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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 muitas exigências; 

Revelar elevado grau de aptidão para o militarismo; 
 

Viver com lealdade, ética, virtude, determinação e integridade; 

Agir e decidir em qualquer situação de adversidade; 

Entregar-se a uma formação 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. 

 



4  

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. Capacitando-se nas atividades de comando, gestão de pessoas, fatos policiais e 

administrativos, estando, ao final, aptos a serem declarados aspirantes a oficial. 

 
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 da PMMG. 

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

algumas coisas que serão mencionadas a seguir. 

 
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) é uma instituição que se pauta pelos valores da 

Hierarquia e Disciplina, portanto, sujeito as normas e regulamentos próprios. 

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

padronização de condutas, às quais seus discentes devem conhecer com detalhes. 

 
Esta cartilha destina-se a proporcionar aos cadetes do CFO1 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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1. ADOÇÃO DE PROTOCOLOS NO COMBATE AO COVID-19 

A sociedade está passando por uma grave crise sanitária devido a pandemia de COVID-19. Visto 

isso, a EFO possui um rigoroso protocolo com a finalidade de disciplinar situações e 

comportamentos a serem observados pelos discentes da Escola. A seguir, estão descritas as 

principais recomendações a serem seguidas. 

 
I – Ao acessar a EFO, o discente deverá realizar a aferição da temperatura; terá um militar 

escalado para realizar tal medição. 

II – Os militares que apresentarem temperaturas superiores a 37,5º na triagem deverão ser 

encaminhados ao NAIS/SAS para avaliação clínica. 

III – Comunicar ao NAIS/CAE caso tenha tido contato com pessoa, no mesmo domicílio, com 

suspeita ou confirmação de contágio de COVID-19 nos últimos 07 dias. 

IV – Comunicar ao NAIS/CAE caso tenha tido contato próximo com indivíduo contaminado ou com 

suspeita de contaminação por COVID-19 (proximidade sem máscara por pelo menos 15 minutos 

em distância inferior a 1 metro), nos últimos 07 dias. 

V – Proceder a higienização das mãos ao adentrar à Academia, salas de aula, antes e após a 

alimentação e após utilizar o banheiro, bem como sempre depois que tocar objetos de uso comum 

ou quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Em sendo possível, deverá ser priorizada a 

limpeza com água e sabão. 

VI – Utilizar obrigatoriamente máscara de proteção de boca e nariz, sendo dispensada por até 

15 minutos durante a alimentação, higiene oral ou ato de barbear-se. Nos momentos sem 

máscara, manter distanciamento mínimo de 2 metros de outras pessoas, evitando a comunicação. 

VII – Fica vedado o compartilhamento de objetos de uso pessoal. 

VIII – A hidratação dos discentes deverá ser feita com a utilização de cantis, sendo vedado  ao 

discente fazê-la diretamente nas torneiras dos bebedouros, que deverão ser utilizadas somente 

para abastecer os mesmos. 

IX – A utilização dos vestiários deverá ocorrer obedecendo a lotação máxima indicada, podendo o 

discente permanecer nos locais pelo tempo máximo de 10 minutos, mantendo o distanciamento 

de 2 metros entre os militares, evitando a comunicação com outras pessoas. 

X – Observar as regras de etiqueta respiratória para proteção em casos de tosse e espirros (usar 

cotovelo flexionado para cobrir boca e nariz). 

XI – É vedado o cumprimento com aperto de mãos e/ou abraços nas dependências da APM. 

XII – Deverá ser evitado qualquer tipo de contato físico com outro militar durante a execução 

das atividades. 

XIII – Evitar tocar olhos, nariz e boca sem necessidade, devido ao risco de inocular o vírus em 

mucosas. 

XIV – Durante a rotina acadêmica, observar a distância de pelo menos 2 metros entre as pessoas. 

Em caso de necessidade de organizar filas de formação de turmas, manter espaços aumentados. 
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2. LOCAL ONDE O CURSO É REALIZADO E CONTATOS 

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

Academia de Polícia Militar - APM, situada à Rua Diábase, nº 320, bairro Prado, em Belo 

Horizonte/MG. As aulas, teóricas e práticas, serão ministradas nas dependências da APM, da 

EFO e de outras unidades da PMMG. 

 
Contatos importantes: 

a) (31) 2123-9455 SADM/EFO/APM-Seção Administrativa- Geral 

b) (31) 2123-9451 SADM/EFO/APM 

c) (31) 2123-9447 SEC/EFO/APM 

 
 

E-mail da Escola de Formação de Oficiais: 

efo@pmmg.mg.gov.br  

 

E-mail da Coordenação de Curso: 

coordenacaocfo1efo@gmail.com 

 
 
 

3. OBJETIVOS DO CURSO 

 
Objetivo geral de ensino: promover o Curso de Formação de Oficiais e a capacitação dos 

cadetes, desde sua matrícula 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: 

1 - 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 da PMMG; 

2 - dispor de informações sobre os setores de atividades da Polícia Militar; 

3 - 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 resultados alcançados; 

4 - adotar procedimentos que correspondam à internalização dos princípios basilares que regem a 

Instituição Policial Militar. 

