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Ser Cadete é... 

 

Tornar-se referência; 

Preparar-se para comando, direção e chefia; 

        Acatar prontamente as ordens; 

Obedecer aos preceitos legais e regulamentares; 

Manifestar cavalheirismo e urbanidade, sem deixar de ser firme austero e sóbrio; 

Demonstrar apreço e estima pelos outros;  

Trabalhar com sinceridade e franqueza; 

Assumir poucos privilégios e muitasexigências; 

Revelar elevado grau de aptidão para o militarismo; 

Vivercomlealdade,ética,virtude,determinaçãoeintegridade; 

Agir e decidir em qualquer situação de adversidade; 

Entregar-se a uma forma árdua, contínua, específica, criativa e desafiante; 

Considerar como suprema honra a sua vocação militar; 

Aceitar, defender e impor a si próprio elevado rigor; 

Reverenciar o passado para construir um futuro melhor;  

Arcar com o sacerdócio, a abnegação e a resiliência;  

Renunciar ao capricho, ao egoísmo e à indolência; 

Saber obedecer para mais tarde melhor comandar; 
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Mensagem da Coordenação 

 

Prezado cadete, 

 

Seja bem vindo à Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Polícia Militar de Minas 

Gerais. 

Nos próximos anos você será preparado para exercer a função de Oficial da Polícia 

Militar. Serão muitas e intensas atividades, nas quais os discentes terão a 

oportunidade de se adaptar ao ambiente militar e suas nuances. Capacitando-se nas 

atividades de comando, gestão de pessoas e/ou fatos policiais e administrativos, 

estando, ao final, aptos a serem declarados aspirantes aoficial. 

Serão muitas e intensas atividades, nas quais os discentes terão a oportunidade de 

exercitar suas capacidades físicas e psicológicas, seu espírito de união e de formação 

de equipes, sua resiliência, dedicação e resistência. Irão conhecer e vivenciar a 

essência do militarismo, bem como seu regime hierárquico e disciplinar. 

Mais que tudo passarão a perceber as particularidades do oficialato, sendo capazes 

de agir em consonância com os princípios éticos e legais que devem permear o 

comportamento do oficial daPMMG. 

Entretanto, ao chegar na EFO como cadete, você precisa ter em mente, desde já, 

algumas coisas: 

* Você está prestes a ser incluído em uma instituição que se pauta pelos valores da 

Hierarquia e Disciplina; portanto, sujeita normas e regulamentospróprios. 

* De maneira especial, a Academia de Polícia Militar (APM) possui normas específicas 

de conduta e de disciplina, às quais seus discentes devem conhecer comdetalhes. 

Esta cartilha destina - se a proporcionar aos cadetes do CFO as primeiras orientações 

acerca das normas gerais da PMMG e da APM. Serão apresentados aspectos gerais 

sobre questões militares, além de considerações sobre a conduta esperada dos 

discentes nos diversos ambientes da Academia . 
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Desenvolvimento do Curso 

 

 

Local: 

 

 

O Curso de Formação de Oficiais (CFO) é realizado na Escola de Formação 

de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar, situado à Rua Diábase, nº 

320, bairro Prado, em Belo Horizonte. 

 

As aulas, teóricas e práticas, serão ministradas nas dependências da APM, 

da EFO e de outras unidades da PMMG, conforme programação. 

 

 Contatos: 

 

 

Contatos poderão ser feitos pelos seguintes meios: 

a) Telefônico: (31) 2123-9455 e (31) 2123-9451. 

b) Eletrônico:efo@pmmg.mg.gov.br/ coordenacaocfo1@2gmail.com   

 

 

 Militar responsável pela implementação: 

 

 

Comandante da Escola de Formação de Oficiais: Tenente-Coronel PM Silvano Teodoro Pimenta. 

 

  

  

mailto:efo@pmmg.mg.gov.br
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 Supervisão e Coordenação: 

 

 

Supervisão geral: Major PM Mauro Lúcio da Silva Junior, subcmt daEFO.  

Supervisor ensino e pesquisa: Capitão PM Douglas Rodrigues Mendonça. 

Coordenação do Curso: Capitão PM Gustavo Henrique PereiraDiniz 

Chefes de curso: Ten Macedo, Ten Veloso, Ten Souza e Ten Mota
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2 Objetivos 

 

 

 Objetivo geral de ensino: 

 

 

Promover o Curso de Formação de Oficiais e a capacitação dos cadetes, 

desde sua matricula até a promoção ao primeiro posto de Oficial da PMMG. 

 

                     Objetivos específicos de ensino: 

 

 

Para que o objetivo do curso seja alcançado, deverão ser desprendidas, pela 

EFO, ações no sentido de que o discente, ao final do processo possa: 

 

 Posicionar-se como multiplicador da identidade organizacional 

e da legislação da Corporação, adaptando-os ao regime 

hierárquico e disciplinar da Polícia Militar, para atuar em 

consonância com a cultura e com os preceitos éticos e legais 

daPMMG; 

 Dispor de informações sobre os setores de atividades da 

Polícia Militar; 

 Aplicar conhecimentos básicos inerentes ao exercício do 

oficialato, possibilitando atuar em atividades operacionais e 

administrativas, em conformidade com as normas expedidas 

pela Corporação, coordenando, controlando e monitorando os 

resultadosalcançados; 

 Adotar procedimentos que correspondam à internalização dos 

princípios basilares que regem a Instituição PolicialMilitar. 
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3 Organização Curricular 

 

 

A organização curricular ocorrerá conforme os aspectos apresentados a 

seguir, principalmente no que ser refere à estrutura e princípios que deverão 

ser observados pelos envolvidos no estágio. 

 

 Estrutura da organização do CFO: 

 

 

 Duração e cargahorária 

 

 

O CFO funcionará na Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de 

Polícia Militar (APM), na Rua Diábase, nº 320, bairro Prado, nesta Capital, e 

terá duração de dois anos e seis meses acadêmicos e seis meses de 

aspirantado, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e 

atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, 

domingos e feriados. Edital DRH/CRS nº 15, de 07/12/2018, concurso 1518. 

 

A carga horária total do primeiro ano de curso será de 1370 horas aula, 

distribuídas em 21 disciplinas, divididas entre formato EAD, presencial e 

semipresencial. A duração de cada hora aula será de 50 (cinquenta) minutos. 

Além disso, há a previsão curricular de Atividades Educacionais 

Interdisciplinares destinadas à Jornada Policial em formato de estandes, 

Laboratório de Gestão de Turno Operacional, palestras e treinamentos 

complementares a fim de possibilitar o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes inerentes ao oficialato. Após o fim do período 

acadêmico, há a previsão de treinamento para a solenidade de formatura. 

Edital DRH/CRS nº 15, de 07/12/2018, concurso 1518. 
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 Período do Curso 

 

 

O curso tem início previsto para o dia 27 de agosto de 2019, com atividades de 

ambientação e formatura em data a ser definida no ano de 2021. 



1
0 

 

 

 

 Na Terça-Feira(27/08/2019) 

Orientações: 

 

Às 15h30min: 

Compareça em trajes civis no Auditório da Escola de Formação de Oficiais (EFAS), 

situado à Rua Dr. Gordiano, nº 123, Bairro Prado, Belo Horizonte. Lá haverá uma 

recepção onde você terá oportunidade de conhecer seus companheiros de curso bem 

como a coordenação do CFO 1. 

 

Às 17h30min: 

Esteja no saguão do edifício JGO (ao lado do CPP), você será encaminhado ao seu 

alojamento e receberá algumas instruções sobre a dinâmica do convívio do alojado, 

após seráliberado. 

 

 Na Quarta-feira(28/08/2019) 

 

Às 02 horas: 

- Esteja, no saguão do edifício JGO (ao lado do CPP), para receber colcha e cobertor 

padronizados, lembre-se de trazer 02 (dois) cadeados de segredos. 

 

Às 03h30min: 

Sua chamada será em frente ao palanque, no pátio principal da APM, e esteja: 

- Com o cabelo cortado conforme normas da PMMG, 

- Barba e bigode raspados (masculino) e com cabelo preso com “redinha”(feminino) 

- Com camisa branca, calça jeans, cinto nylon preto e tênis preto (B12-RUIPM) - (se ex- 

civil), 

- Com fardamento B1, com passadeiras de cadete do CFO 1, sem tarjeta de identificação 

e caneta padrão “bic” azul, (se anteriormentemilitar); 

 

Deverá, ainda, portar os documentos e objetos já previstos: hinário, caneta, bloco 

anotações, RG e Cartão IPSM (ex-praças). 

 

Às 07h10min: 

Sua chamada será em frente ao JGO e esteja: 

 

- Com camisa branca, calça jeans, cinto nylon preto e tênis preto (B12-RUIPM) - (se ex- 

civil); 

- Com fardamento C1, com platinas de cadete do CFO 1, sem plaqueta de identificação e 

caneta padrão “bic” azul, (se anteriormentemilitar); 
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Durante o dia procure se alimentar bem e estar atento as ordens, busque assimilar as 

normas internas e de convívio no âmbito da escola. As atividades durarão todo o dia e à 

noite você ficará alojado. 

 

Às 22:00 horas: 

 

É a “revista do recolher” todos devem estar em seus alojamentos, respeite as normas de 

silêncio e uso de luzes. No dia seguinte o horário da alvorada (horário em que todos 

devem estar acordados) será às 06:00 horas. 



 

 

 Cronograma da Semana de Ambientação do CFO 1 - 2019 

HORÁRIO 27Ago19- Ter 28Ago19-Qua 29Ago19-Qui 30Ago19-Sex 

 

06h00  

Chegada nos aptos JGO ALVORADA às 04hs. Ed Física: 05hs às 06hs  ALVORADA 

06h50 – 07h50 
 

XXX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX 

- Chamada às 02hs no hall do JGO 
- Chamada 07h10 em frente ao JGO (deslocamento p/EFO/ 

hasteamento bandeira) 
- Treinamento de Ordem Unida até 07h50 (+30 Cad) 

Desfile Matinal (espectadores) 
Treinamento de Ordem Unida 

Coordenação com o corneteiro (+30 
Cadetes CFO 2) 

07h50 – 08h10 INTERVALO INTERVALO  INTERVALO 

08h10 - 09h00 
Coordenação CFO1/2018 

- Vídeo Institucional e Apresentação da 
Coordenação(Auditório EFAS) 

Palestra com a Supervisão de Ensino da EFO –
  

Cap Mendonça/Ten  Sena 
(Auditório EFAS) 

Apresentação do SICOOB 

09h00 - 09h50 Palestra sobre Rabdomiolise - Ten Ana Flávia  (09h às 
09h50) 

Palestra com a Psicóloga Ten Cel Andrea 
(Auditório EFAS)  

Exmo. Sr Cel Cmt Geral da PMMG 
Auditório EFAS (09h às 10hs) 

09h50 - 10h10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

10h10 - 11h00 
Comandante da APM 

Sr Cel Linhares 
(Auditório EFAS)   

Palestra AOPMBM - 10h10 às 10h50 - EFAS 
 

À disposição da Coordenação 

11h00 - 11h50 
Comandante da EFO 

Ten Cel Silvano 
(Auditório EFAS) 

Sr Cel Corregedor da PMMG 
(Auditório EFAS) 

Palestra DS – Sistema Saúde PMMG 
Sr Cel Welson 

(Auditório EFAS) 

11h50 – 13h00 
ALMOÇO 

- Revezamento para Fotografias (3x4). 
(Auditório EFAS)  

ALMOÇO 
Instrução TCAs – Ten Sena com 4 Cadetes TCA 

ALMOÇO 
Reunião com as Cadetes policiais femininas - 

Ten Átila 

13h00 – 14h40 Visita às Escolas e Centros da APM-Tour c/ Rodízio 
Coordenação do CFO 1 

Palestra sobre REFO - Ten Brey GIl 
(Auditório EFAS ) 13hs às 14hs40 

3ª AFP - EFO  

14h40 – 15h30 RCONT  
Ten Brey Gil (Auditório Pau Brasil) 

Instrução teórica/prática acerca da AFP 
 

15h30 – 15h50 INTERVALO 

15h50 – 16h40 

Fala com o Coordenador do CFO 1 
para sanar dúvidas - Auditório da 

EFAS - 15h30 às 16h30 

 

Reunião com Chefes Curso hall da EFAS-15h50 às 16h50. 
 

Treinamento de Ordem Unida 
Coordenação 16h50 às 17h50 

16h40 – 17h30 
Coquetel de boas vindas CFO 1- 

Hall do JGO 
16h30 às 17h30 

XXXX  
Visita ao JGO 

e divisão dos quartos  
17h30 às 19h00 

 

INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

17h50 – 18h00 - Arriação da Bandeira - Arriação da Bandeira. - Arriação da Bandeira. 

