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1. INTRODUÇÃO 

  

O Relatório que se segue foi preparado com a finalidade de descrever as atividades desen-

volvidas durante o exercício de 2012 pela Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almei-

da – doravante denominada simplesmente Fundação, sediada na Praça Duque de Caxias, no 25 - 4o 

Andar - Centro - Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.221-260. 

 

Vale lembrar que esta é uma instituição constituída como pessoa jurídica de direito pri-

vado, sem fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, instituída na 

qualidade de fundação de apoio, para atuar inclusive como entidade beneficente de assistência social, 

comprometida a observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eco-

nomicidade e eficiência, previstas no artigo 37º da Constituição Federal. Tem seus objetivos voltados 

para a manutenção parcial ou integral da assistência social, assim como da assistência educacional, 

assistência cultural, assistência à saúde, desenvolvimento esportivo, pesquisa, tecnologia, direitos hu-

manos e cidadania, com fins não-lucrativos, incumbida estatutariamente da pesquisa, ensino e extensão 

e do desenvolvimento institucional, científico e tecnológico.  

 

Por fim, cabe salientar que a Fundação foi criada em 2006 e desde então atua no desen-

volvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, sendo credenciada no MEC/MCT, desde 

25/05/2006, na qualidade de fundação de apoio ao Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx), seu Instituidor principal, conforme Portaria Conjunta nº 78 de 31 Dez 2012, publicada no 

Diário Oficial da União nº 02, de 03 Jan 2013. 
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2. APRESENTAÇÃO 

 
A Fundação foi instituída em 09 de janeiro de 2006 através da Portaria Declaratória de 

Aprovação de Ata e Estatuto PFC no 001-2006, assinada pelo Promotor de Justiça de Fundações do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. João Carlos Brasil de Barros, de acordo com o 

Processo MP no 2005.001.54168.00. 

 

A finalidade primacial de sua instituição foi a de prestar apoio ao Departamento de En-

sino e Pesquisa do Comando do Exército Brasileiro, antiga denominação, atualmente Departamento de 

Educação e Cultura do Exército e a de atuar inclusive como entidade beneficente de assistência social, 

com objetivos voltados para a manutenção parcial ou integral da assistência social, assim como da as-

sistência educacional, assistência cultural, assistência à saúde, desenvolvimento esportivo, pesquisa, 

tecnologia, direitos humanos e cidadania, como previsto em seu Estatuto, mas especificadamente em  

seu artigo 6º: 

Art. 6° - A Fundação tem por objetivo desempenhar o papel de Fundação 
de apoio ao Departamento de Educação e Cultura - DECEx, sucessor do 
Departamento de Ensino e Cultura do Comando do Exército, e inclusive de-
senvolver atividades compatíveis com as suas finalidades de entidade bene-
ficente de assistência social na acepção da legislação federal vigente, tendo 
por fim a manutenção parcial ou integral da assistência social, assim como 
da assistência educacional, assistência cultural, assistência à saúde, desen-
volvimento esportivo, pesquisa, tecnologia, engenharia, direitos humanos, 
cidadania e meio ambiente, em caráter filantrópico, sem discriminação de et-
nia, gênero, orientação sexual e religiosa, bem como em relação a portado-
res de deficiência, mediante o desenvolvimento das seguintes atividades: 

 
I. No campo da assistência educacional, colaborar com as atividades edu-

cacionais das diversas unidades que compõem o sistema de ensino do De-
partamento de Educação e Cultura do Exército - DECEx, bem como do en-
sino Público e privado do Estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal e de-
mais Estados da Federação, proporcionando intercâmbio entre o Brasil e 
outros países e celebrando protocolos, convênios, acordos, contratos ou ou-
tros ajustes equivalentes com tais unidades para ministrar cursos de ensino 
fundamental e médio, assim como de graduação, pós-graduação, aperfeiço-
amento, altos estudos militares de política e estratégia, especialização e ex-
tensão, podendo, para estes fins, estabelecer simultaneamente parcerias 
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com quaisquer outras instituições, ou ainda criar, instalar e manter estabe-
lecimentos de ensino em todos os níveis, visando atender as demandas ob-
servadas no seio da comunidade em que se insere, desde que assim o permi-
tam seus recursos;  

