenda com o dia disponível para a 

aprovação dentre os inúmeros compromissos que possui. Para a aprovação, também se 

encontram presentes todos os militares anteriormente citados. Nesse evento, é realizada a 

apresentação da prova aos moldes da pré-aprovação, repassando criteriosamente item por item 

da avaliação, e o comandante faz suas observações e os ajustes que julga necessários.  A 

aprovação leva de quatro a seis horas, em média. As correções que foram anotadas são feitas 

pelo relator e conferidas posteriormente pelo Chefe da DTE. 

Feita a aprovação, o próximo passo é a impressão e o fechamento de malotes de acordo 

com a quantidade das salas de aula que serão utilizadas. A separação de malotes é feita pela 

equipe de instrutores da SEAD. As provas permanecem guardadas na DTE até o dia da 

realização. A montagem e a separação de cada uma dessas Provas Formais da SEAD ocasionam 

a impressão de cerca de 450 provas. 

A fim de cumprir o calendário de aprovações no ano de 2019, a equipe de instrutores 

elaborou um cronograma para a confecção das Provas Formais sob responsabilidade da SEAD. 

A título de mensuração de tempo, a elaboração das PF 1 e 2 que foram aplicadas em fevereiro 

de 2020 teve início em julho de 2019, sendo aprovadas as provas pelo comandante da escola 

em final de outubro daquele ano, logo se conclui que tal processo leva, em média, de quatro a 

cinco meses para se finalizar cada PF. 

Desta forma, foram relatadas em breves palavras as principais etapas do processo de 

elaboração e de aprovação de uma Prova Formal na ESAO, verificando-se o quão cuidadoso e 

detalhista é o desenvolvimento dessa avaliação. 
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5 OS PROCESSOS PEDAGÓGICOS DA SEAD COM OPORTUNIDADES DE 

MELHORIAS 

 

Em outubro de 2019, foram apresentadas pelo autor do presente artigo ao Diretor de 

Ensino as seguintes propostas das atividades que necessitavam adequação e que produziriam 

efeitos benéficos imediatos à Escola e à Seção. 

 

5.1 A substituição de publicações impressas por digitais nas PF 

 

Umas das primeiras medidas executadas pela SEAD por ocasião da apresentação dos 

capitães-alunos na escola para o curso presencial era a distribuição de publicações impressas 

de todas as disciplinas do CAO 1º ano. Tais publicações são fundamentais para a realização das 

PF 1 e PF 2, já que tais avaliações são aplicadas com consulta.  

Para ficar em condições de distribuição, essas publicações eram atualizadas pelos 

instrutores e impressas na gráfica da ESAO, com cinco meses de antecedência da prova. Após 

a impressão, essas publicações eram separadas em blocos individuais a fim de que cada capitão-

aluno recebesse um conjunto contendo cada exemplar. 

Levando-se em consideração que uma turma do CAO tem em média 450 capitães e que 

existem cerca de 20 publicações de variados tamanhos, isso resultava na impressão de 

aproximadamente 9000 (nove mil) exemplares, gerando demasiado gasto com papel e 

impressão. Outra desvantagem desse sistema era a guarda desse material, que ficava na SEAD 

a maior parte do ano, resultando em ocupação de considerável espaço físico para acomodação. 

Cabe ressaltar que diversas dessas publicações eram alteradas ao longo do ano, devido à 

constante atualização doutrinária, impossibilitando o seu reaproveitamento para o ano seguinte. 

Tais fatos motivaram a equipe da SEAD a realizar a aplicação das PF 1 e 2 do ano de 

2020 com as publicações em formato digital. Assim, os capitães-alunos conduziriam um 

aparelho eletrônico, podendo ser notebook, tablet ou celular para realizarem as consultas 

necessárias no material disponibilizado. 