18h00 – 18h50 JANTA JANTA JANTA 

18h50 – 19h40 Padronização de Condutas para uso do JGO 
Cad Guimarães 

Instrução Código Penal Militar - Principais 
Artigos - Cad Blenda 

Instrução Guarda Aquartelamento e 
Serviço Interno 

(Auditório Pau Brasil) Cad Lucena (20h 
às 21h). 19h40 – 20h30 - Ordem Unida (+30 Cadetes CFO 2) - Modulo 1 - Ordem Unida (+30 Cadetes CFO 2) - Modulo 1 

22hs REVISTA DO RECOLHER REVISTA DO RECOLHER REVISTA DO RECOLHER 
 

 
 
 

 



 

HORÁRIO 31Ago19-Sab 01Set19-Dom 02Set19-Seg 03Set19-Ter 
06h00 

 

ALVORADA ALVORADA ALVORADA 

06h20 – 07h10 Art 13, 14, 15 – CEDM – 
Cad Leandro 

Instrução do LGTO e Laboratório de Armamento - Cad 
Gustavo 

(Auditório EFAS e Visita aos locais) 

Instrução dos Plantões (EFO, JGO, Informática da APM)  – Cad 
Soares 

1ª DESFILE CFO 1 (*) 
Chamada 06h50 

Entrada dos Cadetes, recebimento chave 
da APM e desfile de tropa 

07h10 –  08h00 Prova sobre 
regulamentos Palestra SGD - Cad Hernane Treinamento de Ordem Unida (com hasteamento da bandeira) 

para o 1ª DESFILE CFO 1 (com corneteiro) 

08h00 –  08h10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

08h10 –  09h00 Palestra TCAEI – Cad 
Diego 

Portfólios de Serviços da PMMG (DGEOP) – Cad 
Maurício Sávio  

 

 

 

Visita ao 22º BPM 
 

 

 

Visita na  ROTAM   09h00 –  09h50 Palestra DAEC -  Cad 
Saulo 

Padronização de Condutas para o uso da Sala de aula – 
Cad Bismarque 

09h50 –  10h10 INTERVALO INTERVALO 

10h10 –  11h00 Palestra Absenteísmo e 
lesões - Cad Milagres 

Treinamento de Canções (PMMG, APM, Cadete) 
11h00 –  11h50 

Palestra sobre Plano de 
Estacionamento da APM 

– Cad Anderson 
11h50 –  13h20 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 

 

13h20 –  14h10 
Recomendações sobre 

Mídias Sociais –  
Cad Pacheco 

- Ordem Unida(+30 Cadetes CFO 2) - Módulos 1 e 2 

 
Visita ao CMB, CTS, CTT e  

Estande de tiro 
 

 

Visita ao COMAVE e BOPE 
 

 

14h10 –  15h00 
Palestra sobre Cadeia de 

Comando –  
Aux Chefe de Curso 

15h00 –  15h20 INTERVALO 

15h20 –  16h10 Palestra sobre a BCM - 
Cad Gomes 

16h10 –  17h00 Palestra sobre os 
Núcleos  - Cad Tulio 

17h30 – 17h50 INTERVALO INTERVALO  INTERVALO 
17h50 – 18h00 Arriação da Bandeira. Arriação da Bandeira. 

Treinamento para o desfile de 7 de Setembro 

 
Ordem Unida(+30 Cadetes CFO 2) - 

Módulo 2 
18h00 – 18h50 

Instrução Guarda 
Aquartelamento e 

Serviço Interno (Auditório 
Pau Brasil) Cad Lucena 

Medidas administrativas (faxinão, organização das salas 
de aula, armários, fardamento,etc) 

18h50 – 19h40 - Ordem Unida(+30 
Cadetes CFO 2) - Mód 2 20h00-21:00 À disposição da Coordenação 

22h00 REVISTA DO RECOLHER REVISTA DO RECOLHER   
 

07h30 às 08h10 1ª DESFILE CFO 1 - 03SET2019- Desfile Entrega da Chave 

08h15 –  09h30 
Auditório Pau Brasil 

Vídeo Institucional – 08h15 às 08h25 
Palavra Cmt da APM/EFO – 08h25 às 08h50 

Palavra Coordenação Curso – 08h50 às 09h00 
Palavra Supervisão Ensino – 09h00 às 09h15 

Palavra Psicóloga EFO – 09h15 às 09h30 

09h30 às 10h00 Visita Instalações da APM e Apartamento do JGO 

10h15 às 10h35 Apresentação Musical Orquestra 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORÁRIO 04Set19-Qua 05Set19-Qui 06Set19-Sex 07Set19-Sab 08Set19-Dom 
06h00 ALVORADA às 04hs. Ed Física: 

05hs às 06hs ALVORADA ALVORADA  ALVORADA ALVORADA 

06h20 – 07h10 

Momento Religioso Desfile Matinal À disposição da 
Coordenação 

Desfile 7 de Setembro 

 

07h10 –  08h00 

Atividade Física Militar 

08h00 –  08h10 INTERVALO INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

08h10 –  09h00 Palestra sobre Ética  com o Sr Cel 
Oswaldo - EFAS 

 

Visita à Cidade Administrativa 
(Cicop 

 

 

Visita ao BPCHQ 
 

Treinamento de Ordem Unida 

09h00 –  09h50 
09h50 –  10h10 INTERVALO 
10h10 –  11h00  

Horário de Chefe de Curso 
11h00 –  11h50 

11h50 –  13h20 ALMOÇO ALMOÇO ALMOÇO 
 

13h20 –  14h10 Palestra IPSM 
Sr Cel Vinícius 

 (Auditório EFAS) 
 

Visita COPM 

Palestra do Presidente do  TJM 

Palestra Fisioterapeuta - A 
definir 

 

 

 

Liberação para resolver demandas 
administrativas (até 22h) 

 

 

 

2ª Chamada da Prova sobre 
regulamentos 

14h10 –  15h00 
Palestra Nutricionista - A 

definir 
 

15h00 –  15h20 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 
15h20 –  16h10 Mensuração de dobras cutâneas, 

IMC,etc 
Treinamento Esportivo (Teste de 

habilidade) Teste de Natação 
16h10 –  17h00 
17h30 – 17h50 INTERVALO INTERVALO INTERVALO 

17h50 – 18h00 
Treinamento para o desfile de 7 de 

Setembro Treinamento Ordem Unida Treinamento Ordem Unida 18h00 – 18h50 
18h50 – 19h40 
20h00-21:00 

22h00 REVISTA DO RECOLHER REVISTA DO RECOLHER   REVISTA DO RECOLHER   REVISTA DO RECOLHER   



 

 

Situações que redundam no cancelamento da matrícula e no 

desligamento docurso 

DEPM - Art. 81. A matrícula será cancelada e o discente consequentemente 

desligado do curso/treinamento quando:  

I - for julgado incapaz definitivamente para o serviço por Junta Militar de 

Saúde;  

II - for reprovado no curso/treinamento;  

III - não puder concluir o curso/treinamento no período regular de sua 

duração, salvo no caso de trancamento de matrícula;  

IV - não puder frequentar o curso/treinamento, após os períodos permitidos 

para trancamento de matrícula, mediante parecer do Colegiado;  

V - tiver deferido seu requerimento de cancelamento de matrícula;  

VI - não atingir a frequência mínima exigida;  

VII - enquadrar-se nas situações de demissão previstas em dispositivos 

legais;  

VIII - tenha se envolvido em fatos incompatíveis com a carreira ou disciplina 

militares, que o comprometam moral ou profissionalmente, ainda que antes 

do ingresso nocurso/treinamento;  

IX - não houver preenchido qualquer requisito para inscrição no concurso ou 

para matrícula no curso/treinamento;  

X - não alcançar a nota necessária para aprovação em qualquer 

componente curricular, esgotados os recursos e avaliações especiais;  

XI - atuar de maneira fraudulenta na realização de avaliação ou de qualquer 

atividade escolar;  

XII - ingressar no conceito “C”, nos moldes do Código de Ética, durante o 

curso/treinamento; e 

XIII - ingressar na 4ª avaliação especial. 



 

 

Processo de Avaliação 

Art. 95 - O processo de avaliação da EPM é uma prática pedagógica 

intencional, sistematizada, organizada e abrange as situações de ensino e 

de aprendizagem.  

§1º - O processo de avaliação na EPM é contínuo e acumulativo, 

abrangendo a mensuração dos aspectos institucionais, vocacionais, sociais, 

comportamentais, físicos e cognitivos.  

§2º - O processo de avaliação na EPM é um momento de ação-reflexão-

ação com objetivo de apoiar futuras intervenções nas situações de 

aprendizagem, no currículo e seus desdobramentos. 

Art. 96 - Havendo anormalidades durante o processo de ensino e 

aprendizagem, poderá ser instaurado procedimento próprio, regulado em 

Instrução de EPM. 

Art. 99 - A Avaliação da Aprendizagem na EPM deve pautar-se nos 

seguintes objetivos:  

I - verificar a mudança de comportamento dos discentes e o 

desenvolvimento das competências cognitivas, procedimentais e atitudinais; 

II - verificar a necessidade de correção do processo de ensino e 

aprendizagem nas atividades curriculares durante o curso;  

III - mensurar o aproveitamento dos discentes nos componentes curriculares;  

IV - classificar os discentes ao final do curso.  

Art. 100 - O processo avaliativo da EPM é regido pelas disposições gerais 

fixadas nestas Diretrizes, no Regimento da APM e nos projetos pedagógicos 

dos cursos/planos de treinamento. 

Art. 105 - Na avaliação da aprendizagem o grau de desempenho do discente 

será expresso em nota, com variação de 00,00 (zero vírgula zero) a 10,00 

(dez vírgula zero) pontos, assim distribuídos:  

I - em disciplinas com carga horária até 30 horas-aula, será aplicada 1 (uma) 

prova no valor de 7,0 (sete) pontos e os demais pontos, distribuídos em 



 

 

outras atividades avaliativas definidas pela Escola/centro;  

II - em disciplinas com carga horária superior a 30 horas-aula, serão 

aplicadas 02 (duas) provas no valor de 03 (três) e 04 (quatro) pontos, 

respectivamente, e os demais pontos, distribuídos em outras atividades 

avaliativas definidas pela Escola/centro.  

§1º - Para as disciplinas essencialmente práticas, a avaliação da 

aprendizagem poderá ser diversa da apresentada, devendo ser constada no 

programa da disciplina, observado o limite de 10,00 (dez vírgula zero) 

pontos.  

§2º - Para as Atividades Educacionais Interdisciplinares e para Prática 

Curricular Supervisionada a avaliação será exclusivamente a formativa e 

com foco nas habilidades e atitudes descritas no respectivo planejamento, 

cujo desempenho será mensurado por meio de instrumento próprio, devendo 

a nota ser convertida em conceito “Apto” ou “Não apto” para cada atividade 

avaliada.  

§3º - Para cada componente curricular poderão ser atribuídos pesos de 1 

(um) a 3 (três), conforme definido no projeto pedagógico do curso.  

§4º - O disposto neste artigo não se aplica aos cursos de pós-graduação e 

treinamentos, que poderão adotar outras modalidades de avaliação de 

aprendizagem conforme art. 104 destas Diretrizes, devidamente descritas 

nos respectivos projetos pedagógicos e planos de treinamento. 

 

Frequência 

Art. 92 - A frequência é o resultado da mensuração da presença do discente 

em todas atividades curriculares programadas nos cursos e treinamentos.  

§ 1º - A frequência às atividades escolares é considerada ato de serviço.  

§ 2º - Somente o Chefe de Centro ou Comandante de Unidade que executa 

a EPM poderá, em caso de urgência e comprovada necessidade, dispensar 

o discente de qualquer atividade escolar.  



 

 

§ 3º - Para as disciplinas práticas, somente será considerado frequente o 

discente que realizar integralmente todo o conteúdo previsto no plano de 

aula, não se admitindo participação parcial ou adaptada.  

§4º - Para os cursos em que é permitida a participação de discentes com 

dispensasaúde, porém com capacidade laborativa residual, será 

considerado frequente aquele que realizar as atividades adaptadas previstas 

no plano de aula.  

Art. 93 - A frequência mínima exigida nos cursos e treinamentos da EPM é 

de 75% (setenta e cinco por cento) da sua carga horária total. Parágrafo 

único - O previsto no caput não se aplica aos cursos na modalidade a 

distância.  