 

4. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

A organização curricular ocorrerá conforme os aspectos apresentados adiante, principalmente, no 

que ser refere à estrutura e princípios que deverão ser observados pelos envolvidos no estágio. 

 
4.1. Duração. O CFO tem a previsão de duração de um ano e seis meses acadêmicos, além de 

seis meses de aspirantado, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades 

mailto:efo@pmmg.mg.gov.br
mailto:coordenacaocfo1efo@gmail.com
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4.2. ALOJAMENTO. SEGUNDO O REGIMENTO INTERNO DA EFO (RI-EFO), ART. 22, NO 

PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, OS DISCENTES PERMANECERÃO ALOJADOS, 

EM CARÁTER COMPULSÓRIO, CONFORME PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO. 

escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. 

 
 

 

 

4.3. Carga horária. A duração de cada hora aula será de 50 (cinquenta) minutos. Além disso, há 

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. EDITAL DRH/CRS Nº 11/2019, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
4.4. Frequência. Conforme a Diretriz de Educação da Polícia Militar (DEPM), 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 dispensa saúde, 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. 

 
4.5. Cancelamento da matrícula e desligamento do curso. De acordo com a 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 
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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 no curso/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; 

XIII - ingressar na 4ª avaliação especial. 

 
4.6. Processo de avaliação. O art. 95, §1º da DEPM, o processo de avaliação na EPM é 

contínuo e acumulativo, abrangendo a mensuração dos aspectos institucionais, vocacionais, 

sociais, comportamentais, físicos e cognitivos. 

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. 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 
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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. 

 
4.7. Avaliação de Segunda Chamada. Art. 106 da DEPM, 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 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. 

 
4.8. Avaliação Especial. Art. 107 da DEPM, 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. 

 
4.9. Aprovação. Art. 111 da DEPM, 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 

treinamento; 

III - conceito “apto” ou 60% (sessenta por cento) de aproveitamento na Avaliação Anual de 
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ATUALMENTE, A REMUNERAÇÃO BÁSICA INICIAL PARA O CADETE DO 1º ANO DO 

CFO/2021 É DE R$ 6.519,44 (SEIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E 

QUATRO CENTAVOS). O CADETE FARÁ JUS, DURANTE O PERÍODO DO CURSO, À 

REMUNERAÇÃO, ABONO FARDAMENTO, ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, 

PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 

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. 

 

 
5. REMUNERAÇÃO 

 
 

 
 
 
 

6. VACINAÇÃO E TESTE COVID-19 
 
 

 
 

➢ COMPROVANTE DE VACINAÇÃO 
Os discentes deverão apresentar na entrega de documentos 

para a matrícula com o cartão de vacina atualizado. 

Contendo as seguintes vacinas: Hepatite B e Duplo Adulto. 

 

➢ TESTE COVID-19 
Os discentes deverão apresentar no primeiro dia de curso, 

10/06/2021, às 07h00min, o comprovante de teste PT-PCR 

(COVID-19). O referido teste deve ter sido realizado com 

antecedência máxima de 48 horas. 
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DIREÇÃO-GERAL (Nível Estratégico): atividades executadas com uma visão mais mediata, isto 

é, com maior lapso temporal e, dada à sua natureza e seu grau de importância para a 

organização, representam um impacto mais amplo, profundo e duradouro. 

ATIVIDADE MEIO (Nível Tático): tem como função básica traduzir as decisões estratégicas em 

ações efetivas a serem implementadas pelos mais diversos setores da organização, com reflexos 

geralmente observados em médio e curto prazo. 

ATIVIDADE FIM (Nível Operacional): relacionadas à execução e desenvolvimento dos serviços. 

Tais decisões, via de regra, geram reflexos a curto prazo. 

7. ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL NA PMMG 

A PMMG é um órgão da Administração Direta do Estado de Minas Gerais com natureza militar. É 

estruturada em níveis. Os esquemas apresentados a seguir discorrem sobre essa estruturação e 

a divisão hierárquica na corporação, as quais devem ser objeto de conhecimento do Oficial. Ao 

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

Estado Maior da PMMG e da APM, bem como, todos os oficiais da EFO. 
 

 

 

 

DIREÇÃO-GERAL ATIVIDADE-MEIO ATIVIDADE-FIM 
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7.1. Hierarquia dos postos (oficiais) e graduações (praças) na PMMG 
 

 
 
 
 

 
OFICIAIS 

SUPERIORES 

 
 
 
 

CMT-GERAL 

 
 
 
 
 

CORONEL 

 

  
CHEFE DO ESTADO-MAIOR CHEFE DO GABINETE MILITAR 

 
 

  
TENENTE-CORONEL MAJOR 

 
 

OFICIAIS 
INTERMEDÁRIOS  

CAPITÃO 

 
 

OFICIAIS 
SUBALTERNOS 

 
 
 

1ºTENENTE 
 

2º TENENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAÇAS ESPECIAIS 

 
ASPIRANTE 

 
 
 
 

 
CFO3 

 
 

CHO 

 
 
 
 

 
CFO2 

 
 
 
 

 
CFO1 

 
 
 
 
 
 

 
PRAÇAS 

 

 
SUB TENENTE 

   
1º SARGENTO 2ºSARGENTO 3ºSARGENTO 

  
CABO SOLDADO DE 1º CLASSE 

 

OBS: O SD DE 2º CLASSE (RECRUTA) NÃO UTILIZA DIVISA, SUA MANGA DA 
FARDA ESTARÁ “LISA”. GERALMENTE, SÃO OS DISCENTES EM CURSO NA 
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. 
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7.2 Organograma do Comando Geral e Comando da APM 

 
 

7.3. Organograma dos Oficiais da Escola de Formação de Oficiais 
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➢ MISSÃO: Promover a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, valorizando 

as pessoas, contribuindo para a garantia de um ambiente seguro para se viver, trabalhar e 

empreender em Minas Gerais. 