O receio inicial da equipe de instrutores era o controle dos alunos em relação à consulta 

de material ilícito ou de sites não autorizados, além de conversas em redes sociais, pois somente 

as publicações poderiam ser consultadas, em formato PDF. No entanto, pelas regras da escola, 

a consulta de meios ilícitos ocasiona a exclusão e a reprovação do aluno, acarretando 

consequências irreparáveis à carreira do oficial. Segundo o Regulamento da ESAO, no inciso 
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VIII, do artigo 63, “será excluído e desligado da ESAO o aluno que utilizar meios ilícitos 

durante a realização de qualquer trabalho escolar” (BRASIL, 2017, p.32). 

Por volta de setembro de 2019, época de se iniciarem os trabalhos de atualização e 

impressão das referidas publicações, despachei o assunto com o então comandante da escola, 

que autorizou a utilização dessas publicações em formato digital nas PF 1 e 2 de 2020. Para tal, 

houve a necessidade de alguns ajustes na preparação da prova, como o estabelecimento de 

regras para que os computadores fossem desligados da rede wi-fi e de redes móveis, para 

dificultar a consulta não autorizada, e para que nas salas de aulas fossem disponibilizadas mais 

tomadas elétricas a fim de facilitar o fornecimento de energia. 

Dessa forma, a aplicação das PF foi com a consulta das publicações no formato digital, 

possibilitando a economicidade de meios e de recursos da escola, além de adequar o curso às 

realidades do ensino por meio virtual. 

 

5.2 A unificação das PF 1 e PF 2 

 

Ao longo do ano de instrução, a SEAD é responsável pela elaboração e aprovação de 

pelo menos doze Provas Formais, seja do CAO, CAO Med ou do CAM. Desse total, pelo menos 

seis delas (PF 1 e PF 2 do CAO, PF 1 do CAM, PF 1 do CAO MED e provas de recuperação e 

2ª chamada da PF1 e PF 2) são conduzidas de julho a dezembro, do ano anterior.  

Cabe ressaltar que, mesmo as provas de recuperação e 2ª chamada ocorrendo com baixo 

número de alunos, todo o processo deve ser feito no ano anterior, com a criação de nova 

manobra e de novas questões, por não haver tempo hábil para que seja iniciada sua elaboração 

após a realização da 1ª chamada.  

O período de setembro a dezembro é uma época que não favorece os processos de 

aprovação, pois há uma série de fatores complicadores. Cita-se que normalmente nessa época 

há uma redução de efetivos dos cursos devido aos desligamentos ocorridos pelos processos 

normais de movimentação entre Organizações Militares, à transferência de pessoal entre seções 

e cursos da escola, à redução do expediente em dezembro e janeiro, à previsão de férias dos 

instrutores, incluindo o Comandante da escola e Chefe da DTE, e à dificuldade de agendamento 

na Divisão Técnica de Ensino, já que no mesmo período os cursos presenciais estão realizando 

as aprovações da PF 3.  Tais questões causam dificuldades para se realizarem os processos 

aprovação do elevado volume de avaliações da SEAD, resultando em atrasos e riscos para a 

finalização desses processos. 
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Outro fator complicador com o qual a SEAD lida é em relação ao processo de correção 

das PF 1 e 2. Após a correção, as provas são entregues aos capitães-alunos para verificação. 

Caso entenda que há alguma divergência entre a correção e o gabarito, o aluno pode fazer um 

pedido de revisão de prova, o que no meio militar é chamado de “ponderação”, por escrito, ao 

oficial relator. A ponderação será analisada pelo corretor, será verificada pelo instrutor chefe 

para retificar ou ratificar o resultado e será devolvida ao aluno. Caso ainda haja discordância 

por parte desse, a ponderação será encaminhada ao chefe da Divisão de Ensino (DE) para 

análise final. 

Com a atual sistemática, a SEAD corrige e responde às ponderações de cerca de 900 

provas (PF 1 e 2) divididas para cerca cinco instrutores, número esse que tem sido a média de 

oficiais da Seção ao longo do ano letivo. Como consequência, nos últimos anos, houve uma 

demora de quatro a cinco meses na entrega das correções das PF 1 e 2 aos alunos para 

verificação da prova. Esse atraso ocasiona duas situações danosas: a primeira é que o aluno 

realiza a PF 3, que normalmente ocorre cerca de 30 dias após a PF 2, sem saber os graus das 

PF 1 e 2; a segunda é que o processo de correção e de ponderações é finalizado às vésperas de 

se entregarem os “contracheques” aos alunos, em meados de julho. 