Art. 94 - As faltas do discente deverão ser lançadas no Sistema 

Informatizado pela Unidade executora do respectivo curso ou treinamento. 

 

Avaliação de Segunda Chamada 

Art. 106 - O discente que não realizar qualquer prova escrita ou prática, 

deixar de entregar ou apresentar trabalho no prazo determinado por motivo 

justificado, poderá realizá-lo em Segunda Chamada, mediante requerimento.  

§1º - O pedido de Avaliação em Segunda Chamada deve ser inserido no 

Sistema Informatizado ou apresentado na Secretaria de Ensino/Treinamento 

ou 39 correspondente, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis, contados após 

cessado o motivo que impediu a realização da avaliação.  

§2º - A Avaliação em Segunda Chamada deverá ser aplicada em até 30 

(trinta) dias após deferido o requerimento. 

 

Avaliação Especial 

Art. 107 - Será considerado em Avaliação Especial o discente que, tendo 

obtido a frequência regular, não alcançar a nota mínima para aprovação em 

qualquer disciplina do curso.  



 

 

Parágrafo único - O discente terá direito a realizar, no máximo, 3 (três) 

avaliações especiais em cada série ou curso e será considerado reprovado 

caso ultrapasse este limite.  

Art. 108 - O valor da Avaliação Especial será de 10 (dez) pontos, devendo o 

discente obter a nota mínima de 6,0 (seis) pontos, para aprovação.  

§1º - As notas obtidas pelo discente, anteriormente à Avaliação Especial, 

serão desconsideradas.  

§2º - Para efeito de registro da nota final do discente na disciplina será 

considerado o valor de 6,0 (seis) pontos, ainda que a sua nota tenha sido 

superior.  

Art. 109 - A Avaliação Especial será aplicada em até 60 (sessenta) dias a 

partir da aplicação da avaliação final.  

Art. 110 - O resultado da Avaliação Especial deverá ser lançado antes da 

data prevista para a remessa do ato de resultado final de curso e, não sendo 

possível cumprir tal prazo, o discente aprovado não formará juntamente aos 

demais. 

 

Condições de Aprovação 

Art. 111 - Será considerado aprovado no curso ou treinamento o discente 

que, ao final do período letivo, obtiver:  

I - conceito “apto” ou 60% (sessenta por cento) de aproveitamento, no 

mínimo, em cada componente curricular;  

II - frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

do curso ou 40 treinamento;  

III - conceito “apto” ou 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na 

Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) do discente, 

aplicada conforme regulamentação específica para os discentes do CFO, 

CHO e CFSd.  



 

 

§ 1º - Para a integralização do curso e aprovação, o discente deverá realizar 

todas as atividades previstas para a Prática Curricular Supervisionada e para 

as Atividades Educacionais Interdisciplinares.  

§2º - Quando os discentes não puderem realizar as atividades mencionadas 

no §1º, o Colegiado da Unidade analisará caso a caso.  

§3° - Caso a autoridade competente determine pela realização da atividade, 

esta será oportunizada de acordo com o calendário e a disponibilidade da 

Escola.  

§4º - Para os discentes do Treinamento Complementar, além das condições 

de aprovação constantes nos incisos deste artigo, outras poderão ser 

definidas no Plano do respectivo treinamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Matriz Curricular 



 

 

Remuneração 

 

A remuneração básica inicial para o Cadete do 1º ano do CFO/2019 é de R$ 

5.769,42 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois 

centavos). O Cadete fará jus, durante o período do Curso, à remuneração, 

abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, 

conforme legislação em vigor. 

 

Prescrições diversas 

 

REFO - Art. 20. No período de formação profissional os discentes do CFO 

permanecerão alojados na APM nos primeiros 12 meses de curso, em caráter 

compulsório, sendo facultado ao Comandante da EFO, observada a 

oportunidade e a conveniência, encerrar o regime de internato após a data de 

entrega do Espadim Tiradentes. 
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ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR -APM 

 

Pátio Principal da APM 

 

 

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR - VISTA AÉREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 01 - Entrada Principal 

02 - Corpo da Guarda 

03 -Ginásio 

04 - Prédio do Comando/CAE 

05 - Centro de Treinamento Policial(CTP) 

06 - Centro de Pesquisa e Pós-graduação 
(CPP) 07 - Prédio José Geraldo de 
Oliveira(JGO) 

08 - Centro de Atividades Musicais (CAM) 

09 - Escola de Formação de Oficiais (EFO) 

10 - Complexo esportivo 

11 - Clube dos Oficiais 

12 - Escola de Formação e Aperfeiçoamento deSargentos 

(EFAS) 

13 - Escola de Formação de Soldados(EFSd) 

 

 

 



 

Mensagem da Coordenação 

 

A PMMG é estruturada em níveis. O esquema apresentado discorre sobre essa 

divisão hierárquica, as quais devem ser objeto de conhecimento do Oficial da PMMG. 

Ao cadete da PMMG é exigido, ainda, o conhecimento do nome de todos os oficiais 

quecompõemoEstadoMaiordaPMMGedaAPM,bemcomotodososoficiaisda 

EFO. 

 

 

 

 

  

 



 

 

Regulamentos Militares 

 

Mensagem da Coordenação 

 

A PMMG é uma Instituição bicentenária de natureza militar, e tem como pilares a 

HIERARQUIA e a DISCIPLINA. Desse modo, conhecer os preceitos de boa 

educação militar é fundamental ao cadete que aspira sucesso profissional. 

Notadamente na APM, em função da nobre missão de formar e consolidar os 

valores militares nos discentes de diversos níveis, esses preceitos são muito 

observados e constante alvo de cobrança. Vale ressaltar que o futuro oficial deve 

manter se vigilante no que tange aos princípios éticos e legais que devem permear 

o comportamento do militar. 

Uma das principais formas de externalização dos sinais de respeito à hierarquia 

militar é a continência, a qual deve ser prestada ao superior hierárquico sempre 

que o militar subalterno estiver fardado 

SEMPRE QUE O CADETE ESTIVER UNIFORMIZADO E PASSAR POR UM 

SUPERIOR OU PRECEDENTE, DEVERÁ PRESTAR A CONTINÊNCIA 

REGULAMENTAR. QUANDO ESTIVER À PAISANA E PASSAR POR UM 

SUPERIOR OU PRECEDENTE, DEVE CUMPRIMENTÁ - LO COM UM ACENO 

DE CABEÇA E UMA SAUDAÇÃO DE BOM DIA, BOA TARDE, ETC. 

Outro quesito a ser observado pelos discentes diz respeito ao tratamento devido 

ao superior, ao qual deve sempre ser deferido o pronome de tratamento "senhor" 

(Exemplo: senhor Tenente Fulano de Tal, senhor CapitãoCicrano). 

Por fim, os cadetes, desde já, deverão ter noções de ORDEM UNIDA, atividade e 

disciplina com a qual manterão constante contato ao longo de todo o curso. Os 

comandos básicos (sentido, descansar, cobrir, firme, cadências de deslocamento) 

deverão ser de conhecimento de todos, bem como os movimentos com espada, 

que simbolizam o compromisso e a tradição militares. 



 

 

 Continência e demais sinais derespeito 

 

Com base no RCONT PORTARIA NORMATIVA MD 660/2009, elencamos os 

conceitosbásicos: 

Art. 3º O militar manifesta respeito e apreço aos seus superiores, pares e 

subordinados: I - pela continência; II - dirigindo-se a eles ou atendendo-o de 

mododisciplinado; 

Art. 8º Para falar a um superior, o militar emprega sempre o tratamento 

"Senhor" ou "Senhora". 

Art. 10 Todo militar, quando for chamado por um superior, deve atendê-lo o 

mais rápido possível, apressando o passo quando em deslocamento. 

Art. 14. A continência é a saudação prestada pelo militar e pode ser individual 

ou da tropa. 

§ 1º A continência é impessoal; visa à autoridade e não à pessoa. 

 

§ 2º A continência parte sempre do militar de menor precedência hierárquica; 

em igualdade de posto ou graduação, quando ocorrer dúvida sobre qual seja o 

de menor precedência, deve ser executada simultaneamente. 

Art. 18. A continência individual é a forma de saudação que o militar isolado, 

quando uniformizado, com ou sem cobertura, deve aos símbolos, às 

autoridades e à tropa formada. 



 

§ 1º A continência individual é, ainda, a forma pela qual os militares se saúdam 

mutuamente, ou pela qual o superior responde à saudação de um mais 

moderno. 

§ 2º A continência individual é devida a qualquer hora do dia ou da noite, só 

podendo ser dispensada nas situações especiais conforme regulamento de 

cada Força Armada. (...) 

Art. 20. O militar, desarmado, ou armado de revólver ou pistola, de sabre ou 

baioneta ou espada embainhada, faz a continência individual de acordo com as 

seguintes regras: 

b) com cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direita ao lado da 

cobertura, tocando com a falangeta do indicador a borda da pala, um pouco 

adiante do botão da jugular, ou lugar correspondente, se a cobertura não tiver 

pala ou jugular; a mão no prolongamento do antebraço, com a palma voltada 

para o rosto e com os dedos unidos e distendidos; o braço sensivelmente 

horizontal, formando um ângulo de 45º com a linha dos ombros; olhar franco e 

naturalmente voltado para o superior. Para desfazer a continência, baixa a mão 

em movimento enérgico, voltando à posição desentido; 

c) sem cobertura: em movimento enérgico, leva a mão direita ao lado direito da 

fronte, procedendo similarmente ao descrito na alínea "b" no quecouber. 

Sempre que o cadete entrar em uma sala/seção deverá apresentar-se ao 

militar de maior hierarquia. 

Quando o discente avistar um superior entrar no recinto em que se encontra, 

deverá chamar a “atenção” dos pares e subordinados presentes, prestando o 

devido anúncio quando tratar- se de oficial ou apenas manter o silêncio quando 

tratar-se de militar superior/precedente. 

Sempre que o discente for se retirar de uma sala/seção, se houver um militar 

precedente no recinto, deverá pedir autorização para este. Depois de 

autorizado, fará meia volta e se retirará. 



 

Ordem Unida 

 

Ordem Unida é a aptidão individual e consciente, altamente motivada 

pelopolicial militar, para a obtenção de determinados padrões coletivos de 

uniformidade, disciplina, sincronismo, coesão e garbo. A ordem unida deve ser 

considerada por todos os envolvidos no processo - comandante e executante - 

como um efetivo esforço para a demonstração da própria disciplina policial 

militar, isto é, a situação de pronto acatamento às ordens que se estabelecem 

voluntariamente entre os policiais militares, em vista da necessidade de 

eficiência no cumprimento de nossa missão institucional. 

Conforme preceitua a Resolução n° 4150/2011, Manual de Ordem Unida, 

destacamos alguns pontos relevantes e de conhecimento obrigatório do 

discente. 

 Objetivos da Ordem Unida NaPMMG 

 

a) Proporcionar aos homens e às unidades, os meios de se apresentarem e de 

se deslocarem em perfeitaordem. 

b) Desenvolver o sentimento de coesão e os reflexos de obediência, como 

fatores preponderantes na formação dosoldado. 

c) Constituir uma verdadeira escola de disciplina ecoesão. 

d) Treinar oficiais e graduados no comando detropa. 

e) Trabalhar no policial militar o sentimento de unidade, os reflexos de pronto 

acatamento às ordens e o espírito de cooperação, como fatores 

preponderantes na suaformação. 

f) Proporcionar aos policiais militares e às frações constituídas, os meios e 

formas de se apresentarem e de se deslocarem em perfeita ordem eharmonia. 

g) Fazer com que a tropa formada se apresente em público nas solenidades, 

desfiles e deslocamentos formados, pautando pelo aspecto enérgico, marcial e 

uniforme. 

 



 

Posições e movimentos básicos de Ordem Unida, semarmas 

 

a) Sentido 

 

Nesta posição, o policial militar ficará imóvel e com a frente voltada para o 

ponto indicado. Os calcanhares ficarão unidos e com as pontas dos pés 

voltadas para fora (diagonalmente), de modo que formem um ângulo entre eles 

de aproximadamente 60graus. 

O peso do corpo ficará distribuído igualmente sobre os calcanhares e as 

plantas dos pés, e os joelhos naturalmente distendidos, com o corpo levemente 

inclinado parafrente. 

O busto ficará aprumado, com o peito estufado, ombros na mesma altura e em 

uma posição confortável, e braços estendidos naturalmente ao longo do corpo 

e ligeiramente curvos, na mesma altura, com os cotovelos um pouco projetados 

para frente e também na mesmaaltura. 