 
➢ VISÃO: Ser uma instituição de Estado reconhecida pela excelência em gestão e 

inovação, exemplo de sustentabilidade e efetividade na prestação de serviços de 

segurança pública. 

 
➢ VALORES: Representatividade, Respeito, Lealdade, Disciplina, Ética, Justiça, 

Hierarquia. 

 
 
 
 

 

8. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
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9. ESTRUTURA DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR – APM 

Como já mencionado, a Academia de Polícia Militar está localizada na Rua Diabase, nº 320, 

Prado – MG. O complexo da APM é formado por Centros e Escolas, dentre as quais está inserida 

a Escola de Formação de Oficiais. 

 
 

PÁTIO PRINCIPAL DA APM PORTÃO DAS ARMAS 

 

 

PRÉDIO DO COMANDO DA APM ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 
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SEMPRE QUE O CADETE ESTIVER UNIFORMIZADO E PASSAR POR UM 

SUPERIOR OU PRECEDENTE HIERÁRQUICO, 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. 

Legenda: 
 

1. Entrada Principal 
2. Corpo da Guarda 
3. Ginásio 
4. Prédio do Comando/CAE 
5. Centro de Treinamento Policial (CTP) 
6.Centro de Pesquisa e Pós-graduação (CPP) 
7.Prédio José Geraldo de Oliveira (JGO) 
8. Centro de Atividades Musicais (CAM) 
9. Escola de Formação de Oficiais (EFO) 

 
 

10. Complexo esportivo 
11. Clube dos Oficiais 
12. Escola de Formação e Aperfeiçoamento 
de Sargentos (EFAS) 
13. Escola de Formação de Soldados 
(EFSd) 
14. Dojo CTP 
15. Dojo EFSD 

 

 
10. REGULAMENTOS DISCIPLINARES 

• 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. 

 

 

• 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 Capitão Ciclano). 

• 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. 

 

 

10.1.Continência. Com base no PORTARIA NORMATIVA MD 660/2009 (RCONT), elencamos 

os principais conceitos básicos que devem ser de conhecimento dos discentes. 
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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 modo disciplinado; 

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. 19. A atitude, o gesto e a duração são elementos essenciais da continência individual, 

variáveis conforme a situação dos executantes: 

I - atitude: postura marcial e comportamento respeitoso e adequado às circunstâncias e ao 

ambiente; 

II - gesto: conjunto de movimento do corpo, braços e mãos, com ou sem armas; e 

III - duração: o tempo durante o qual o militar assume a atitude e executa o gesto referido no 

inciso II deste artigo. 

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 de sentido; 

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

similarmente ao descrito na alínea "b" no que couber. 

• Sempre que o cadete entrar em uma sala/seção deverá apresentar-se ao militar de maior 
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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. 

• 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. 

 
10.2. Ordem Unida. 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 Na PMMG 

a) proporcionar aos homens e às unidades, os meios de se apresentarem e de se deslocarem em 

perfeita ordem. 

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

na formação do militar. 

c) Constituir uma verdadeira escola de disciplina e coesão. 

d) Treinar oficiais e graduados no comando de tropa. 

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 sua formação. 

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

apresentarem e de se deslocarem em perfeita ordem e harmonia. 

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

deslocamentos formados, pautando pelo aspecto enérgico, marcial e uniforme. 

 
10.2.1. Posições e movimentos básicos de Ordem Unida, sem armas. 

a) Sentido. 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 às coxas. 

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!”. 

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



20  

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 60 graus. 

Os braços estendidos naturalmente ao longo do corpo e ligeiramente curvos. 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. 

 
b) Voltas a Pé Firme. 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. 

• “MEIA VOLTA, VOLVER!”: será executada como “Esquerda Volver”, sendo a volta de 180 

graus. 

• “OITAVO À DIREITA / ESQUERDA, VOLVER!”: Será executado do mesmo modo que 

“DIREITA / ESQUERDA VOLVER”, mas, a volta é de apenas 45 graus. 

 

c) Descansar. Estando na posição de “Sentido”, ao comando de “DESCANSAR!”, 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. 



21  

• ATENÇÃO GRUPAMENTO / ESCOLA / PELOTÃO, ETC. (CONJUNTO A QUEM O 

COMANDANTE/MAIS ANTIGO SE REFERE); 

• 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, EM FORMA! 