Os contracheques são boletins com as notas e a classificação parcial dos capitães por 

ocasião do fechamento do 1º semestre. A DTE precisa receber as notas das PF com antecedência 

para compilar os graus e conceitos de todos os cursos, estabelecer a classificação dos alunos e 

imprimir os contracheques para distribuição. Em 2019, semelhantemente ao ano anterior, os 

graus das PF 1 e 2 foram entregues à DTE poucos dias antes da data de entrega dos 

contracheques, gerando sérios transtornos administrativos e aumento dos riscos àquela Divisão 

para concluir esse processo. 

Cabe destacar a importância das notas para os capitães durante o curso da ESAO, já que 

essa escola tem grande peso na carreira. Dentre os motivos, pode-se citar a classificação ao final 

do curso. Nos processos de seleção da Força, o critério da meritocracia é aquele levado em 

consideração por ser considerado o mais justo. Nesse contexto, entra a classificação ao final do 

curso da ESAO. Por meio desta classificação, o capitão escolherá a próxima Organização 

Militar em que irá servir nos próximos dois ou três anos, juntamente com sua família. Tais 

fatores fazem crescer de importância a otimização e a celeridade nos processos de correção e 

feedback das Provas Formais.  
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Outra desvantagem é que, atualmente, todos os assuntos ministrados nas disciplinas GO 

e IDMT caem na prova. Esse aspecto causa grande previsibilidade do tipo de questões a serem 

cobradas, tornando a PF inflexível, extensa e repetitiva. 

Conforme exposto até aqui, percebe-se que há espaço para se adotarem medidas, 

visando atender os princípios de simplicidade, economia de recursos financeiros e melhor 

gerenciamento do tempo dos envolvidos. Sendo assim, nota-se que a simplificação do processo 

se faz necessária, proporcionando agilização da montagem, da correção e do envio de graus 

para a DTE e para os capitães alunos, bem como possibilitando variar o nível de dificuldade a 

ser cobrado. 

Em 2020, a PF 1 foi aplicada no dia 28 de janeiro e a PF 2 no dia 30 de janeiro. Cada 

uma dessas provas teve duração de quatro horas. Como forma de corrigir o atual modelo, propus 

ao comandante da ESAO a seguinte alteração:  a transformação das atuais PF 1 (GO) e PF 2 

(IDMT) em PF 1 (GO e IDMT), sendo uma única prova dividida em duas partes.  

O Quadro 3 apresenta o detalhamento da proposta da nova PF 1. 

 

Quadro 3: Proposta para novo formato da PF 1 

 

Prova Formal 1 

Parte Disciplina a ser abordada 
Tempo para 

realização 
Obs. 

Porcentagem 

do total de 

escores 

1ª 

Parte 
Gestão Organizacional 1 h 30 min 

Intervalo de 30 min 

entre as duas partes 
Aprox. 40 % 

Intervalo  30 min 
Preparação da sala 

para aplicação da PF 2 
- 

2ª 

Parte 

Introdução à Doutrina 

Militar Terrestre 
2 h 

Tempo total de  

4 h 
Aprox. 60 % 

Fonte: elaborado o autor 

 

Nesse formato, não haveria obrigatoriedade de se cobrarem todos os assuntos das 

disciplinas como é feito atualmente. A Ficha de Orientação de Provas (FOP), que é liberada 10 

dias antes da prova, poderá excluir alguns assuntos a fim de orientar os estudos, já que no ano 

anterior todos os assuntos foram estudados. Ainda assim, não necessariamente todas as 

disciplinas informadas na FOP cairiam na prova. Esse procedimento permite aos capitães-
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alunos estudarem as disciplinas necessárias, otimizando o processo de montagem, aprovação e 

correção da PF. 

Destaca-se que a redução dos escores não significará diminuição do nível de 

conhecimento dos capitães-alunos, pois toda a matéria foi abordada na fase EAD e haverá 

necessidade de se reestudá-las até a liberação da FOP. 