As mãos deverão estar espalmadas, coladas na parte exterior das coxas, 

dedos unidos e distendidos, sendo que, o dedo médio deverá ter como 

referência a costura lateral da calça. Cabeça erguida e o olhar fixo no 

horizonte. 

 



 

 

Posição de“Sentido”(frente). Posição de “Sentido”(perfil) 

Para tomar a posição de “Sentido”, o policial militar unirá os calcanhares com 

energia e vivacidade, de modo a se ouvir esse contato. Ao mesmo tempo, trará 

as mãos diretamente para os lados do corpo e as juntará às coxas com 

energia. Durante a execução deste movimento, o policial militar afastará os 

braços cerca de 30 centímetros do corpo, antes de colar energicamente as 

mãos àscoxas. 

O calcanhar esquerdo deverá ser ligeiramente levantado para que o pé 

(calçado) não arraste no solo, unindo-o ao calcanhar direito. O policial militar 

executará todos esses movimentos imediatamente após ouvir o comando de 

“SENTIDO!”. 

1) Voltas a PéFirme 

 

A execução de voltas a pé firme deverá guardar as mesmas proporções das 

angulações matemáticas. Na execução do comando de “DIREITA (Esquerda), 

VOLVER!”, o policial militar volverá no seu próprio eixo 90 graus à direita 

(esquerda). Na execução do comando de “OITAVO À DIREITA (Esquerda), 

VOLVER!”, o policial militar volverá no seu próprio eixo 45 graus à direita 

(esquerda). Na execução do comando de “MEIA VOLTA, VOLVER!”, o policial 

militar volverá no seu próprio eixo 180 graus à esquerda. Todos os movimentos 

serão executados na posição de “Sentido”. Caso a tropa estiver na posição de 



 

“Descansar”, à voz do comando propriamente dito (Direita – Esquerda – Oitavo 

à direita/esquerda – Meia Volta), o policial militar executará a posição de 

“Sentido” e aguardará a voz de execução (Volver!). 

As voltas a pé firme se darão da seguinte forma: 1) “DIREITA / ESQUERDA, 

VOLVER!”: à voz de execução “VOLVER!”, o policial militar se voltará para o 

lado indicado, de um quarto de círculo (90 graus), sobre o calcanhar do pé 

direito (esquerdo) e a planta do pé esquerdo (direito), e, terminada a volta, 

assentará a planta do pé direito (esquerdo) no solo; unirá depois o pé esquerdo 

(direito) ao direito (esquerdo), batendo energicamente os calcanhares. 

2) “MEIA VOLTA, VOLVER!”: será executada como “Esquerda Volver”, sendo a 

volta de 180graus. 

3) “OITAVO À DIREITA / ESQUERDA, VOLVER!”: Será executado do mesmo 

modo que “DIREITA / ESQUERDA VOLVER”, mas, a volta é de apenas 45 

graus. 

b) Descansar 

 

Estando na posição de “Sentido”, ao comando de “DESCANSAR!”, o policial 

militar deslocará o pé esquerdo, a uma distância aproximadamente igual à 

largura de seus ombros, para a esquerda. 

Nesse movimento, o policial militar elevará a perna esquerda à retaguarda, 

formando um ângulo aproximado de 90 graus em relação ao plano vertical do 

seu corpo (o joelho é dobrado, formando um ângulo de aproximadamente 90 

graus entre a perna e o corpo), abaixando imediatamente a perna, chocando 

com energia a planta do pé esquerdo ao solo. Simultaneamente, a mão 

esquerda segurará o pulso do braço direito com os dedos polegar e indicador, 

compondo a mão direita (que estará fechada - punho cerrado), com os demais 

dedos da mão esquerda. A mão esquerda ficará colocada às costas, na altura 

da cintura. Nesta posição, as pernas ficarão naturalmente distendidas e o peso 

do corpo igualmente distribuído sobre os pés, que permanecerão num mesmo 

alinhamento. Esta é a posição do policial militar ao entrar em forma, onde 

permanecerá em silêncio e imóvel. 



 

 

 

Posição de“Descansar”(frente). Posição de“Descansar”(perfil). Posição de “Descansar”(costas). 

 

c) ÀVontade 

 

O comando de “À VONTADE!” ou “À VONTADE EM FORMA!” deverá partir, 

obrigatoriamente da posição de “Descansar”. A esse comando, o policial militar 

poderá sair do seu lugar em forma, permanecendo na zona de reunião, não 

necessitando a conservação do alinhamento e a cobertura, podendo se mexer 

e conversar. Para cessar a situação de “À Vontade” ou “À Vontade em Forma”, 

o comandante ou mais antigo dará uma voz ou sinal de advertência: 

“ATENÇÃO!”. Os policiais militares, então, individualmente, retornarão à 

posição de“Descansar”. 

d) Sem Conversa à Vontade 

 

O comando de “SEM CONVERSA À VONTADE!” ou “À VONTADE, SEM 

CONVERSA!”, deverá partir, obrigatoriamente, da posição de “Descansar”. A 

esse comando, o policial militar manterá o seu lugar em forma, de modo a 

conservar integralmente o alinhamento e a cobertura. Poderá apenas relaxar a 

posição sem contudo conversar em forma. Para cessar a situação de “Sem 

conversa à vontade”, o mais antigo dará uma voz ou sinal de advertência: 

“ATENÇÃO!”. Os policiais militares, então, individualmente, retornarão à 



 

posição de “Descansar”. 

e) Em Forma 

 

Ao comando de: 

 

- ATENÇÃO GRUPAMENTO / ESCOLA / PELOTÃO, etc. (CONJUNTO A 

QUEM O COMANDANTE SEREFERE) 

- BASE TURMA TAL À MINHA ESQUERDA (NA EFO, A TURMA MAIS 

ANTIGA GERALMENTE ENTRA EM FORMA À ESQUERDA DO 

GRUPAMENTO) 

- FRENTE PARA TAL PONTO (PRÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO, PALANQUE 

PRINCIPAL DO PÁTIO DA APM,ETC..) 

- COLUNA POR UM/DOIS/TRÊS, ETC..(NA EFO A FORMAÇÃO NORMAL 

DAS TURMAS É POR TRÊS) 

 

- GRUPAMENTO EMFORMA! 

 

Cada policial-militar deslocar-se-á rapidamente para o seu lugar na formação e 

tomará a distância e o intervalo regulamentares, ou seja, a mensuração 

idêntica à de um braço distendido lateralmente e à frente entre os policiais 

militares. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formação normal, por turmas 



 

CONCEITOS DO PELOTÃO EM FORMA: 

 

 

 

 

 

 

Coluna - É o dispositivo de uma tropa, cujos 

elementos estão uns atrás dos outros. 

Linha ou Fileira - É a disposição de uma 

tropa cujos elementos estão dispostos um ao 

lado do outro. 

Distância - É o espaço entre dois elementos 

colocados um atrás do outro e voltados para a 

mesma frente. 

Entre dois policiais militares a pé, a distância é 

o espaço compreendido entre ambos na 

posição de sentido, medido pelo braço 

esquerdo distendido, pontas dos dedos 

tocando o ombro do companheiro da frente. 

Intervalo - É o espaço, contado em passos ou 

em metros, paralelamente à frente, entre dois 

policiais militares colocados na mesma fileira. 

Os policiais militares da testa (fileira da frente) 

distenderão o braço esquerdo, horizontal e 

lateralmente, no prolongamento da linha dos 

ombros, mão espalmada, palma voltada para 

baixo, tocando levemente o ombro direito do 

companheiro à sua esquerda. Os demais 

procurarão ajustar o alinhamento e a 
cobertura. 

Cobertura - É a disposição cujos elementos 

ficam voltados para a mesma frente, de modo 

que um elemento fique exatamente atrás do 

outro. 

Alinhamento - É a disposição cujos 

elementos ficam em linha 

reta, voltados para a mesma frente, de modo 
que um elemento fique exatamente ao lado do 
outro. 

 

 

Entre pelotões, o policial militar testa da coluna da direita mensurará um 

intervalo de dois braços entre os pelotões em forma. 

Depois de verificados corretamente a cobertura e o alinhamento, tomará a 

posição de “Descansar” e permanecerá imóvel, aguardando o próximo 

comando. 

Estando a tropa / turma / pelotão em forma, o policial militar só poderá sair ou 



 

entrar em forma mediante permissão expressa do mais antigo presente. 

Tanto para sair, quanto para entrar em forma, após a permissão, deverá fazê-lo 

pela retaguarda da tropa e passando pela direita da coluna da qual o policial 

militar entrará ou sairá. 

Para permanecer em forma, o policial militar não poderá carregar nenhum 

objeto nas mãos, exceção feita em caso de ordem expressa. 

Estando o policial militar em forma, ao ser chamado por um superior 

hierárquico que esteja distante da sua posição na tropa, deverá tomar a 

posição de “Sentido” (caso esteja na posição de “Descansar” ou “Sem 

conversa à vontade”), elevar o braço esquerdo com o punho cerrado (fechado) 

e aí declinar seu posto/graduação, nome funcional e turma, retornando, após a 

fala, o braço esquerdo à posição de “Sentido”. Ex: “Pronto, senhor Tenente! 

Cadete Fulano, CFO I, TurmaX”. 

Caso o acionamento seja realizado próximo à posição do policial militar na 

tropa, este deverá tomar a posição de “Sentido” (caso esteja na posição de 

“Descansar” ou “Sem conversa à vontade”), e declinar seu posto/graduação, 

nome funcional e turma (caso esteja em curso), permanecendo nesta posição 

até que seja dada a ordem para “Descansar”. 

f) Cobrir 

 

O comando de “cobrir!” deverá ser dado quando os policiais militares estiverem 

na posição de “Sentido”. Contudo, estando na posição de “Descansar”, ao 

comando de “Cobrir”, o policial militar tomará primeiramente a posição de 

“Sentido” e em seguida executará a posição de “Cobrir”, ou então o 

comandante da tropa comandará primeiramente “Sentido” para depois 

comandar “Cobrir”. Esse comando é destinado para que o policial militar ajuste 

o alinhamento e a cobertura da tropa, ou seja, para que ele retifique o 

posicionamento em forma. Para alinhar, o policial militar deverá olhar para a 

direita (para a coluna-base) e posicionar-se alinhado ombro a ombro em 

relação ao(s) companheiro(s) à sua direita, ou seja, ira se posicionar na mesma 

fileira ou linha em que se encontrem os companheiros à sua direita, alinhando- 

se por eles. Para ajustar a cobertura, o policial militar deverá distender o braço 



 

esquerdo, colocando-o paralelo ao solo, com a palma da mão espalmada e 

voltada para baixo e os dedos unidos, até a altura do ombro do companheiro à 

sua frente, tocando levemente a falange distal do dedo médio no ombro 

esquerdo do companheiro da frente; colocar-se-á, então, exatamente atrás 

deste, de forma acobri-lo. 

Quando o policial militar já estiver alinhado e coberto, ele permanecerá parado 

e com o braço esquerdo levantado (paralelo ao solo) até que seja comandado 

“FIRME!”, que é o único comando exeqüível após o comando de “Cobrir!”. 

Apenas a testa da tropa estenderá lateralmente seu braço esquerdo, tocando 

levemente a falange distal do dedo médio no ombro direito do companheiro que 

estiver ao seu lado esquerdo, exceto o policial militar que estiver na extrema 

esquerda da testa da tropa, que permanecerá na posição de “Sentido”. A mão 

direita permanecerá colada à coxa. Ao ser dado o comando de “COBRIR!”, o 

policial militar não romperá marcha para executá-lo. Apenas estenderá o braço 

e se movimentará, ajustando seu alinhamento e cobertura na formação. 

 

Cobrir(frente). Cobrir(perfil). 

 

O comandante da tropa poderá determinar que se execute o comando de 

“Cobrir!” com distâncias e intervalos normais (que é o regulamentar - braço 

distendido – não sendo necessário dizer: “com distâncias e intervalos 

normais”); com distâncias e intervalos reduzidos; com distâncias e intervalos 

aumentados ou sem intervalos, dependendo de qual objetivo ele queira 

alcançar (emassar a tropa para transmitir ordens ou dar treinamentos - 

aumentar a distância e intervalo entre os policiais militares para a execução de 



 

exercícios físicos, etc.). Nesse caso, a observação de quais serão as distâncias 

e/ou intervalos precederá o comando propriamentedito. 

Deve-se usar o comando de “COBRIR!” apenas para ajustar a cobertura e o 

alinhamento da tropa que tenha o número de policiais militares da testa menor 

ou igual à sua profundidade (somatória dos policiais militares da testa ao cauda 

da coluna-base), ou seja, estando a tropa formada em fileiras. Caso contrário, o 

comando correto deverá ser o de “PERFILAR!” 