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

 

 
d) À Vontade. 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”. 

 
e) 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”. 

 
f) Para entrar “Em Forma”. Comando: 

 

Nesse momento, 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. 
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10.3. 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 
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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, Turma X”. 

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”. 

 
a) 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, irá 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 a cobri-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 exequível 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. 
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Cobrir (frente). Intervalos normais Cobrir (perfil). Intervalos normais 

• 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 

propriamente dito. 

• 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 à 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 
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✓ 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 BRANCA, CALÇA JEANS AZUL ESCURO. 

✓ O USO DESSE FARDAMENTO SE RESTRINGIRÁ SOMENTE ÀS DEPENDÊNCIAS DA APM, RCAT, 

NÃO PODENDO SAIR COM ELE PARA ÀS RUAS. 

✓ O MILITAR QUE JÁ ERA POLICIAL DA PMMG FARÁ USO, DESDE O INÍCIO DO CURSO, DOS 

UNIFORMES B1 E C1. 

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. 

 

Cobrir com distâncias e intervalos reduzidos - frente e perfil. 

 

 
b) 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!”. 

 

11. UNIFORMES BÁSICOS, APETRECHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO DO CADETE 

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. 
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Uniforme B12 

 

11. 1. Fardamento Obrigatório. Para as atividades escolares e durante o expediente normal na 

APM, os cadetes deverão adquirir as suas expensas e manter em condições de uso imediato os 

seguintes uniformes e equipamentos: 

 

 
a) Civis e militares oriundos de outras instituições: 

✓ B12 – Uniforme de adaptação: camiseta branca 

com nome; cinto preto de nylon com fivela 

PMMG; calça jeans azul marinho modelo 

tradicional; meias brancas; tênis preto; 

✓ A1 – cerimônia branco; 

✓ A2 – cerimônia marrom; 

✓ C1 - trânsito e expediente; 

✓ D1 – educação física (Short com listra lateral 

✓ vermelha); 

✓ D2 - agasalho de educação física; 

✓ plaquetas e tarjetas assim que definido o nome 

funcional pela Coordenação de Curso; 

✓ 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. 

 
b) Militares oriundos da PMMG: 

✓ A1 – cerimônia branco; 

✓ A2 – cerimônia marrom; 

✓ B1 - policiamento ostensivo geral: de 

acordo com seu posto ou graduação; 

✓ C1 - trânsito e expediente; 

✓ D1 - educação física (Short com 

listra lateral vermelha); 

✓ D2 - agasalho de educação física; 

✓ plaquetas e tarjetas assim que 

definido o nome funcional pela 

Coordenação de Curso; 

✓ 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. 
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11.2. Adornos 
 

 
a) Policiais Militares masculinos: 

✓ anel: até dois, incluindo a aliança e anel de 

formatura, nas cores dourada e prateada, 

com largura máxima de um cm cada; 

✓ relógio: um de pulso, com pulseira de 

plástico na cor preta; 

✓ É vedado o uso de piercing. 

 
b) Policiais Militares femininos: 

✓ Maquiagem discreta; 

✓ unhas pequenas, com esmalte discreto 

(incolor, branco, tons claros de rosa, tons 

terrosos e vermelhos); 

✓ brincos: um em cada orelha, em tamanho que 

não ultrapasse, em mais de um centímetro, o 

final do lóbulo da orelha; 

✓ anel: até três, incluindo a aliança e anel de 

formatura, nas cores dourada e prateada; 

✓ relógio: um de pulso, com pulseira de plástico 

na cor preta; 

✓ É vedado o uso de piercing. 

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

proibido o uso de óculos de sol para entrar em forma, somente mediante liberação do NAIS da 

APM. 

 
11.3. Corte de cabelo Masculino 

 

✓ Deverá ser utilizado o corte aparado curto. Seguindo as 

seguintes regras: 

✓ Utilizar máquina 2 na lateral e nuca, e máquina 3 na parte 

superior. 

✓ Cabelo crespo: utilizar máquina 1 na lateral, e máquina 2 na 

parte superior. 

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

cabelo levantado na parte anterior da cabeça, com ou sem gel 

fixador. 

 
 

 

 
11.4. Corte de Cabelo Feminino 

 
✓ Cabelo curto: é aquele que não ultrapasse 

a gola do uniforme. Poderá ser utilizado solto em 

todos os uniformes. 

✓ Cabelo longo: 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 cavalo. O cabelo 

não pode' ser pintado com cores indiscretas 
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12. REGRAS DO REGIME DE INTERNATO 

RI-EFO - Art. 21. O período de internato consiste na permanência contínua dos discentes 

nos alojamentos disponibilizados pela EFO, exceção feita aos dias em que não houver 

atividade acadêmica para os envolvidos no dia seguinte, quando podem ser dispensados. 

Art. 23. O discente alojado deverá cumprir sua licença médica em seu alojamento. 

Art. 24. Para maior controle de acesso aos alojamentos os discentes deverão: 

I - manter o alojamento trancado caso este esteja vazio; 

II - cada discente alojado deverá ter uma cópia da chave de seu respectivo alojamento, sendo, 

expressamente, proibido o empréstimo da chave para discente que não pertencente ao 

alojamento; 

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 demandas escolares; 

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 e 

limpeza. 