Outro fator que motiva tal alteração é que, atualmente, as PF 1 e 2 possuem menor peso 

na distribuição dos graus do ano presencial. Isso se deve ao fato de que nem todos os capitães 

possuem as condições ideais para estudos na fase à distância, podendo haver desvantagem por 

parte desses ao realizarem as PF 1 e 2. Assim, como elas já possuem menor grau, a unificação 

das PF 1 e 2 não acarretaria consequências negativas para o cômputo dos graus.  

Cabe ressaltar que, na fase à distância, todos os assuntos que são previstos para as PF 1 

e 2 são cobrados nas Avaliações Formativas 7 e 8, realizadas no ano anterior, assegurando que 

os capitães-alunos se apresentem na escola com todo o conhecimento necessário para o início 

da fase presencial e para a realização da PF 1 no formato proposto. 

Outra vantagem desse formato é que haverá a redução de 01 (um) processo de 

montagem, pré-aprovação e aprovação de PF, diminuindo os trâmites burocráticos. Pode-se 

citar como outro benefício que o processo de correção da PF será reduzido pela metade, ou seja, 

as 900 provas a serem corrigidas passariam para 450, possibilitando a entrega de resultados aos 

alunos e a finalização dos graus em menor tempo. 

Além disso, outro avanço deste modelo é a possibilidade de entrega de graus à DTE 

com antecedência, a fim de não se comprometer a finalização dos contracheques. Tais 

condições possibilitarão a redução do tempo empregado dos profissionais envolvidos no 

processo, SEAD, DTE, Divisão de Ensino, SECOD e comando da escola, sem haver perda de 

conhecimento por parte dos alunos.  

Conclui-se, desta forma, que a modificação proposta acarretará fatores vantajosos aos 

processos rotineiros da SEAD e em última instância ao processo de ensino da escola, sem 

prejudicar a construção do conhecimento por parte dos alunos. 

 

5.3 A implementação da AF Integradora 

 

Conforme consta no Guia do Aluno 2019, essas foram as Avaliações Formativas 

aplicadas naquele ano nas OM nas quais os capitães serviram.  
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Quadro 4: Avaliações Formativas do CAO, fase EAD 
 

AF1 Ciências Políticas 19 Fev 19 

AF2 Relações Internacionais 26 Fev 19 

AF3 História Militar 12 Mar 19 

AF4 Liderança Militar 26 Mar 19 

AF5 Ética Profissional Militar 02 Abr 19 

AF6 Estratégia 09 Abr 19 

AF7 Gestão Organizacional 19 Jun 19 

AF8 IDMT 25 Set 19 

AF9 OEA I 05 Nov 19 

Fonte: Guia do CAO, 2019, p. 16. 

 

O Quadro 4 evidencia um grande número de provas, muitas vezes em reduzido espaço 

de tempo, causando dificuldades tanto para o aluno quanto para a OM para fins de 

aplicabilidade e bom aproveitamento do aprendizado. 

A confecção de todas essas avaliações é outra pendência da SEAD. Em 2019, a seção 

não possuía oficiais especializados em algumas dessas disciplinas, como Relações 

Internacionais e Ciências Políticas, dificultando o atendimento aos objetivos propostos nesses 

assuntos.  

Outro obstáculo é que a elevada demanda de avaliações onera tanto a pequena equipe 

de instrutores da SEAD quanto a OM em que o capitão está servindo, pois tais atividades 

exigem uma série de procedimentos administrativos. Desta forma, a proposta para a melhoria 

desse processo é a aplicação de um outro tipo ferramenta de avaliação que congregue os 

assuntos das AF 1 à AF 6.  

Segundo as Normas para a Avaliação da Aprendizagem (NAA), 

 

Art 11: As ferramentas de avaliação da aprendizagem são instrumentos 

pedagógicos que servem para ensinar e avaliar ao mesmo tempo. 