Ao ser determinado o comando de “COBRIR!” à tropa, em caso de não ficar 

completa a formação do grupamento, a última fileira sempre deverá 

permanecer com todos os integrantes (completa), ficando a penúltima fileira 

para a realização dos ajustes (incompleta). Como exemplo, na hipótese comum 

da formação de pelotão por 03 colunas, caso faltem dois policiais militares na 

formação, o único policial militar que permanecer na penúltima fileira ficará na 

coluna-base, ou seja, na coluna da direita - 2º grupo. Caso falte apenas um 

policial militar na formação, os dois policiais militares da penúltima fileira 

permanecerão nas extremidades, ou seja, um na coluna da esquerda -3º grupo 

- e outro na coluna da direita (coluna-base) - 2ºgrupo. 

Nos casos em que a formação do pelotão for por 04 ou mais colunas, após a 

prioridade de se completar a coluna-base na penúltima fileira, completa-se a 

outra extremidade e depois vai completando a coluna mais próxima da coluna- 

base. 

Nos casos em que os policiais militares integrantes da última fileira não tiverem 

à sua vanguarda outro policial-militar, ou seja, quando a penúltima fileira não 

estiver completa, estes, ao comando de “COBRIR!”, não elevarão o braço 

esquerdo conforme os demais integrantes do grupamento, mensurando a 

cobertura e o alinhamento apenas visualmente. 

g) Com Distâncias e IntervalosReduzidos 

 

Na execução do comando de “COM DISTÂNCIAS E INTERVALOS 

REDUZIDOS, COBRIR!”, o policial militar que estiver na testa da tropa (exceto 

o da extrema esquerda) deverá, a partir do homem-base (primeiro policial 

militar da coluna da direita – 2º grupo), para mensurar o intervalo, fechar a mão 



 

esquerda cerrando o punho, encostando-o em seu corpo na altura da cintura, e 

projetando o cotovelo esquerdo à frente, alinhando-o ao corpo. Os demais 

policiais militares da tropa, para mensurarem a cobertura, permanecerão na 

posição de “Sentido” mantendo uma distância aproximada de 25 centímetros 

do companheiro à sua frente. Quanto à mensuração do intervalo (alinhamento), 

o policial-militar guardará o mesmo que os companheiros da testa da tropa, 

sem contudo executar os movimentos já descritos para os integrantes da testa, 

mantendo-se na posição de“Sentido”. 

 

  

Cobrir com distâncias e intervalos reduzidos - frente e perfil. 

 

 

h) Apresentar-Arma (desarmado) 

 

O comando de “APRESENTAR-ARMA!” deverá ser dado quando os policiais 

militares desarmados estiverem na posição de “Sentido”. Estando os policiais 

militares na posição de “Descansar”, deverá ser dado primeiro o comando de 

“SENTIDO!” e, em seguida, o de “APRESENTAR-ARMA!”. A este comando, o 

policial-militar irá prestar a continência regulamentar. 



 

 

Apresentar-Arma. 

 

i) Descansar-Arma 

 

O comando de “DESCANSAR-ARMA!” será dado quando o policial militar 

estiver na posição de “Apresentar-arma” ou na posição de “Ombro-Arma” 

(apenas quando estiver armado), para que retorne à posição de “Sentido”, 

desfazendo a continência em movimento enérgico. 

Estando o policial militar desarmado, ao ser-lhe dado o comando de 

“APRESENTAR-ARMA!”, como por exemplo, para a continência ao 

hasteamento e arriação do Pavilhão Nacional, o próximo comando (para 

retornar à posição anterior) será o de “DESCANSAR-ARMA!”, considerando 

que o militar está desarmado, motivo pelo qual não será dado o comando de 

“Ombro-Arma”. 

j) Fora de Forma 

Ao comando de “FORA DE FORMA, MARCHE!”, o policial militar romperá a 

marcha com o choque do pé esquerdo à frente, concomitante com a execução 

dos movimentos dos braços, levando o braço direito à frente e o esquerdo à 

retaguarda (dedos unidos e mãos espalmadas), saindo de forma com rapidez, 

dizendo: “BOA!”. Quando necessário, o comando será precedido da informação 

que o responsável pelo treinamento julgar necessário, a qual não fará parte da 

voz de comando. 



 

 

 

Desde o primeiro dia de curso os cadetes deverão manter em condições 

fardamento reserva (B12/B1) 

9. Uniformes básicos, petrechos e equipamentos para ocadete 

 

RCEG - Art. 22. A correta apresentação pessoal do militar fardado, além de 

constituir elemento necessário para a consolidação da disciplina, é fator de 

importância no tocante à visibilidade e credibilidade da Instituição perante a 

opinião pública. Dessa forma, o uso adequado da composição dos uniformes 

deve ser rigorosamente observado, com o cumprimento das prescrições 

relativas à apresentação individual contidas nesta norma. 

 

 

 

O militar que ingressa na PMMG através do CFO, na condição de civil, fará 

uso, nos primeiros meses, do uniforme denominado B12, composto de tênis e 

cinto de nylon preto, meias e camiseta brancas e calça jeans azulescuro. 

 

O uso desse fardamento se restringirá às dependências da APM, RCAT. 

 

O militar que já era policial da PMMG fará uso, desde o início do curso, dos 



 

uniformes B1 e C1: 

 

 

Para as atividades escolares e durante o expediente normal na APM, os 

cadetes deverão manter em condições de uso imediato os seguintes uniformes 

e equipamentos: 

Para os civis e militares oriundos de outras instituições: 

 

a) B12 – Uniforme de adaptação: camiseta branca com nome; cinto preto 

de nylon com fivela PMMG; calça jeans azul marinho modelo 

tradicional; méias brancas; tênis preto; 

b) A1 - cerimôniabranco; 

c) A2 – cerimôniamarron; 

d) C1 - trânsito eexpediente; 

e) D1 – educação física (Short com listra lateralvermelha); 

f) D2 - agasalho de educação física; 

g) cinturão de couropreto; 

h) espada com petrechos. 

 

 

A Camiseta branca utilizada nos uniformes será de gola olímpica, 



 

confeccionada em malha, conforme modelo abaixo: 

 

 

Fig 3: modelo de camiseta do CFO. 

 

 

Para os militares oriundos da PMMG: 

a) A1 - cerimôniabranco; 

b) A2 - cerimôniamarron; 

c) B1 - policiamento ostensivo geral: de acordo com seu posto ougraduação; 

d) C1 - trânsito eexpediente; 

e) D1 - educação física (Short com listra lateralvermelha); 

f) D2 - agasalho de educaçãofísica; 

i) espada com petrechos. 

 

Todos os discentes deverão providenciar às suas expensas, desde o início do 

curso, uniformes para as atividades físicas conforme modelos referenciados 

abaixo (D1 e D2, RUIPM – R123), observadas as especificidades da camiseta 

branca descritas acima (pg.40) e do short/calça que deverá apresentar listra 

lateral vermelha. 

CAD CAMPOS 



 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Para as aulas de natação, os policiais masculinos devem usar 

sungas na cor azul e as policiais femininas, maiô azul. Ambos devem usar 

chinelos pretos.



 

Os discentes do CFO serão designados como Cadetes e confeccionarão as 

tarjetas e plaquetas conforme modelo abaixo: 

 

 

 

 CAD CAMPOS  
Tarjeta/Plaqueta de identificação do CFO . 

 

 

 

 

Adornos – Policialmasculino 

 

 

I – anel: até dois, incluindo a aliança e anel de formatura, nas cores dourada e 

prateada, com largura máxima de um cmcada; 

II – relógio: um, de pulso, com pulseira metálica prateada ou dourada, de couro 

ou de plástico nas cores marrom oupreta; 

III - um cordão no pescoço e uma pulseira no pulso, metálicos, prata, dourado 

ou preto de fina espessura e formados por uma única volta e com diâmetro 

máximo de três milímetros para osaros. 

 

É vedado o uso de piercing. 

 

 

Adornos – Policialfeminino 

 

 

I – Maquiagemdiscreta. 



 

II – Unhas pequenas, com esmalte discreto (incolor, branco, tons claros de rosa, 

tons terrosos evermelhos); 

III – brincos: um em cada orelha, em tamanho que não ultrapasse, em mais de 

um centímetro, o final do lóbulo daorelha; 

IV – anel: até três, incluindo a aliança e anel de formatura, nas cores dourada e 

prateada; 

 – relógio: um, de pulso, com pulseira metálica prateada ou dourada, de couro 

ou de plástico nas cores marrom oupreta; 

 Uso de óculos degrau 

 

 

Deve ser utilizado óculos com armações discretas, de cor preta ou prateada. 

Está proibido o uso de óculos de sol, somente mediante liberação do NAIS da 

APM. 

 

Corte de cabelo masculino 

 

Corte aparado curto. 

 

 

1 - Utilizar máquina 2 na lateral e nuca, e máquina 3 na partesuperior. 

2 - Cabelo crespo: utilizar máquina 1 na lateral, e máquina 2 na partesuperior. 

 

 

É vedado o uso de corte de cabelo tipo “topete”, “moicano” ou cabelo levantado 

na parte anterior da cabeça, com ou sem gel fixador. 



 

 



 

Corte de cabelo Cabelo das Policiais femininas 

 

 

Cabelo Curto: 

 

 

- Poderá ser utilizado solto em todos osuniformes. 

- Cabelo curto é aquele que não ultrapasse a gola do uniforme. 

CabeloLongo: 

- Deverá ser realizado coque, com grampos e rede de proteção nas cores 

marrom ou preta. 

- Com uniforme de educação física, pode ser utilizado rabo de cabalo. 

O cabelo não pode ser pintado com coresindiscretas. 



 

11. Do Regime de Internato 

 

REFO - Art. 18. O período de internato consiste na permanência contínua dos 

discentes nos alojamentos disponibilizados pela APM, exceção feitas aos dias 

em que não houver atividade acadêmica. 

 

REFO - Art. 21. Excetuando-se os casos de ressalva médica, odiscente 

Os adornos permitidos são grampos simples, elásticos e rede nas cores preta 

ou marrom. 

 

 

alojado deverá cumprir sua licença médica em seu alojamento. 

 

 

Do Regime deInternato 

 

REFO - Art. 18. O período de internato consiste na permanência contínua dos 

discentes nos alojamentos disponibilizados pela APM, exceção feitas aos dias 

em que não houver atividade acadêmica. 

 

REFO - Art. 21. Excetuando-se os casos de ressalva médica, o discente 

alojado deverá cumprir sua licença médica em seualojamento. 

 

REFO - Art. 22. Para maior controle de acesso aos alojamentos os discentes 

deverão: 

I – manter o alojamento trancado caso este estejavazio; 

II – cada discente alojado deverá ter uma cópia da chave de seu respectivo 

alojamento,Msendo, expressamente, proibido o empréstimo da chave para 

discente que não pertencente aoalojamento; 

III – é vedada a entrada ou permanência de qualquer discente em alojamento 



 

do qual não seja destinado, salvo se a convite de um dos integrantes do 

alojamento e no tempo necessário para resolver demandasescolares; 

IV – é vedada a entrada e permanência de civis nas dependências do Edifício 

JGO, exceto quando autorizados pelo Comando da Escola ou no caso de 

prestadores de serviços de manutenção elimpeza. 

REFO - Art. 23. O P4 de cada alojamento confeccionará um Mapa Carga, 

contendo todo o material existente. 

I – os materiais pertencentes à PMMG deverão ser discriminados e, caso haja 

número de patrimônio, deverão serrelacionados; 

II – os materiais pertencentes ao DAEC deverão ser identificados e 

relacionados; 

III – todos os pertences devem caber no armário e nestes ficarem trancados na 

ausência do discente; 

IV – os ferros de passar roupas poderão ficar na bancada da pia do banheiro 

com fios enrolados, devidamente identificados com o nome do proprietário e 

organizados; 

V - nos varais somente é autorizado manter toalhas, sendo que estas deverão 

estar estendidas de forma organizada e apenas durante o tempo necessário 

parasecagem. 

Paragráfo único. A limpeza dos alojamentos deve ser realizada por militar do 

Corpo Discente da EFO conforme escala, sendo vedada a prestação deste 

serviço por terceiros. 

 

REFO - Art. 25. Durante o horário de atividades acadêmicas, o discente 

somente poderá utilizar as dependências do alojamento durante o intervalo, 

mantendo a organização e limpeza. 