Art. 28. Em dias em que não houver atividades acadêmicas da EFO o discente: 

I - poderá fazer uso de seu alojamento, podendo permanecer no leito, independentemente do 

horário; 

II - não havendo revista do recolher, poderá adentrar à APM após às 23 horas, porém, deverá se 

apresentar ao Corpo da Guarda e anunciar sua entrada; 

III - deverá respeitar a disciplina de luz e som, principalmente no período noturno. 

Art. 29. 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. 

 
12.1. Da Revista de Recolher, Silêncio e Alvorada 

RI-EFO - Art. 30 - 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 23 horas; 

II - a revista de recolher poderá ser dispensada às vésperas dos dias em que não houver 

expediente ou chamada para os discentes da EFO. 

Art. 31. 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 da EFO; 

III - durante o período de silêncio, deverão ser observados os seguintes procedimentos: 
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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. 

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

de necessidade, as luzes dos banheiros ficarem acesas; 

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

descanso dos discentes alojados; 

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 do Dia-à-Escola; 

d) não receber visitas, exceto em situação de emergência, acompanhada pelo Dia-à-Escola e com 

autorização do Comando da Escola. 

Art. 32. 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 da EFO; 

II - após o “toque de alvorada”, todos os discentes deverão estar acordados fora das 

camas, mantendo a conversação em volume reduzido. 

 

12.2. Chamada Matinal - Regras Gerais 

RI-EFO - Art. 33. As chamadas matinais, o uniforme e os horários das chamadas serão 

determinados pelo Comandante da EFO. 

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. 

Art. 34. No horário e local estabelecidos, o discente Xerife-Geral chamará a tropa em forma, à viva 

voz, conforme previsto no Manual de Ordem Unida da PMMG, de modo que a tropa se disponha, 

por turmas, em local específico. 

 

 

Art. 35. 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 do dia. 

Art. 36. 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 
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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. 

 
12.3. Apresentação regulamentar. Segundo o 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 "À Vontade". 

§ 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 à apresentação. 

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 pé 

esquerdo. 

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

precedente, o discente adotará a posição de “sentido” (sem prestar continência) e se apresentará 

regularmente. 

 
12.4. Procedimentos em sala de aula. Segundo o art. 18, X, da Instrução de Educação de 

Polícia Militar nº 011/2019 (IEPM 11), quando o docente adentrar na sala de aula, deverão ser 

observados os seguintes procedimentos pelo Xerife, que deverá comandar: 

a) “Atenção!”: os discentes deverão se colocar de pé, nos corredores entre as carteiras, na 

posição de descansar, cobrindo-se em colunas; 

b) “Sentido!”: em ato contínuo, o Xerife presta o anúncio regulamentar; 

c) “Descansar!” e “À vontade!”: os discentes deverão tomar os respectivos assentos, mantendo a 

disciplina. 

§ 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. 

XII - após o início da aula ministrada por docente civil, caso o Comandante da respectiva Unidade, 
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ou autoridade superior a este, adentrar a sala de aula, o Xerife ou o discente mais antigo adotará 

o procedimento citado no inciso anterior; 

XIII - 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. 

Art. 88 - É facultada a utilização das salas de aula pelos discentes para estudo, desde que com o 

devido conhecimento da coordenadoria/monitoria ou do Oficial-de-dia. 

Art. 89 - Sempre que a disposição das carteiras ou ordem de ocupação da sala de aula for 

alterada em razão de alguma atividade, cada discente deverá responsabilizar-se por recolocar seu 

material conforme Mapa da Sala. 

 
12.5. Deveres. IEPM 11, art. 5º, o corpo discente tem os seguintes deveres, entre outros: 

I - estar ciente do telefone de contato, e-mail e Painel Administrativo do Chefe de Curso/Monitor; 

II - observar a cadeia de comando, dirigindo-se à autoridade superior ao seu chefe direto somente 

com o conhecimento deste; 

III - tomar conhecimento das informações, ordens e orientações repassadas em todas as 

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

discentes, caso não esteja em forma por qualquer motivo; 

IV - apresentar, imediatamente, ao Chefe de Curso/Monitor qualquer intimação para 

comparecimento em audiências em Fóruns, Delegacias e Unidades PM, para que seja 

providenciada a confecção do ofício de apresentação, devendo, ainda, atentar para o 

cumprimento da determinação contida no respectivo documento; 

V – comunicar, imediatamente, ao Chefe de Curso/Monitor e providenciar a competente 

homologação, nos prazos da norma específica, na condição de licenciado ou dispensado por 

motivo de saúde; 

VI - ao se envolver em ocorrência de qualquer natureza, deve-se: 

a) identificar como militar e discente do curso à primeira equipe PM que comparecer ao local; 

b) comunicar imediatamente ao Chefe de Curso e ao Oficial de Dia; 

c) na impossibilidade prevista na alínea anterior, deve o discente, na primeira oportunidade, 

cientificar seu Chefe/Monitor de curso do ocorrido; 

VII - manter o Xerife da turma previamente informado sobre seu encaminhamento, deslocamento 

ou ausência da aula ou local de instrução; 