Art 12: São tipos de ferramentas de avaliação da aprendizagem:  prova, ensaio, 

fichamento simples, fichamento cruzado, exercícios, seminário, mapa 

conceitual (MC), portfólio, projeto interdisciplinar (PI), diário de campo, 

trabalho de conclusão de curso (TCC), projeto de pesquisa, relatório de 

pesquisa, parecer técnico e situações-problema (BRASIL, 2014, p.9). 

 

Dessa forma, os assuntos História Militar (HM), Ciências Políticas (CP), Estratégia 

(Estrt), Relações Internacionais (RI), Liderança Militar (LM), Expressão Escrita (EE) e Ética 

Profissional Militar (EPM) seriam integrados em um único módulo, denominado “Disciplinas 

Complementares”, visando uniformizar os procedimentos pedagógicos de tais assuntos. 
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A seção VI das NAA aborda sobre as modalidades de prova. Seu artigo 50 esclarece que 

“[...] as diferentes modalidades de avaliação poderão utilizar as seguintes ferramentas de 

avaliação” (BRASIL, 2014, p.35), sendo “[...] II - Avaliação Formativa (AF): provas; 

exercícios; situações-problema; mapas conceituais; portifólio; projeto interdisciplinar; ensaios; 

fichamento simples; fichamento cruzado; diário de campo; parecer técnico e seminários” 

(BRASIL, 2014, p.36, grifo nosso). 

Assim, nas propostas anteriormente citadas, as quais foram despachadas com o Diretor 

de Ensino e que foram remetidas à DTE, sugeri que a avaliação das Disciplinas 

Complementares fosse elaborada por meio de uma única AF, que passaria a se chamar AF 

Integradora, no lugar das AF de 1 a 6. 

Atualmente, ao analisar a legislação pedagógica do Exército, proponho, ainda, que a 

ferramenta de avaliação também seja alterada para uma Situação-problema em vez de prova. 

Nela, esses assuntos poderiam ser ministrados por meio do estudo de um caso histórico, para 

resolução em grupo de alunos, no AVA. Existe uma vasta literatura militar que exemplifica 

casos históricos, envolvendo diversos aspectos que englobariam tais assuntos, proporcionando 

o debate de ideias e colaborando para chamar mais a atenção dos alunos do que o estudo 

convencional para uma prova.  

A AF integradora seria conduzida por meio da apresentação do caso histórico, com os 

debates no fórum do Ambiente Virtual de Aprendizado, abrangendo objetivos específicos, 

faseados por semanas de instrução, possibilitando uma otimização das práticas do processo 

pedagógico da SEAD. 

Para fins de esclarecimento ao leitor, segundo as NAA, o seu artigo 24 diz que as 

“Situações-problema são tarefas cuja execução não dispõe de um caminho rápido e direto” 

(BRASIL, 2014, p.12). As situações-problema possuem as seguintes características:  

 

I - Exigem que o próprio discente planeje as suas atividades, monitore a sua 

execução e avalie o seu desempenho;  

II - Possuem grande diversidade na solução do problema;  

III - São complexas, mas não incompreensíveis;  

IV - Exigem a tomada de decisão;  

V - Exigem a articulação de diversas atitudes, capacidades, conteúdos de 

aprendizagem e valores na realização da tarefa;  

VI - São contextualizadas na vida pessoal e profissional do discente; e 

VII - integram teoria e prática. 

 Art. 25. As situações-problema podem ser disciplinares ou interdisciplinares. 

 § 1º Situações-problema disciplinares: avaliam os conteúdos de 

aprendizagem vinculados a uma disciplina específica e seus EC.  

§ 2º Situações-problema interdisciplinares: avaliam de forma integrada os 

conteúdos de aprendizagem de diversas disciplinas. 
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Art. 26. As situações-problema exigem o desenvolvimento da capacidade do 

discente de resolver problemas em níveis distintos de autonomia, dentro do 

contexto escolar (BRASIL, 2014, p.12). 

 

 

A Situação-Problema também é esclarecida nas Normas para Desenvolvimento e 

Avaliação dos Conteúdos Atitudinais5 (NDACA) como uma ferramenta que reforça a 

aprendizagem desse comportamento. 