 

REFO - Art. 26. Em dias em que não houver atividades acadêmicas da EFO o 

discente: 



 

I – poderá fazer uso de seu alojamento, podendo permanecer noleito, 

independentemente dohorário; 

II – não havendo revista do recolher, poderá adentrar à APM após às 23 horas, 

porém, deverá apresentar ao Corpo da Guarda e anunciar suaentrada; 

III – deverá respeitar a disciplina de luz e som, principalmente no período 

noturno. 

 

REFO - Art. 27. Para garantir melhor convivência e respeito ao período de 

descanso, os alojamentos não podem ser utilizados para estudos ou práticas 

de atividades físicas, havendo locais apropriados para tanto como as salas de 

estudos, salas de aula e complexo desportivo. 

 

Da Revista de Recolher, Silêncio eAlvorada 

 

REFO - Art. 28. Na revista de recolher deverão ser observadas as seguintes 

orientações: 

I – a revista de recolher será realizada às 22 horas, exceto aos domingos e 

feriados, ocasião em que será realizada às 23horas; 

II – às vésperas dos dias em que não houver expediente ou chamada para os 

discentes da EFO, não haverá revista derecolher; 

III – a revista será realizada nos alojamentos, sendo obrigatória a presença de 

todos os alojados, exceto se em serviço ou com liberação devidamente 

autorizada, ocasião em que os discentes deverão estar com traje compatível, 

sendo vedado o uso de short oucamiseta; 

IV – a revista de recolher poderá ser realizada no hall do edifício JGO, 

mediante acompanhamento do Oficial-de-dia, devendo os discentes estarem 

fardados com o uniformes D1 ouD2; 

V – antes do horário estabelecido para a revista de recolher, o discente 

responsável pelo alojamento, conforme escala de rodízio entre seus ocupantes, 

preparará, por escrito, o anúncio de seu alojamento e o entregará, com 



 

antecedência mínima de 01 (uma) hora, a um dos plantonistas do JGO, que o 

repassará aoDia-à-Escolas; 

VI – no horário estabelecido para a revista de recolher, à entrada do Oficial-de- 

dia, do FunOf ou Dia-à-EFO no alojamento, o xerife do alojamento comandará: 

“Atenção alojamento, no recinto o Senhor (posto/graduação e nome de quem 

chega) Oficial de dia/ FunOf/ Dia-à-Escolas, acompanhado do Senhor 

(posto/graduação e nome de quem acompanha)”, ocasião em que os alojados 

acordados deverão se postar aos pés da cama, na posição de“sentido”; 

VII – o anúncio será prestado pelo xerife do alojamento ao Oficial-de-dia/FunOf/ 

Dia-à- Escolas repassando as alterações que porventura houver, na ausência 

do xerife o mais antigo do alojamento deverá prestar oanúncio; 

VIII – após o anúncio, proceder-se-á à revista derecolher; 

IX – para a revista de recolher, em alojamento de militares de sexo oposto ao 

Oficial-dedia, FunOf ou Dia-à-Escolas, serão observados, além dos 

procedimentos citados no itemanterior: 

a) toda a revista deverá ser acompanhada pelo Oficial dedia; 

b) os militares encarregados pela realização da revista de recolher deverão 

bater à porta do alojamento e aguardar a confirmação do xerife do alojamento 

de que todos estão em condições de responder à revista, procedimento este 

que deverá ser realizado com a maioragilidade; 

c) os alojados presentes deverão se vestir adequadamente, cuidando para que 

sejam cobertos os que estiveremdormindo; 

X – caso o Oficial-de-dia, FunOf ou Dia-à-Escolas não compareça para realizar 

a revista de recolher em até 30 (trinta) minutos após o horário previsto para seu 

início, o xerife do alojamento poderá se deitar, deixando o anúncio por escrito 

com o Plantão do JGO, caso nenhum outro integrante do alojamento 

permaneçaacordado; 

XI – durante o horário compreendido entre a revista de recolher e a alvorada, 

será permitida a ausência do alojado de seu alojamento para permanecer em 

outra dependência da APM, desde que autorizada pelo Dia-à-Escolas ou outro 

militar de serviço superior aeste; 



 

XII – as dispensas da revista de recolher poderão ser conferidas pelas 

Coordenadorias de Curso, a partir de uma análise da conduta e do 

aproveitamento escolar dodiscente; 

XIII – em casos excepcionais, o Oficial-de-dia poderá dispensar o discente 

alojado da revista de recolher, devendo, ao término do serviço, encaminhar 

relato da situação ao Comandante da EFO, para fins de acompanhamento e 

apreciação; 

XIV – o discente desalojado, que desejar pernoitar no quartel, deverá solicitar 

autorização ao Oficial-de-dia e deverá observar, integralmente, as normas 

previstas para osalojados; 

XV – o discente alojado que adentrar a APM após o horário previsto para a 

revista de recolher, mesmo que dispensado da revista, deverá passar pelo 

Corpo da Guarda e registrar seu nome em livropróprio. 

REFO - Art. 29. O “período de silêncio” compreende o horário que vai do “toque de 

silêncio” até o “toque de alvorada”. 

I – nos dias que antecedem aqueles em que há previsão de expediente 

escolar, o “toque de silêncio” será executado às 22h30min, exceto aos 

domingos, quando será executado às 23h30min, ou em ocasiões determinadas 

pelo Comandante daEFO; 

II – o “toque de silêncio” será executado através de toque de corneta ou por 

meio de sistema de som, coordenado peloFunOf; 

III – durante o período de silêncio, deverão ser observados os seguintes 

procedimentos: 

 

a) os alojamentos deverão permanecer em silêncio, com as luzes apagadas, 

podendo,emcaso de necessidade, as luzes dos banheiros ficarem acesas; 

 

b) não realizar reuniões ou atividades que possam causar perturbação ou trazer 

prejuízos ao descanso dos discentesalojados; 

c) a ausência do discente de seu alojamento, para permanecer em outra 

dependência da APM, será permitida para fins escolares, por tempo pré- 



 

determinado e controlado, com autorização expressa doDia-à-Escolas; 

d) não receber visitas, exceto em situação de emergência, acompanhada pelo 

Dia-à- Escolas e com autorização do Comando daEscola. 

 

REFO - Art. 30. O “toque de alvorada” será executado por meio de toque de 

corneta ou por sistema de som, coordenado pelo FunOf. 

I – nos dias em que houver expediente escolar ou administrativo, o “toque de 

alvorada” será executado às 06 horas, e, nos dias em que não houver 

expediente escolar ou administrativo, não será executado, exceto em ocasiões 

determinadas pelo Comandante daEFO; 

II – após o “toque de alvorada”, todos os discentes deverão estar acordados 

fora das camas, mantendo a conversação em volumereduzido. 

Chamada Matinal RegrasGerais 

 

REFO - Art. 31. As chamadas matinais da EFO realizar-se-ão, via de regra, nos 

seguintes horários e locais, salvo ordem contrária do Comandante da EFO: 

I – às 07h50min, nas segundas e sextas-feiras, no pátio principal da EFO com 

o B1, uniforme dodia; 

II – às 07h50min, nas quartas-feiras, no pátio principal da EFO com o C1, 

uniforme dodia; 

III – às 06h45min, nas terças e quintas-feiras, no Pátio Principal da APM, para 

solenidade matinal com o B1, uniforme dodia; 

Parágrafo primeiro: Nos dias em que não houver solenidade matinal, os 

discentes deverão entrar em forma com o uniforme previsto para a primeira 

aula ou atividade do dia. Nos dias em que houver solenidade matinal, todas as 

turmas deverão entrar em forma com o uniforme previsto para o dia, trocando-o 

após o desfile, caso aquele não seja o previsto para a primeiraaula. 

Parágrafo segundo: O discente somente poderá deixar de entrar em forma por 

determinação do Comandante ou Subcomandante da EFO, por motivos 

médicos e, excepcionalmente, quando autorizado pelo Chefe de Curso. 



 

 

REFO - Art. 32. No horário e local estabelecidos, o discente Xerife-Geral 

chamará a tropa em forma, à viva voz, conforme previsto no capítulo 4 -11 do 

Manual C 22-5 do Exército Brasileiro, de modo que a tropa se disponha, por 

turmas, em local específico (Vide subseção 9.2.2 “e”). 

 

Parágrafo único: Os discentes deverão se apresentar devidamente barbeados; 

o uniforme deverá estar limpo, bem passado, sem estar com dobras, com 

destaque para os vincos da calça e das mangas da camisa, e os sapatos ou 

coturnos deverão estar limpos e engraxados. 

 

REFO - Art. 33. Os Xerifes farão a chamada e prestarão o anúncio de suas 

turmas ao Xerife- Geral e aos respectivos discentes Fiscais de Turma. Estes 

anunciarão as alterações aos respectivos Chefes de Curso. O Xerife-Geral 

prestará o anúncio completo do efetivo de discentes da EFO ao Oficial Fiscal 

dodia. 

 

REFO - Art. 34. Os discentes dispensados dos exercícios físicos e militares, em 

condições de permanecer de pé, posicionar-se-ão à retaguarda das respectivas 

turmas ou em local designado pelo Oficial Fiscal do dia. 

Parágrafo único. Os discentes que não estiverem em condições de permanecer 

em pé,responderão às chamadas em local definido pelos seus respectivos 

Chefes de Curso. 

 

Apresentaçãoregulamentar 

 

RCONT - Art. 41. O militar, para se apresentar a um superior, aproxima- se 

deste até a distância do aperto de mão; toma a posição de "Sentido", faz a 

continência individual como descrita neste Regulamento e diz, em voz 

claramente audível, seu grau hierárquico, nome de guerra e Organização  

Militar a que pertence, ou função que exerce, se estiver no interior da sua 



 

Organização Militar; desfaz a continência e diz o motivo da apresentação, 

permanecendo na posição de Sentido" até que lhe seja autorizado tomar a 

posição de "Descansar" ou de "ÀVontade". 

 

§ 1º - Se o superior estiver em seu Gabinete de trabalho ou outro local coberto, 

o militar sem arma ou armado de revólver, pistola ou espada embainhada tira a 

cobertura com a mão direita; em se tratando de boné ou capacete, coloca-o 

debaixo do braço esquerdo com o interior voltado para o corpo e a jugular para 

a frente; se de boina ou gorro com pala, empunha-o com a mão esquerda, de 

tal modo que sua copa fique para fora e a sua parte anterior voltada para a 

frente e, em seguida, faz a continência individual e procede àapresentação. 

 

 

RCONT - Art. 42. Para se retirar da presença de um superior, o militar faz-lhe a 

continência individual, idêntica à da apresentação, e pede permissão para se 

retirar; concedida a permissão, o oficial retira-se normalmente, e a praça, 

depois de fazer "Meia Volta", rompe a marcha com o péesquerdo. 

Em trajes civis, para efeito de continência individual, ao tratar diretamente com 

o superior ou precedente, o discente adotará a posição de “sentido” e se 

Exemplo de apresentação pessoal 

O Cadete sempre que for tratar com superior hierárquico ou precedente deverá: 

 

1- Aproximar- se deste até a distância do aperto de mão e ficar na posição de descansar 

correta, até que o superior ou precedente lhe dê atenção ou permita continuar; 

2 - Toma a posição de "Sentido", faz a continência individual como descrita neste 

Regulamento e diz, em voz claramenteaudível: 

- Cadete Fulano de tal, CFO I, turma x 

3 - Desfaz a continência e diz o motivo da apresentação, permanecendo na posição de 

"Sentido" até que lhe seja autorizado tomar a posição de "Descansar" ou de "À Vontade". 



 

apresentará regularmente. 

Referência dos artigos: PORTARIA NORMATIVA 660/MD, MINISTÉRIO DA 

DEFESA, 19/05/2009. Aprova o Regulamento de Continências, Honras, Sinais 

de Respeito e Cerimonial Militar das ForçasArmadas. 

Procedimentos em sala deaula 

 

RAPM - Art. 128. Quando o docente adentrar na sala de aula, deverão ser 

observados os seguintes procedimentos pelo Xerife, que deverá comandar: 

I - “Atenção!”: os discentes deverão se colocar de pé, nos corredores entre as 

carteiras, na posição de descansar, cobrindo-se emcolunas; 

II - “Sentido!”: em ato contínuo, o Xerife presta o anúncioregulamentar; 

 

III - “Descansar!” e “À vontade!”: os discentes deverão tomar os respectivos 

assentos, mantendo adisciplina. 

§1º. O docente civil tem precedência hierárquica para fins de continência e 

sinais de respeito por parte do corpo discente, no âmbito da APM e das 

Unidades Executoras de EPM. 

§2º. No anúncio, o Xerife informará o total de discentes da turma, o total de 

discentes presentes, bem como o destino dos ausentes. 