IX - anunciar ao Chefe de Curso/Monitor ou responsável pela chamada a sua impossibilidade de 

comparecimento ou atraso, antes do horário previsto para a chamada; 

X - conduzir nas atividades escolares bloco de anotações, hinário, caneta, Carteira de 

Identidade Funcional e Cartão do IPSM, exceção feita nas atividades físicas; 

XV - manter a organização, limpeza e conservação dos ambientes de uso comum e os destinados 

às práticas escolares; 
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12.6. Proibições. IEPM 11 - Art. 6º. É proibido ao discente, dentre outras situações: 

I - utilizar do anonimato para fins contrários à ética pessoal e profissional; 

II - ausentar-se do local da aula sem estar devidamente autorizado; 

III - realizar atividades alheias ao conteúdo da aula; 

V - portar ou utilizar aparelho celular, durante as aulas, salvo quando autorizado pela 

coordenação do curso; 

VII - manter, nos locais e horários de avaliação, material não permitido para realização das provas 

e trabalhos; 

IX - afixar qualquer material de divulgação no celotex ou quadro de aviso da unidade, sem prévia 

autorização; 

X - acessar pastas e arquivos da administração da escola, sem autorização prévia; 

XI - veicular foto, filmagem e comentários relativos à PMMG contrários às normas e à Identidade 

Organizacional da Corporação; 

XII - divulgar imagens que caracterizem o uso indevido de armas de fogo, através de 

qualquer meio de comunicação; 

XIII - utilizar do Painel Administrativo da Intranet PM para fins que não tenham correlação com as 

atividades da Corporação; 

XIV - apresentar-se para qualquer ato de serviço ou atividade programada com sinais de 

embriaguez ou sinas de ter ingerido bebida alcoólica; 

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

compatíveis com valores, ética e decoro inerentes ao ambiente militar; 

XVI - efetuar reparos, instalar ou remover programas em equipamentos de informática da unidade, 

ainda que possua conhecimentos técnicos; 

XVII - guardar arma de fogo em local diverso da Intendência, Corpo da Guarda ou local próprio 

determinado pelo Comando da Escola/Centro, estando no interior do Quartel; 

XVIII - manter arma de que tenha posse ou propriedade fora do horário de expediente escolar no 

Corpo da Guarda, na Intendência, ou local próprio determinado pelo Comando da Escola/Centro, 

excetuando-se os períodos em que estiver de serviço ou devidamente autorizado; 

XIX - fumar utilizando os uniformes do grupo “D” conforme previsão do RUIPM; 

XX - frequentar locais incompatíveis com a função policial militar, não estando de serviço; 

XXI - fazer valer da sua condição de militar em situações que possam comprometer a Instituição; 

XXII - posicionar-se fardado em rodovias ou em qualquer outro local com o objetivo de pedir 

“carona”; 

XXIII - conduzir civis ou militares de outras Unidades ao interior das dependências da Unidade de 

Execução de EPM, salvo com autorização do Oficial-de-dia/equivalente ou autoridade superior a 

este; 

XXIV - ingerir qualquer tipo de alimento: a) no pátio do quartel ou em via pública, estando fardado; 

b) durante as aulas, salvo nos casos de prescrição médica ou quando autorizado; c) em muretas 
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ou capôs de veículos; 

XXV - ingerir bebida alcoólica nas dependências do Complexo da APM/Unidade de Execução da 

EPM; 

XXVI - 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 

interesses escolares; 

XXVII - manter relacionamento íntimo no interior do quartel; 

XXVIII - sair ou entrar no quartel com uniforme de educação física e B1 com camiseta branca, 

exceto quando em forma, devidamente comandado; 

XXIX - 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 e escolar; 

XXXI - deixar equipamentos ou eletrodomésticos ligados em dependências do aquartelamento, 

depois da sua utilização; 

XXXII - 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; 

XXXIII - adentrar e permanecer nas seções da Unidade de Execução de EPM sem a devida 

autorização ou presença de algum funcionário da seção; 

XXXIV - usar corte de cabelo ou penteado fora dos padrões previstos em norma específica; 

XXXV - entrar em forma conduzindo objetos ou peças que sobreponham o uniforme; 

XXXVI - apresentar-se com barba, bigode, cavanhaque ou barbicha no queixo; 

XXXVII- deixar de usar tarjeta ou plaqueta de identificação; 

XXXVIII - dirigir-se diretamente ao local onde estiver sendo realizada a aula, quando atrasado, 

sem antes se apresentar a um integrante da coordenadoria de curso; 

XXXIX - ausentar-se da Unidade de Execução de EPM durante o horário dos intervalos de 

atividades escolares, exceto no intervalo de almoço; 

XL - dormir, cochilar ou debruçar sobre a carteira escolar, durante a aula ou a instrução; 

XLI - deitar-se em carteiras, cadeiras ou no piso da sala; 

XLII - alterar a disposição das carteiras ou ordem de ocupação disposta no Mapa da Sala, exceto 

se determinado pelo docente ou responsável pela atividade; 

XLIII - 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; 

XLV - utilizar internet móvel em sala de aula, salvo quando autorizado e exclusivamente para as 

atividades escolares; 

XLVI - utilizar a energia elétrica, nas unidades de EPM, para ligar ou carregar qualquer aparelho 

eletroeletrônico para fins particulares ou descumprindo normas estabelecidas pela Coordenação 

do Curso; 

XLVII - passar, trocar ou deixar peças de uniforme ou qualquer outra roupa, na sala de aula; 
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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 OU 

SUBORDINADO. EX: ... (TEXTO), RESPEITOSAMENTE, CAD FULANO, CFO1 – A. 

XLVIII - deixar qualquer material sobre as carteiras ou no chão após o término das aulas; 

XLIX - 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; 

L - assentar-se em mesas da sala de aula e ou outros lugares não apropriados, bem como 

escorar-se em paredes ou muros; 

LI - adquirir qualquer tipo de produto através das grades ou portões que delimitam o Quartel; 

LII - entoar gritos de guerra e canções que façam apologia à morte, violência e contrariem os 

princípios dos Direitos Humanos, coletiva ou individualmente; 

LIII - portar ou utilizar qualquer material ou objeto que não tenha nenhuma finalidade com as 

atividades durante as aulas; 

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

específicas, acompanhadas por docente/instrutor de Tiro; 

LV - permanecer em trajes civis quando da utilização de serviços terceirizados, durante o 

expediente administrativo, e entrar nesses estabelecimentos após a realização de atividades 

físicas; 

LVI - entrar ou permanecer 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; 

LVII - produzir qualquer tipo de barulho injustificado, gritos ou algazarras no interior dos vestiários; 

LVIII - utilizar as pias e chuveiros dos alojamentos/vestiários para fins que não sejam a 

higienização pessoal; 

LIX - dormir nos vestiários; 

LX – comportar-se de forma que comprometa as instalações e a segurança dos usuários; 

LXI - retirar qualquer material constante do mapa carga de qualquer alojamento e vestiário, salvo 

se devidamente autorizado. 

 

13. CORRESPONDÊNCIA POR ESCRITO A UM SUPERIOR 
 
 



35  

14. REGRAS BÁSICAS E POSTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA APM 

14.1. Na Pista de Atletismo Ademar Ferreira da Silva. O usuário não poderá: 

✓ correr sem camisa ou em trajes de banho; 

✓ correr em formação ou em grupo; 

✓ apoiar-se no alambrado do entorno da pista. 

✓ colocar objetos no interior da pista ou nos alambrados; 

✓ deixar restos de alimentos ou resíduos diversos na pista ou adjacências; 

✓ usar o gramado da pista, exceto para competições ou aulas específicas; 

✓ alongamentos coletivos, de longa duração ou de séries complexas, deverão ser feitos na área 

externa da pista; 

✓ Ao caminhar ou correr, respeitar os espaços dos outros; 

✓ O usuário, quando calçado, não poderá usar coturnos, sapatos ou chuteiras; 

✓ A parte externa da pista de atletismo poderá ser utilizada, diariamente, até às 22 horas. 

 
 

14.2. Nos Dojôs. O usuário não poderá: 

✓ Deixar objetos pessoais na área interna dos dojôs; 

✓ Deixar restos de alimentos ou resíduos diversos nos dojôs ou adjacências; 

✓ Pisar sobre o tatame utilizando qualquer tipo de calçado; 

✓ Usar anéis, brincos, pulseiras, relógios ou outros adornos que tragam risco à integridade física do 

usuário ou de terceiros; 

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

especiais expedidas pela Chefia do Centro respectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pista de atletismo Dojo 

 

 

14.3. Ginásio. O usuário não poderá: 

✓ Utilizar os alambrados para fazer alongamentos, aquecimentos ou pendurar objetos; 

✓ Deixar restos de alimentos ou resíduos diversos no ginásio ou adjacências; 

✓ Deixar pertences pessoais no interior da quadra; 

✓ Quando calçado, usar coturnos, sapatos ou chuteiras de trava, sendo permitido somente o uso de 
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tênis apropriado; 

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

especiais; 

✓ 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. 

 
14.4. Academia (sala de musculação) 

✓ Nos feriados e recessos permanecerá fechada. 

✓ O uso da sala de musculação ficará restrito a policiais militares, excetuando- se casos especiais; 

✓ 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 de uniforme; 

✓ observar as regras de ingresso e retirada do recinto. 

 
 

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 do CEFD; 

✓ A entrada ou permanência de acompanhantes civis e/ou menores na sala de musculação; 

✓ Deixar restos de alimentos e resíduos diversos no interior da sala; 

✓ Qualquer conduta do usuário que vise a comercialização de produtos ou serviços nas 

dependências da sala de musculação; 

✓ O policial militar mais antigo presente na sala de musculação ficará responsável pela coordenação 

e o correto uso dos aparelhos; 

✓ 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. 

 
14.5. Piscina. Para a utilização da piscina, deverá o usuário: 

✓ Tomar banho na ducha antes de entrar na água; 

✓ Sendo policial militar de MG, utilizar o traje de natação, conforme previsão do RUIPM e para os 

civis, utilizar sunga ou maiô. 

 
É proibido ao usuário da piscina: 

✓ Entrar na piscina com óleo ou bronzeador no corpo; 

✓ Utilizar os alambrados para fazer alongamentos, aquecimentos ou pendurar objetos; 

✓ Deixar restos de alimentos e resíduos diversos na piscina ou adjacências; 

✓ Deixar pertences na área interna e externa da piscina, os quais deverão ser mantidos nos 

vestiários; 

✓ Utilizar objetos de vidro ou louça, no interior ou no entorno da piscina; 

✓ Utilizar a piscina para atividades estranhas à sua destinação, excetuando-se autorizações 
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PARA A PRÁTICA DE QUALQUER ATIVIDADE DESPORTIVA NAS DEPENDÊNCIAS DO 

COMPLEXO, É OBRIGATÓRIO O USO DO UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA; 

especiais expedidas pela Chefia do CEFD (Centro de Educação Física e Desportiva); 

✓ Utilizar a piscina na ocorrência de chuvas com incidência de raios; 

✓ Utilizar a piscina sem a presença de, no mínimo, mais uma pessoa e que esteja em condições de 

auxiliá-lo na ocorrência de mal súbito. 

 
 

Ginásio Academia (musculação) Piscina 

 
 

14.6. Complexo esportivo, regras gerais 

✓ É proibida a prática de defesa pessoal, corrida ou aquecimento nos gramados; 

✓ Não utilizar os alambrados, obstáculos ou barreiras para fazer alongamentos, exercícios ou 

pendurar roupas; 

✓ Durante a prática de atividades físicas, o militar que estiver executando exercícios fica dispensado 

de observar as regras de continência; 

✓ Fora do horário de aula, é permitido o uso de fones de ouvido com o uniforme de educação física. 

 
 

14.7. Barbearia, cantinas, livrarias, caixas eletrônicos e postos bancários 

IEPM - Art. 99. 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: 

✓ os atendimentos serão realizados conforme a ordem de chegada dos usuários, 

respeitando-se as prioridades previstas em Lei; 

✓ no interior dos estabelecimentos a continência será individual e de acordo o RCONT. 

 
 

14.8. Quiosque (Toca da onça). IEPM - Art. 97 - Os quiosques das unidades de execução de 

EPM destinam-se à realização de refeições, confraternização de turmas e, durante sua utilização, 

deverão ser observadas as seguintes orientações: 

I - aquecimento e refrigeração de alimentos e bebidas não alcoólicas por meio dos recursos 

disponíveis no local; 
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SERÁ COBRADO O CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DESTA CARTILHA, 

POR PARTE DO CADETE DO CFO1. ALÉM DISSO, NOS PRIMEIROS DIAS 

DE AMBIENTAÇÃO, INDICA-SE A LEITURA, ESPECIALMENTE, DA 

PORTARIA NORMATIVA 660/MD (RCONT); RI-APM, RI-EFO e IEPM 11. 

II - o preparo de refeições no local será permitido apenas por ocasião de confraternização; 

III - a utilização do quiosque para confraternização de turmas será feita mediante agendamento 

prévio. Parágrafo único - É proibida a utilização do quiosque para realização de aulas, sem 

autorização do Comandante da respectiva Escola. 

 
14.9. Estacionamento de veículos na APM. A IEPM, art. 108, menciona que, as regras relativas 

ao uso do estacionamento da APM estão descritas em seu Plano de Estacionamento. 

✓ Para estacionar veículos durante os dias em que haja expediente administrativo é 

necessário ter a credencial/lacre. O discente deverá verificar, primeiro, junto a 

Coordenação do Curso se poderá solicitar na P3 da APM a referida credencial/lacre, 

atendendo a quantidade de vagas, ainda, disponíveis. 

✓ Os discentes que não possuam credencial/lacre podem estacionar seus veículos nos 

pátios da APM após as 19h, desde que os retirem até às 6h30 do dia útil seguinte. O 

estacionamento da APM é livre nos finais de semana e feriados para os discentes e 

funcionários da administração da APM e do CAM que não possuam credencial/lacre. 

 
14. 10. Trajes civis na APM. Art. 12, IEPM11, 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/ou indiscretos. 

 
15. 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 em dias determinados. 
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16. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

ATENÇÃO: Considerando a pandemia de COVID-19, recomenda-se o uso de máscara 

facial de cor branca, cobrindo boca e nariz, durante todo o período em que o candidato 

permanecer no complexo da APM. Antes de acessar o prédio da EFO, os candidatos 

deverão passar pela barreira sanitária, onde responderão a um questionário acerca das 

condições atuais de saúde e terão a temperatura corporal aferida. O candidato que 

apresentar sintomas gripais ou estiver febril, não ingressará no prédio e será encaminhado 

para avaliação médica no NAIS. Caso o médico libere o candidato para matrícula, ele será 

direcionado a um local adequado para tal, garantido a segurança dos demais envolvidos 

no processo de matrícula. Os candidatos que estiverem licenciados com diagnóstico 

confirmado de COVID-19, ou licenciados com suspeita da referida doença, poderão 

remeter os documentos assinados e digitalizados, via painel administrativo, para a 

“caixa” da Secretaria de Ensino/EFO, ou presencialmente, por meio de procurador 

legalmente constituído. 
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