 

Art. 19. As Situações-problema devem ser utilizadas como recurso para 

trabalhar temas complexos em que existam mais de uma resposta correta e 

mais de uma forma de execução, uma vez que o objetivo da atividade é a 

estruturação de um planejamento para a busca da solução, a reflexão sobre o 

problema, a capacidade de comunicar-se e de cooperar com os indivíduos 

necessárias para a realização da atividade. 

§ 1º Este tipo de atividade permite a observação de como o discente reage a 

situações novas e imprevistas, como articula os conhecimentos aprendidos na 

disciplina que está sendo ministrada e em outras disciplinas, bem como 

permite observar sua maneira própria de encontrar a solução e tomar decisões 

(BRASIL, 2018, p.8). 

 
 

Outra ferramenta que se adequa bem a esse tipo de avaliação é o projeto interdisciplinar 

que se mostra com características semelhantes à situação-problema e que, dependendo do 

exercício proposto, também se mostra viável. 

Conforme preconizam as NAA, em seu artigo 29: 

 

Art. 29. Projeto Interdisciplinar (PI) é uma ferramenta de avaliação que pode 

se desenvolver em um período extenso de tempo, tendo as seguintes 

características:  

I - Centrado numa situação- problema complexa, relacionada à atividade 

pessoal e profissional e de natureza interdisciplinar, que exija a aglutinação de 

conteúdos de todas ou de parte das disciplinas enfocadas durante o curso; e 

II - Deve ser realizado por meio de trabalho de grupo (BRASIL, 2014, p.14). 

 

Desta forma, nota-se que a alteração da forma de cobrança de AF tipo prova para as 

Situações-problema ou o Projeto Interdisciplinar está plenamente prevista na doutrina 

pedagógica do Exército Brasileiro, proporcionando, assim, mais benefícios ao aprendizado dos 

capitães-alunos do que por meio de aplicação de provas tradicionais. 

 
5 Conteúdos Atitudinais: conteúdos de aprendizagem que auxiliam no processo de formação da identidade 

militar e que podem ser desenvolvidos por intermédio de atividades pedagógicas e de práticas específicas do 

ensino militar. 
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Importante entender que, em relação a esses assuntos, a proposta visa mudar o foco da 

maneira de medição do nível de conhecimento dos alunos, que atualmente é por meio de prova. 

A implementação de situações-problemas para a avaliação auxilia a construção do 

conhecimento prático, na medida em que ao se interligarem os assuntos propostos por meio de 

debates e pesquisas há um maior ganho de cognição do que se comparado aos métodos 

tradicionais de memorização. 

Cabe considerar que na Educação à Distância o aluno não é avaliado somente por meio 

de provas. Poderiam ser promovidos debates, chats e fóruns de discussão para fins de avaliação. 

Essas ferramentas se enquadram bem nas disciplinas complementares, pois não valem grau para 

classificação, contribuindo sobremaneira para a melhor compreensão dos referidos assuntos e 

para a melhoria dos processos de ensino da SEAD. 

Em relação aos assuntos de GO e IDMT, verifica-se a necessidade de se manterem as 

aplicações das AF 7 e 8, para fins de preparação para as PF 1 e 2. Esses assuntos são de certa 

forma complexos, por envolverem prioritariamente Conteúdos Conceituais6 em detrimento dos 

Conteúdos Factuais7, bem como por empregarem novos fatores para os capitães, como o 

preenchimento de acetatos e o emprego de cartas topográficas, exigindo, assim, uma cobrança 

de forma tradicional no formato de prova.  

 

5.3.1 O uso de Metodologias Ativas da educação 

 

Segundo Moran, “as metodologias são grandes diretrizes que orientam os processos de 

ensino e aprendizagem e que se concretizam em estratégias, abordagens e técnicas concretas, 

específicas, diferenciadas” (2018, p.6). Nesse contexto é possível aplicar essas práticas na atual 

proposta de alteração avaliativa para a SEAD. 

É sabido que construção do conhecimento dos alunos pode ser alcançada pela integração 

de diferentes formatos didáticos que usualmente já são aplicados nas práticas pedagógicas do 

Exército Brasileiro.   