RAPM - Art. 130. Caso a turma esteja em sala de aula sob o comando do 

Xerife, este será o responsável pela apresentação e anúncio, sempre que ali 

adentrar um superior hierárquico, devendo ser observadas as regras contidas 

no RCONT. 

RAPM - Art. 131. É facultada a utilização das salas de aula pelos discentes 

para estudo, desde que com o devido conhecimento da 

coordenadoria/monitoria ou doOficial-de-dia. 

RAPM - Art. 133. Sempre que a disposição das carteiras ou ordem de 

ocupação da sala de aula for alterada por determinação, cada discente deverá 

responsabilizar-se por recolocar seu material conforme Mapa daSala. 



 

Correspondência 

 

Sempre que for se dirigir, por escrito, a um superior, utilizar ao final a 

expressão “Respeitosamente”. O termo “Atenciosamente” somente deve ser 

utilizado quando o texto for dirigido a um par ousubordinado. 

Regras gerais aosdiscentes 

 

Deveres dosDiscentes 

 

RAPM - Art. 26. O corpo discente tem os seguintes deveres: (...) 

 

VI - conhecer o Comandante da APM, Comandante da Escola/Chefe de Centro 

e oficiais da sua respectivaUnidade; 

VII - estar ciente do telefone de contato do Chefe de Curso/ Monitor; VIII - 

observar a cadeia de comando, dirigindo-se à autoridade superior ao seu Chefe 

Direto somente com o conhecimento deste; IX - acatar prontamente as ordens 

dos superiores hierárquicos e Xerife daturma; 

X - manter atualizados seus dados cadastrais, quais sejam: endereço, telefone, 

dependentes, estado civil e outros inerentes ao Sistema Informatizado de 

Recursos Humanos (SIRH) daPMMG;- acessar a Intranet PM diariamente, 

sendo uma vez pela manhã e outra no término do expediente, a fim de estar 

ciente das ordens, escalas e informações, tomando as providências que a 

mensagemexigir; 

XI - tomar conhecimento das ordens e atividades programadas pela 

Escola/Centro ou Instituição contratada; 

XII - tomar conhecimento das informações passadas em todas as chamadas, 

consultando a respectiva ata da atividade, a secretaria da coordenadoria e 

outros discentes, caso não esteja em forma por qualquermotivo; 

XIII - ao ser intimado a comparecer em audiências em Fóruns e Delegacias, 

apresentar imediatamente a intimação ao Chefe de Curso/Monitor, para que 



 

seja providenciada a confecção do ofício deapresentação; 

XIV - ao ser licenciado ou dispensado por motivo de saúde, providenciar a 

competente homologação, nos prazos da norma específica e comunicar ao 

oficial Chefe de Curso/Monitor, antes de ausentar- se doquartel; 

XV - ao se envolver em ocorrência de qualquer natureza, comunicar 

imediatamente ao Chefe de Curso/monitor ou Oficial-de-dia e apresentar 

relatório dos fatos ao Chefe de Curso/Monitor, contendo o número do Boletim 

de Ocorrência (BO), no primeiro dia útil após aocorrência; 

XVI - manter o Xerife da turma informado sobre seu encaminhamento ao 

Núcleo de Assistência Integral à Saúde(NAIS); 

XX - usar fardamento conforme especificações do Regulamento de Uniformese 

Insígnias da Polícia Militar (RUIPM) e demais normas emitidas pela PMMG e 

APM; 

XXII - portar hinário nas chamadasdiárias; 

 

XXIII - anunciar ao Chefe de Curso/monitor ou responsável pela chamada a 

sua impossibilidade de comparecimento ou atraso, antes do horário previsto 

para achamada; 

XXIV - conduzir bloco de anotações, caneta, Carteira de Identidade Funcional e 

Carteira doIPSM; 

XXV – apresentar-se para as aulas desarmado e sem portarmunições; 

 

XXVI – apresentar-se no serviço-de-dia quando adentrar ao Quartel após o 

expedienteadministrativo; 

XXXI - participar de todas as atividades previstas para o curso, dos grêmios, 

teatros, homenagens, eleições, e outras atividades desenvolvidas pelo DAEC 

ou GrêmioEstudantil; 

XXXII - primar pela postura e compostura durante as confraternizações de 

turmas ou festas deformatura. 



 

Proibições aos Discentes 

 

RAPM - Art. 27. É proibido ao discente: 

 

I - veicular foto, filmagem e comentários relativos à PMMG e EPM, contrários 

às normas e à Identidade Organizacional daCorporação; 

II - divulgar imagens que caracterizem apologia ao uso de armas de fogo, 

através de qualquer meio decomunicação; 

III - utilizar do Painel Administrativo para fins que não tenham correlação com 

as atividades daCorporação; 

V - frequentar locais socialmente reprováveis ou incompatíveis com a sua 

situação de militar; 

VII – posicionar-se fardado em rodovias ou em qualquer outro local com o 

objetivo de pedir“carona”; 

VIII - conduzir civis ou militares de outras Unidades ao interior das 

dependências da Unidade de Execução de EPM, salvo com autorização do 

Oficial-de-dia ou autoridade superior aeste; 

IX - ingerir qualquer tipo de alimento: a) no pátio do quartel ou em via pública, 

estando fardado; b) no vestiário e em outros locais incompatíveis com a 

higiene; c) durante as aulas, salvo nos casos de prescrição médica ou quando 

autorizado; d) em muretas ou capôs deveículos; 

X – apresentar-se para qualquer ato de serviço ou atividade programada com 

sintomas deembriaguez; 

XI - ingerir bebida alcoólica nas dependências do Complexo da APM/Unidade 

de Execução daEPM; 

XII - portar qualquer tipo de material pornográfico ou erótico, ou acessar, via 

internet, no interior do quartel, sites que façam referência a conteúdo 

socialmente reprovável ou diverso dos interessesescolares; 

XIII - manter relacionamento íntimo no interior doquartel; 



 

 

XIV - sair ou entrar no quartel com uniforme de educação física e B1 com 

camiseta branca, exceto quando em forma, devidamentecomandado; 

XV - permanecer nas dependências do Complexo da APM/Unidade de 

Execução da EPM em trajes civis ou com uniforme de educação física (shorts e 

camiseta) durante o expediente administrativo eescolar; 

XVI - transitar no interior do quartel em trajes civis que não apresentem as 

características de austeridade e decoro inerentes ao ambientemilitar; 

XVII - ligar equipamento de som ou televisão com volume alto, a qualquer hora 

do dia ou da noite, em dependências doaquartelamento; 

XVIII - deixar equipamentos ou eletrodomésticos ligados em dependências do 

aquartelamento, depois de conclusão da suautilização; 

XIX - efetuar reparos, instalar ou remover programas em equipamentos de 

informática da unidade, ainda que possua conhecimentostécnicos; 

XX - pernoitar na APM/Unidade de Execução da EPM o discente não alojado, 

sem a devida autorização do Oficial-de-dia ou autoridade superior a este, 

exceto quando de serviço interno; 

XXI - adentrar e permanecer nas seções da Unidade de Execução de EPM 

sem a devida autorização ou presença de algum funcionário daseção; 

XXII - guardar arma de fogo em local diverso da Intendência ou Corpo da 

Guarda,estandonointeriordoQuartel;XXIII-manterarma,dequetenha 

posse ou propriedade, no Corpo da Guarda ou na Intendência, fora do horário 

de expediente escolar, excetuando-se os períodos em que estiver de serviço; 

XXIV - fumar em locais inapropriados e, ainda, com uniformes de educação 

física ou de defesapessoal; 

XXV - usar corte de cabelo ou penteado fora dos padrões previstos em 

resoluçãoespecífica; 

XXVI - usar bigode, quando discente de curso deformação; 



 

 

XXVII - entrar em forma conduzindo objetos ou peças que sobreponham o 

uniforme; 

XXVIII – apresentar-se com a barbacrescida; 

 

XXIX - deixar de usar tarjeta ou plaqueta deidentificação; 

 

XXX - dirigir-se diretamente ao local onde estiver sendo realizada a aula, 

quando atrasado, sem antes se apresentar a um integrante da coordenadoria 

decurso; 

XXXI – ausentar-se da aula sem estar devidamente autorizado pelo 

Comandante/Chefe da Unidade de Execução deEPM; 

XXXII – ausentar-se da Unidade de Execução de EPM durante o horário dos 

intervalos de atividades escolares, exceto no intervalo dealmoço; 

XXXIII - dormir, cochilar ou debruçar sobre a carteira escolar, durante a aula ou 

ainstrução; 

XXXIV – deitar-se em carteiras, cadeiras, ou no piso dasala; 

 

XXXV – alterar a disposição das carteiras ou ordem de ocupação disposta no 

Mapa da Sala exceto se determinado pelo docente ou responsável pela 

autoridade; 

XXXVI - escrever ou afixar adesivos no mobiliário, nas portas, nas paredes ou 

nos equipamentos salvo aqueles autorizados pela administração da 

Escola/Centro/Unidade de Execução da EPM expressamente autorizados pelo 

Chefe de Curso/Monitor; 

XXXVII - colocar as cortinas para fora das janelas ou retirá-las de seulocal; 

 

XXXVIII - utilizar internet móvel em sala de aula, salvo quando autorizado e 

exclusivamente para as atividadesescolares; 



 

XXXIX - utilizar as tomadas das salas de aula para ligar notebook e carregar 

baterias de qualquer aparelho eletroeletrônico, inclusivecelulares; 

XL – passar, trocar ou deixar peças de uniforme ou qualquer outra roupa na 

sala de aula; 

XLI – deixar qualquer material sobre as carteiras ou no chão após o término 

dasaulas; 

XLII – deixar as portas dos armários abertas, o fardamento, material particular 

ou o que esteja sob sua responsabilidade fora do lugar devido, exceto quando 

estiver presente no apartamento, alojamento ou vestiário; 

XLIII - assentar-se em mesas da sala de aula e ou outros lugares não 

apropriados, bem como escorar-se em paredes ou muros; 

XLIV - adquirir qualquer tipo de produto através das grades ou portões que 

delimitam o Quartel; 

XLV - entoar gritos de guerra e canções que façam apologia à morte, violência 

e contrariem os princípios dos Direitos Humanos, coletiva ouindividualmente; 

XLVI – portar aparelho celular, pager, ou similares ligados, bem como notebook 

conectado à internet aparelhos eletroeletrônicos, exceto quando determinado 

pelo docente ou responsável pela atividade escolar desenvolvida; 

XLVII portar telefone celular, MP3 Player e equipamentos eletrônicos similares 

durante a realização de aulas, palestras, seminários, encontros e similares, 

exceto em situações especiais, mediante avaliação e autorização do 

Coordenador de Curso; 

XLVIII - portar ou utilizar qualquer material ou objeto que não tenha nenhuma 

finalidade com as atividades durante as aulas; 

XLIX - permanecer em trajes civis, sendo permitida a entrada e saída para a 

busca de materiais, fora do horário do expediente escolar ou quando 

expressamente autorizado pelo chefe de curso. 

L - ausentar-se da sala de aula para quaisquer fins, exceto quando 

expressamente autorizado pelo comandante da Unidade. 



 

LI - portar armamento, sendo o seu uso e manuseio restrito às atividades e 

disciplinas específicas, acompanhadas por docente/instrutor de Tiro; 

LII – a permanência em trajes civis quando da utilização de serviços 

terceirizados, durante o expediente administrativo, e a entrada nesses 

estabelecimentos após a realização de atividades físicas; 

LIII - a entrada ou permanência no vestiário, se não for integrante da 

turma/curso/treinamento, exceto se estiver acompanhado por um dos 

integrantes do vestiário ou na função de plantonista, adjunto, dia-a-escola ou 

funOf; 

LIV – produzir qualquer tipo de barulho injustificado, gritos ou algazarras no 

interior dos vestiários; 

LV – utilizar as pias e chuveiros dos alojamentos/vestiários para fins que não 

sejam a higienização pessoal; LVI - dormir nos vestiários. 

FONTE: SEPARATA DO BGPM Nº 24, de 31 de Março de 2015 - Regulamento 

da Academia de Polícia Militar. 

Regras básicas e postura nas dependências daAPM 

 

Na Pista de Atletismo Ademar Ferreira daSilva 

 

 O usuário nãopoderá: 

- Correr sem camisa ou em trajes debanho; 

- Correr em formação ou emgrupo; 

- Apoiar-se no alambrado do entorno da pista. - Colocar objetos no interior da 

pista ou nosalambrados; 

- Deixar restos de alimentos ou resíduos diversos na pista ouadjacências; 

- Usar o gramado da pista, exceto para competições ou aulasespecíficas; 

- Alongamentos coletivos, de longa duração ou de séries complexas, deverão 

ser feitos na área externa dapista; 

- Ao caminhar ou correr, respeitar os espaços dosoutros; 



 

- O usuário, quando calçado, não poderá usar coturnos, sapatos ouchuteiras; 

 

 

- A parte externa da pista de atletismo poderá ser utilizada, diariamente, até às 

22h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos Dojôs 

 

 O usuário nãopoderá: 

 

- Deixar objetos pessoais na área interna dosdojôs. 

