
 
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS DISCENTES DO CEGESP - 2022 
 

 
1- DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA (10 a 11 de março) 
 
A documentação para matrícula deverá ser enviada ao CPP somente em formato 

digital, por meio da caixa de PA: SUPERVISÃO DE ENSINO/CPP. Para o envio da 

documentação deverão ser observadas as seguintes recomendações:  

 

-  nomear o assunto da mensagem da seguinte forma: Nome completo -  CEGESP 

2022; 

- nomear documentos da seguinte forma: Ofício padrão – Nome completo, diploma 

– Nome completo, quitação eleitoral – Nome completo, CIM - Nome completo.  

 
Documentação a ser encaminhada: 
 
a) ofício-padrão de apresentação expedido pela Unidade de origem, contendo 

todas as informações a seu respeito, mormente se apto ou não (inspeção de saúde, 

treinamento policial militar e aspectos de justiça e disciplina), conforme o padrão 

previsto na Instrução de Recursos Humanos no 198, de 12 de junho de 2001: 

- inspeção de saúde(necessário o nr. do BI que publicou a inspeção, a data da 

inspeção e a situação); 

- treinamento policial militar (situação se apto ou inapto); 

- aspectos de justiça e disciplina (NECESSÁRIO ser pormenorizado conferido 

pela UEOp e pelo candidato quanto às informações que inviabilizem a matrícula do 

discente sob pena disciplinar e criminal posteriores). 

Todas as informações acima são necessárias para o preenchimento 

dos dados de cada militar no Sistema quando da inclusão da 

matrícula do discente no curso. 

 



b )  Cópia do diploma e histórico escolar de curso superior ou de pós-graduação. OBS.: 

Não dispondo do diploma e histórico referentes ao CFO, esses deverão ser 

solicitados, com a devida antecedência, junto à Secretaria da EFO, pelo telefone (31) 

2123-9450,(basta um diploma de curso superior, do CFO ou de outra faculdade), ou 

última titulação acadêmica. Caso a EFO não tenha condições de emitir o diploma e o 

histórico em  tempo hábil, o discente poderá solicitar, provisoriamente, uma 

declaração de conclusão de curso daquela Escola. 

 

c) cópia do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais ou da certidão de 

quitação eleitoral expedida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral; 

 

d) cópia da carteira de identidade expedida pelas OIME e da certidão de nascimento 

ou casamento (apenas para os candidatos das OIME). 

 
OBS. 1: Para fins de cumprimento do item 8.3.1 do Edital, comunica-se neste Ato de 
Orientação que o currículo lattes não será exigido neste momento, mas sim durante o 
andamento do curso.  
 
OBS. 2: Conforme seção 8 do Edital, que trata da matrícula, a responsabilidade da 

Unidade é de conferência e inserção no Ofício Padrão das informações relativas ao 

candidato satisfazer as exigências para a matrícula (item 8.2). Todavia, é de 

responsabilidade do candidato convocado para o curso "entregar" os documentos 

(item 8.3); logo, em face de ser entrega somente digital, conforme Edital c/c estas 

Orientações do Chefe do CPP fundadas no item 8.3.1 do Edital, pela inteligência dos 

dispositivos, quem deve enviar a mensagem observando o formato de envio em 

mensagem única à caixa de PA da Supervisão de Ensino/CPP é o próprio candidato 

convocado. 

 
CONFORME PREVISÃO NO EDITAL, O DISCENTE QUE NÃO 
APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO TERÁ SUA MATRÍCULA 
INDEFERIDA.  

 

2-  APRESENTAÇÃO 

- Data: 14 de março de 2022 –Segunda-feira 

- Horário: 08 horas 

-     Local: Auditório Pau-Brasil na APM 

-       Uniforme: C1 



Mais antigo prestará o anúncio do CEGESP à maior autoridade presente. 

- Pauta: aula inaugural, efetivação da matrícula e definição de todas as demandas 

administrativas e de ensino. 

 

3- UNIFORMES 
 

Durante o curso os discentes deverão manter em condições de uso os seguintes 

uniformes, em conformidade com o RUIPM: 

- C.1 expediente administrativo; 
- A.1 túnica branca; 
- D.2 agasalho; 
- B.1 operacional. 

 

Enfatizamos que, durante o curso, os discentes do CEGESP deverão primar pela 

apresentação pessoal, tendo em mente que são espelho para os discentes dos 

demais cursos da Academia de Polícia Militar. 

 

 

4- DESENVOLVIMENTO DO CURSO 
 

O curso será administrado e executado pela Academia de Polícia Militar, conforme 

calendário anexo. 

Dentre outras, os discentes deverão atentar para as seguintes datas do calendário 

do CEGESP, considerando a possibilidade de mudanças: 

08/04 – encaminhamento do termo de aceite do orientador;  
27/05 – entrega do projeto de pesquisa;  
02/09 – término do período presencial; 
30/09 – depósito da monografia no CPP;  
18/11   –  formatura. 
 

 

5- ORIENTADOR 

Será de responsabilidade do discente a escolha do orientador, conforme previsto em 

calendário. O orientador deverá possuir o curso pretendido pelo discente ou pós-

graduação stricto sensu.  



 

6- TURMAS E HORÁRIOS: 

 

O CEGESP 2022 terá aulas de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã, das 

08horas às 11h40min, e da tarde, às terças, quintas e sextas, das 13 horas às 

16h40min e às terças e quintas, das 13 horas às 18h40min.  

Às quintas-feiras, caso haja desfile matinal, com participação dos oficiais do 

CEGESP, a chamada será às 07h15min para que os discentes possam participar 

do referido desfile. Nesses dias, a aula terá início às 08h20min indo até as 

12h20min e o turno da tarde, de 13 às 18h40min. 

 

Tempos 
Aula 

Segunda-
feira 

Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

1º e 2º 08horas às 
09h40min 

08horas às 
09h40min 

08horas às 
09h40min 

08horas às 
09h40min 

08horas às 
09h40min 

3º e 4º 10horas às 
11h40min 

10horas às 
11h40min 

10horas às 
11h40min 

10horas às 
11h40min 

10horas às 
11h40min 

Intervalo 11h40min às 
13horas 

11h40min às 
13horas 

11h40min às 
13horas 

11h40min às 
13horas 

11h40min às 
13horas 

5º e 6º 13horas às 
14h40min 

13horas às 
14h40min 

13horas às 
14h40min 

13horas às 
14h40min 

13horas às 
14h40min 

7º e 8º 15horas às 
16h40min 

15horas às 
16h40min 

15horas às 
16h40min 

15horas às 
16h40min 

15horas às 
16h40min 

9º e 10º  17horas às  
18h40min 

   17horas às     
18h40min 

 

 

 

7- INFORMAÇÕES REFERENTES À INFRAESTRUTURA DA APM E 

ESTACIONAMENTO: 

 

As vagas para discentes do CPP no plano de estacionamento da APM são 40, 

divididas da seguinte forma: 20 (vinte) vagas para o CEGESP e 20 (vinte) para o 

CESP. 

As vagas serão disponibilizadas por critério de antiguidade. Os interessados 
deverão procurar a Supervisão de Ensino do CPP para que a credencial seja 
confeccionada.  
 
ALOJAMENTO:  Sem previsão. 
 



Outras dúvidas serão dirimidas no dia 14/03/2022 

 

 

      Vanderlan Hudson Rolim, Ten Cel PM 

 Chefe do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