 

 

 

 
6 Conteúdos Conceituais: são referentes aos conceitos e princípios. São termos que extraem características 

genéricas de objetos, fatos e situações (BRASIL, 2014, p.25). 
7 Conteúdos Factuais: são informações ou dados da realidade. São aprendidos por cópia literal, através da 

memorização.  (BRASIL, 2014, p.25) 
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A aprendizagem se constrói num processo equilibrado entre três movimentos principais: a 

construção individual – em que cada aluno percorre seu caminho -; a grupal – em que 

aprendemos com os semelhantes, os pares e a orientada, em que aprendemos com alguém mais 

experiente, com um especialista um professor (MORAN, 2018, p. 03). 

 

Tais situações se encaixam perfeitamente tanto na Situação-Problema, quanto o Projeto 

Interdisciplinar devido a interação entre alunos e entre esses e o instrutor, a 

interdisciplinaridade, a solução de problemas próximos a realidade, o aproveitamento de 

experiências de vida e a possibilidade de se empregar mais de uma resposta para a solução dos 

problemas.  

Nota-se que tais características vão ao encontro das práticas de metodologias ativas da 

educação, particularmente, com o Projeto Baseado em Problemas, também conhecido como 

Problem-Based Learning (PBL) 

 

A aprendizagem baseada em problemas, project based learning (PBL), tem como propósito fazer 

com que os estudantes aprendam através da resolução colaborativa de desafios. Ao explorar 

soluções dentro de um contexto específico de aprendizado, que pode utilizar a tecnologia e/ou 

outros recursos, essa metodologia incentiva a habilidade de investigar, refletir e criar perante a 

uma situação. O professor atua como mediador da aprendizagem, provocando e instigando o 

aluno a buscar as resoluções por si só. O docente tem o papel de intermediar nos trabalhos e 

projetos e oferecer retorno para a reflexão sobre os caminhos tomados para a construção do 

conhecimento, estimulando a crítica e reflexão dos jovens (GAROFALO, 2018, p. 2).  

 

A aplicação dessa prática de ensino, é perfeitamente possível se de realizar pela 

plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), auxiliando sobremaneira a 

construção do saber do aluno.  

Sua utilização possibilita ao instruendo estudar de forma mais autônoma, retirando do 

professor o papel central de educador. Além disso, esse método foca o aluno como o 

protagonista do processo educativo, fomentando os debates, a interação e a reflexão, permitindo 

trazer grande ganho educacional para as práticas pedagógicas da SEAD.  

 

5.4 Supressão da disciplina Organização e Emprego das Armas (OEA) do CAO 1º ano 

 

Os objetivos abordados na fase EAD da disciplina Organização e Emprego das Armas 

tinham escopo revisional. Tais assuntos já foram estudados durante a formação do oficial na 

AMAN e foram muitas vezes aplicados nos corpos de tropa durante os acampamentos e 
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exercícios no terreno, caracterizando retrabalho ao ser revisado na fase EAD. Ademais, a 

disciplina será abordada profundamente nos cursos, durante a fase presencial. 

Dessa forma, foram apresentadas pelo autor ao Diretor da Escola duas propostas para 

essa disciplina. A primeira, que foi defendida como prioritária pela equipe da SEAD, era a 

retirada dessa disciplina do CAO 1º ano e a redistribuição de sua carga horária para as 

disciplinas IDMT e GO. 

Como alternativa a essa opção, apresentei que a referida matéria fosse ministrada por 

instrutores AD HOC dos cursos presenciais. Nesse formato, os instrutores do CAO 2º ano 

seriam os responsáveis por ministrarem o referido módulo, de acordo com o planejamento de 

cada curso. Para isso, o instrutor não necessitaria estar à disposição da SEAD, pois as matérias 

seriam ministradas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem do Portal de Educação, 

transferindo a responsabilidade dessa matéria aos cursos presenciais. 

Por consequência, a redução das AF, integrando 6 AF em uma, bem como a alteração 

dessa para a situação-problema possibilitariam o melhor acompanhamento e direcionamento 

das atividades das Disciplinas Complementares, auxiliando a redução de ocorrência de falhas, 

melhorando o aproveitamento dos alunos e simplificando o processo. 