 

- Deixar restos de alimentos ou resíduos diversos nos dojôs ou adjacências. - 

Pisar sobre o tatame utilizando qualquer tipo decalçado. 

- Usar anéis, brincos, pulseiras, relógios ou outros adornos que tragam risco à 

integridade física do usuário ou deterceiros. 

- Utilizar o tatame para atividades estranhas à sua destinação, excetuando-se 

autorizações especiais expedidas pela Chefia do Centrorespectivo; 



 

 

 

 

 

 Ginásio 

 

O usuário não poderá: 

- Utilizar os alambrados para fazer alongamentos, aquecimentos ou pendurar 

objetos; 

- Deixar restos de alimentos ou resíduos diversos no ginásio ouadjacências. 

- Deixar pertences pessoais no interior daquadra; 

- Quando calçado, usar coturnos, sapatos ou chuteiras de trava, sendo 

permitido somente o uso de tênisapropriado; 

- Utilizar a quadra para atividades estranhas à sua destinação, excetuando-se 

autorizaçõesespeciais; 

- Ao final das atividades, o responsável pela utilização deverá acionar o Oficial 

de Dia ou o Comandante da Guarda, para conferência e fechamento da 



 

instalação. 

Academia (sala de musculação) 

 

- Nos feriados e recessos permaneceráfechada; 

 

- O uso da sala de musculação ficará restrito a policiais militares, excetuando- 

se casosespeciais; 

- O discente deverá trajar uniforme de educação física, previsto no RUIPM, 

exceto militares da reserva ou aqueles que, pela atividade que exerçam, 

estiverem desobrigados do uso deuniforme; 

- observar as regras de ingresso e retirada dorecinto. 

 

 

 

É expressamente proibido: 

 

- A entrada, permanência e saída da sala de musculação com bolsas e 

sacolas, bem como a retirada de material do seu interior, sem prévia 

autorização doCEFD; 

- A entrada ou permanência de acompanhantes civis e/ou menores na sala de 



 

musculação; 

- Deixar restos de alimentos e resíduos diversos no interior dasala; 

 

- Qualquer conduta do usuário que vise a comercialização de produtos ou 

serviços nas dependências da sala demusculação; 

- O policial militar mais antigo presente na sala de musculação ficará 

responsável pela coordenação e o correto uso dosaparelhos; 

- Ao final das atividades, o último usuário a se retirar do ambiente acionará o 

Oficial de Dia ou o Comandante da Guarda, para conferência e fechamento da 

instalação. 

Piscina 

 

 Para a utilização da piscina, deverá ousuário: 

 

- Tomar banho antes de entrar naágua; 

 

- Sendo policial militar de MG, utilizar o traje de natação, conforme previsão do 

RUIPM e para os civis, utilizar sunga oumaiô. 

 

 

 O usuário nãopoderá: 



 

 

- Entrar na piscina com óleo ou bronzeador nocorpo; 

 

- Utilizar os alambrados para fazer alongamentos, aquecimentos ou pendurar 

objetos; 

- Deixar restos de alimentos e resíduos diversos na piscina ouadjacências; 

 

- Deixar pertences na área interna e externa da piscina, os quais deverão ser 

mantidos nosvestiários; 

- Utilizar objetos de vidro ou louça, no interior ou no entorno dapiscina; 

- Utilizar a piscina para atividades estranhas à sua destinação, excetuando-se 

autorizações especiais expedidas pela Chefia doCEFD; 

- Utilizar a piscina na ocorrência de chuvas com incidência deraios; 

 

- Utilizar a piscina sem a presença de, no mínimo, mais uma pessoa e que 

esteja em condições de auxiliá-lo na ocorrência de malsúbito. 

Complexo esportivo, regras gerais 

 

- É proibida a prática de defesa pessoal, corrida ou aquecimento nos 

gramados; 

- Para a prática DE QUALQUER atividade desportiva nas dependências do 

complexo, é obrigatório o uso do uniforme de educaçãofísica; 

- Não utilizar os alambrados, obstáculos ou barreiras para fazer alongamentos, 

exercícios ou pendurarroupas; 

- Durante a prática de atividades físicas, o militar que estiver executando 

exercícios fica dispensado de observar as regras decontinência; 

- Fora do horário de aula, é permitido o uso de fones de ouvido com o uniforme 

de educaçãofísica. 



 

FONTE: REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 

COMPLEXO DESPORTIVO E DAS ATIVIDADES FÍSICAS NA ACADEMIA DE 

POLÍCIA MILITAR. 

OUTROS ASSUNTOS 

 

 Barbearia, cantinas, livrarias, caixas eletrônicos e postosbancários 

 

RAPM - Art. 143. As barbearias, as cantinas, as livrarias, os caixas eletrônicos 

e os postos bancários são serviços terceirizados que se destinam ao 

atendimento do público interno em caráter facultativo e, para o uso dos 

espaços ocupados por esses serviços, deverão ser observadas as seguintes 

orientações: 

I – os atendimentos serão realizados conforme a ordem de chegada dos 

usuários, respeitando-se as prioridades previstas emLei; 

II – no interior dos estabelecimentos a continência será individual e de acordo o 

RCONT. 

 

 

 

Quiosque (Toca daonça) 

 

 

RAPM - Art. 141. Os quiosques das unidades de execução de EPM destinam- 

se à realização de refeições, confraternização de turmas e, eventualmente, à 

execução de atividades escolares e, durante sua utilização, deverão ser 

Mensagem da Coordenação 

 

O discente que estiver na fila deverá observar, normalmente, as regras de 

continência. Somente é dispensado da referida formalidade o militar que 

estiver sendo atendido pelo caixa ou operando o caixa eletrônico. Trajes 

civis apenas fora do horário de funcionamento da administração da APM. 



 

observadas as seguintes orientações: 

I – o aquecimento de refeições será permitido apenas através dos recursos 

disponíveis no local, vedada a confecção de refeições por qualquer meio, 

exceto por ocasião deconfraternização; 

II – a utilização do quiosque para confraternização de turmas e atividades 

escolares será feita mediante agendamento junto à respectivaunidade; 

III – serãoobservados no quiosque, quando utilizado para atividade escolar, os 

mesmos procedimentos previstos para as salas deaula. 

 

Estacionamento de veículos naAPM 

 

RCEG - Art. 155. O pátio lateral do prédio da EFO destina-se, nos dias em que 

houver expediente administrativo ou escolar, exclusivamente ao 

estacionamento de veículos de Oficiais, professores e integrantes da 

administração do Centro, observando as marcações existentes. 

Art. 157. A área destinada ao estacionamento de motos poderá ser utilizada 

por Oficiais, professores, integrantes da administração e discentes da EFO, 

observando as seguintesorientações: 

I – as motos deverão estar estacionadas nas vagasdemarcadas; 

 

II – não será permitido o estacionamento de motos na área doquiosque; 

 

III – não será permitido o estacionamento de motos na área destinada ao 

Mensagem da Coordenação 

 

Os materiais deixados nas geladeiras deverão estar devidamente 

embalados, identificados e conter a data em que foram armazenados, 

podendo ali permanecer por, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, findas 

as quais serão retirados e no jogados no lixo pelo plantão da EFO, que 

adotará procedimento idêntico para aqueles que não contiverem tais dados. 



 

estacionamento de bicicletas ou em vagas destinadas aos outros tipos de 

veículos ouviaturas; 

IV – os discentes não poderão estacionar nas vagas reservadas aos Oficiais, 

professores e integrantes da administração doCEG. 

Art. 159. O estacionamento de veículos de discentes em áreas da APM deverá 

observar as orientações do Comando da Escola, principalmente no tocante às 

autorizações e uso de credenciais no interior do veículo. 

 

 

 Vedações aos discentes daEFO 

 

- veicular fotografias ou vídeos de viaturas da PMMG, caracterizadas ou não, 

de militares fardados ou que conduzam ao entendimento de que sejam 

integrantes da Corporação, durante exercícios de campo, treinamento ou em 

salas de aula, através de sites de relacionamento ou similares, páginas 

pessoais ou empresariais, blogs ou qualquer outro meio de divulgação 

desenvolvido na internet, e não autorizado pelas normasinternas; 

- frequentar o interior da Secretaria de Ensino da EFO, exceto quando 

cumprindoordem; 

- entrar em forma conduzindo qualquer objeto, salvo aqueles previamente 

determinados. Os materiais que serão utilizados para treinamento esportivo e 

outras atividades deverão ser colocados na Toca da Onça e recolhidos antes 

do deslocamento para o local dainstrução; 

Mensagem da Coordenação 

 

Somente pode utilizar o estacionamento da APM, EFO ou RCAT o militar autorizado 

para tanto. Motocicletas poderão obter autorização para estacionar no pátio da 

EFO, mediante credenciamento prévio. Automóveis de discentes NÃO PODERÃO 

ser estacionados EM QUALQUER LUGAR DA APM em dias de expediente 

administrativo, salvo autorizaçãoespecial. 



 

- andar com as mãos nosbolsos; 

 

- sentar no chão, salvo mediante ordem ou autorização de superiorhierárquico; 

 

- manter contato com professores, fora da EFO, para tratar de assuntos 

referentes aoensino; 

- namorar no interior do quartel ou permanecer em qualquer ambiente dele, em 

circunstâncias que evidenciem namoro ou relações extraescolares; 

- conduzir civis ou militares de outras Unidades ao interior de apartamentos, 

alojamentos, salas de aula e outras dependências da EFO, salvo com 

autorização do Oficial-de-dia ou autoridade superior aeste; 

- pegar carona nas rodoviasfardado; 

 

- conduzir, portar ou utilizar telefone celular durante os desfiles matinais, 

treinamentos e solenidades, nas salas de aula ou outra atividade determinada 

pelo Cmte da EFO, salvo com autorização do Coordenador/Chefe deCurso; 

- permanecer nas diversas seções da APM em trajes civis ou de educação 

física, exceção feita aoagasalho; 

- fumar em locais inapropriados, atendo-se somente aos fumódromos e, 

independentemente do local, quando trajar qualquer uniforme destinado às 

práticas desportivas, inclusive o agasalho. 

Nas salas de aula 

 

- deixar qualquer material sobre a carteira ou no chão quando não estiver em 

sala deaula; 

- sair de sala de aula sem autorização do Cmt da EFO ou prescriçãomédica; 

 

- dormir ou cochilar em sala de aula ou local de treinamento, sob qualquer 

pretexto, quando estiver sendo ministrada aula ouinstrução; 



 

Mensagem da Coordenação 

 

A PMMG, no uso do seu poder disciplinar (punitivo), em âmbito 

administrativo interno, utiliza regularmente da Comunicação Disciplinar, 

que é o processo administrativo, com observância do direito de ampla 

defesa e do contraditório, com vistas a apurar a falta cometida pelo 

militar, a qual, se confirmada, sujeita o militar às penalidades 

adiministrativas previstas em Lei. Contudo, como forma de adequação 

do discente à rotina e preceitos militares, a APM utiliza o recurso da 

AAC, que implica na execução de atividade extra pelo cadete, 

geralmente nos finais de semana, com realização de instruções, 

palestras e outras atividades que possam enriquecer a formação do 

discente e fomentar uma reavaliação individual de procedimentos. 

- utilizar as tomadas das salas de aula para ligar notebook e carregar baterias 

de qualquer aparelho eletroeletrônico, inclusivecelulares; 

- Portar aparelho celular naschamadas. 

 

Trajes civis naAPM 

 

Não poderão compor os trajes civis, para o acesso às dependências da APM 

durante os dias letivos, as seguintes peças de vestuário: 

Discente do sexo masculino: sandálias, chinelos, shorts, bermudas, camisetas 

sem manga,bonés; 

Discente do sexo feminino: sandálias, chinelos, shorts, bermudas, camisetas 

sem manga, bonés, minissaias, blusas com decotes ousados 

e/ouindiscretos.Atividades de Adequação de Comportamento(AAC) 

 

As Atividades de Adequação de Comportamento (AAC) são aquelas 

programadas com a finalidade de corrigir condutas inadequadas dos discentes 

e que poderão ser implementadas pelas unidades de execução concentradas e 

desconcentradas. 

 

 

 


