
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ORIENTAÇÕES AOS DISCENTES DO CEGESP II 2018

Anexo:
“A” - Calendário das atividades CEGESP II 2018.

1. APRESENTAÇÃO
- Data: 23 de outubro de 2018 – terça-feira

- Horário: 08:00 horas

- Local: Auditório Pau Brasil - APM

- Uniforme: C1

Mais antigo prestará o anúncio do CEGESP II/18 à maior autoridade presente.

- Pauta: aula inaugural, entrega da documentação, definição de todas as demandas
administrativas e de ensino.

2. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE PARA MATRÍCULA:

a) Oficio Padrão ou certidão assinada pelo subcomandante da Unidade certificando

que o candidato preenche os seguintes requisitos:

- encontra-se desimpedido, conforme previsto na Instrução de Recursos Humanos

(IRH) nº 198/2001, que deverá conter todas as informações referentes à 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) Currículo registrado na plataforma lattes, disponível no site lattes.cnpq.br
c) 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.

Importa lembrar que é válido o certificado do CESP.

d) fotocópia do comprovante de quitação com as obrigações eleitorais ou da

certidão de quitação eleitoral expedida pelo site do Tribunal Superior Eleitoral;

e) fotocópia da cédula de identidade militar;
f) cópia da certidão de casamento ou nascimento.

IMPORTANTE: Não há a necessidade de autenticar em Cartório as cópias da
documentação a ser entregue.

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

3. UNIFORMES

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

uniformes, em conformidade com o RUIPM:

- C.1 expediente administrativo;

- B.1 operacional;

- A.1 túnica branca;

- D.2 Agasalho;

Enfatizamos que durante o curso, os alunos 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/Centro de Pesquisa e Pós-graduação, conforme calendário anexo.

5. ORIENTADOR

Será de responsabilidade do discente a escolha do orientador, conforme

previsto em calendário, que deverá observar os seguintes critérios:

1- Orientadores Militares: Qualquer Oficial Superior que tenha o “CEGESP” e que já

tenha orientado algum trabalho monográfico.

2- Orientadores civis: Necessidade de serem credenciados junto à APM e possuírem

a titulação mínima de mestrado.

6. TURMAS E HORÁRIOS:

Os discentes do CEGESP II 2018 terão aulas de segunda a sexta-feira nos

turnos da manhã (08:00h às 11:40h) e tarde (13:00h às 17:40h). Poderão ser

agendadas aulas, das 17:00h às 18:40h, para complementação de carga horária.

Tempos
Aula

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

1º e 2º 08:00h às 09:40h 08:00h às 09:40h 08:00h às 09:40h 08:00h às 09:40h 08:00h às 09:40h
3º e 4º 10:00h às 11:40h 10:00h às 11:40h 10:00h às 11:40h 10:00h às 11:40h 10:00h às 11:40h
Intervalo
5º e 6º 13:00h às 14:40h 13:00h às 14:40h 13:00h às 14:40h 13:00h às 14:40h 13:00h às 14:40h
7º e 8º 15:00h às 16:40h 15:00h às 16:40h 15:00h às 16:40h 15:00h às 16:40h 15:00h às 16:40h
9º e 10º 17:00h às 18:40h 17:00h às 18:40h 17:00h às 18:40h 17:00h às 18:40h 17:00h às 18:40h

7. ALOJAMENTO:
Sem previsão.

(a) Nirlane de Souza Barroso, Ten Cel PM
Chefe do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação


