Viagem de Estudos dos oficiais-alunos
do C-EMOS a São Paulo e a Brasília

No período de 07 a 10 de maio, a turma do Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores (CEMOS) de 2018, dividida em duas partes, realizou Viagem de Estudos (VE) a São Paulo (SP) e a Brasília
(DF), ocasião em que teve a oportunidade de visitar instituições relacionadas com o Poder Nacional, nos
seus aspectos militares (com ênfase no Poder Marítimo), culturais, de ciência e tecnologia, e também
participar de palestras e painéis.
Em São Paulo, os oficiais-alunos visitaram o Comando do 8º DN, ocasião em que assistiram às
palestras sobre as atividades daquele Distrito Naval, da ABIMDE e da AMAZUL. Também estiveram na
FIESP - quando foi apresentado painel conduzido por empresas da Base Industrial de Defesa
(EMBRAER, AVIBRAS e HELIBRAS) -, na Fundação EZUTE e na Empresa OMNISYS, que
ministraram palestras. O ponto alto da VE foi a visita ao Centro Experimental de Aramar, quando os
oficiais-alunos tiveram contato com o Programa Nuclear da Marinha.
O roteiro em Brasília compreendeu visitas e palestras. No Estado-Maior da Armada, foram
expostas as atividades desempenhadas por suas Subchefias e a importância dos assuntos ali tratados. No
Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), os oficiais-alunos puderam conhecer as instalações
do Centro Conjunto de Operações Aéreas (CCOA) e do Centro de Operações Espaciais (COPE), onde foi
dado destaque para o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC). No
Ministério da Defesa, assistiram a palestras que abordaram a Inteligência Operacional e o Comando e
Controle. Os oficiais-alunos também visitaram o Congresso Nacional, quando tiveram contato com as
atividades desempenhadas pela Assessoria de Relações Institucionais do Gabinete do Comandante da
Marinha.
A programação da Viagem de Estudos contribuiu para a ampliação dos conhecimentos dos
oficiais do Corpo da Armada, do Corpo de Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes da Marinha,
visando ao exercício das funções de Estado-Maior, de Assessoria de Alto Nível com ênfase em doutrinas
e nas estruturas operativas e administrativas da Marinha.

Os oficiais-alunos estiveram no Centro Experimental de Aramar

A programação da VE também abrangeu o Congresso Nacional