 

6 PESQUISA DE OPINIÃO 

  

Foram levantadas relevantes informações sobre o CAO por meio da análise dos dados 

numéricos da pesquisa de opinião que foi realizada junto aos capitães-alunos. Dentre as 

informações mais relevantes, destacam-se:  

 

Gráfico 1: Frequência de acessos ao Portal de Educação do Exército Brasileiro 
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Fonte: SEAD, 2019. 

 

O Gráfico 1 demonstra que o capitão-aluno ainda tem pouca frequência de acesso ao 

Portal de Educação. Os números mostram que 75% dos alunos acessaram o AVA somente de 

1 a 2 vezes por semana. Tal fato demonstra que é necessário realizar atividades que chamem os 

alunos para maior frequência no Portal, como fóruns, videoaulas, resolução de situações-

problema, projetos interdisciplinares ou chats. Ao adentrarem com mais frequência no portal 

para realizar atividades como essas, há uma tendência em se aumentar a interação entre os 

alunos e entre alunos e tutores, melhorando o nível de conhecimento. 

 

Gráfico 2: Disciplina mais relevante para os alunos 
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Fonte: SEAD, 2019. 

 
 

O Gráfico 2 mostra que, pelas pesquisas, fica evidenciado que Gestão Organizacional 

foi considerada pela grande maioria dos alunos a disciplina mais importante na fase EAD. Essa 

matéria visa ao estudo das atividades administrativas das OM e suas obrigações tanto das áreas 

de instrução militar quanto das de Unidade Gestora de recursos públicos, que engloba a parte 

de pessoal, de inteligência, da instrução militar, da gestão contábil e patrimonial, além das 

atividades de comunicação social, que são as atividades rotineiras nos quartéis. Em segundo 

lugar, ficou IDMT. Este resultado corrobora a opinião dos autores sobre a relevância dessas 

duas disciplinas a serem estudadas na fase EAD e sobre o foco que deve ser dado às mesmas. 

Gráfico 3: Disciplina menos relevante para os alunos 

 
Fonte: SEAD, 2019. 

 

Por outro lado, o Gráfico 3 revela que as chamadas Disciplinas Complementares foram 

as que tiveram menor atenção dos alunos. Tal fato reflete o alerta sobre as necessidades de 

mudanças nesse módulo, a fim de que haja maior aproveitamento da aprendizagem dessas 

importantes matérias, indo ao encontro das propostas apresentadas neste artigo. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

Os processos geridos pela SEAD são de grande importância para ESAO, por isso é 

necessário o entendimento de suas particularidades e de boa parte do sistema de ensino da 

Escola, facilitando a proposição das alterações necessárias. 



23 
 

 
 

Diante do exposto, nota-se que há espaço para realizar mudanças nos atuais processos 

coordenados pela SEAD a fim de modernizá-los e otimizá-los. Há de se considerar que, para 

implementar algumas das modificações apresentadas, existe a necessidade de pouco se mudar 

a legislação existente, sejam os PLADIS, sejam outras documentações, realizando tais 

alterações no âmbito da Divisão Técnica de Ensino da própria escola. Tal fato facilita 

sobremaneira a implementação das mudanças. 

As atuais práticas de instrução pela modalidade EAD preconizam que o tutor incentive 

efetivamente a participação dos instruendos pelo Portal. Não basta postar textos em PDF 

demasiadamente no ambiente virtual de aprendizagem e não incentivar a participação ativa dos 

alunos por meio de debates e de outras atividades. Com as atuais propostas de modificações, 

esse objetivo seria mais alcançável, auxiliando para melhorar a tutoria interna da seção.  

Dessa forma, ao realizar tais modificações, a SEAD elevaria a qualidade dos processos 

pelos quais é responsável, aprimorando a condução das instruções de GO, IDMT e as 

Disciplinas Complementares, que, em última instância, proporcionarão ir ao encontro dos 

procedimentos de modernização da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO). 
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