 
II.  Ainda no tocante a assistência educacional, elaborar e promover pro-

gramas de educação e ensino da população, inclusive desenvolvendo, no 
campo dos cursos de formação de técnicos ao nível do ensino fundamental e 
médio, atividades especializadas de ensino profissional, nas modalidades de 
qualificação, habilitação e especialização profissional, promovendo a inte-
gração ao mercado de trabalho através da realização de todos os cursos 
técnicos passíveis de aprovação e conseqüente reconhecimento pelo Conse-
lho Estadual de Educação do Rio de Janeiro ou Órgão equivalente que ve-
nha a substituí-lo que sejam atinentes com as suas finalidades, sendo que, 
no caso de cursos que não se enquadrem nestas condições, poderá contratar 
recursos humanos e angariar recursos materiais que possibilitem a Funda-
ção promover os cursos em questão;  

 
III. Também no campo da qualificação profissional, promover a integração 

ao mercado de trabalho através da realização de todas as modalidades de 
cursos de qualificação profissional acreditados junto ao Fundo de Amparo 
ao Trabalhador do Ministério do Trabalho ou a outro equivalente que ve-
nha a substituí-lo que sejam atinentes com as suas finalidades, sendo que, 
no caso de cursos que não se enquadrem nestas condições, poderá contratar 
recursos humanos e angariar recursos materiais que possibilitem a Funda-
ção promover os cursos em questão;  

 
IV. Elaborar e reformular projetos de currículos por competência, de avali-

ação educacional e de elaboração de conceitos escolares, objetivando bene-
ficiar os cursos, estágios, disciplinas e assuntos específicos no âmbito do 
ensino;  

 
V. Contribuir para integrar o Sistema de Ensino do Exército ao Sistema de 

Educação Nacional;  
 

VI. No campo da assistência social propriamente dita, especificamente no 
que tange ao amparo as crianças e adolescentes carentes, promover a ori-
entação e o apoio sócio-familiar, assim como o apoio sócio-educativo em 
meio aberto;  

 
VII. Ainda no campo da assistência social propriamente dita, promover a o-

rientação e o apoio sócio-familiar as crianças e adolescentes carentes, in-
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clusive através da assistência educacional e de radiodifusão, teledifusão, 
mídia impressa e de Internet; 

 
VIII. No campo da assistência cultural, de acordo com o que dispõe a legisla-

ção em vigor, promover atividades nas áreas de artes cênicas (teatro, dan-
ça, circo, ópera e mímica), produção audiovisual (produção cinematográfi-
ca, videográfica, fotográfica, discográfica, de rádios e televisões educativas 
e de multimídia), música (incluindo música erudita e instrumental), artes vi-
suais (artes plásticas, artes gráficas, filatelia, gravura, cartazes e fotografi-
a), patrimônio cultural (segmentos histórico, arquitetônico, arqueológico, 
de museus, de biblioteca/leitura, de arquivos/acervos, de cultura afro-
brasileira, de cultura indígena e de artesanato/folclore), humanidades (o-
bras de referência, história, filosofia e literatura, inclusive de produção de 
livros de valor artístico, literário ou humanístico) e artes integradas (ativi-
dades relacionadas aos segmentos previstos nessa área pela legislação vi-
gente); 

 
IX. Ainda no campo da assistência cultural, promover o intercâmbio cultu-

ral, estimulando e apoiando o estudo, a pesquisa e os eventos culturais, pre-
servando as tradições nacionais no Brasil e no exterior, por meio de proto-
colos, convênios, contratos, acordos, ajustes, simpósios, encontros, seminá-
rios e outros eventos, concursos e cursos;  

 
X. No campo da assistência à saúde, promover programas de desenvolvi-

mento e intercâmbio tecnológico, ensino e pesquisas na área de ciências da 
saúde, especificamente aquelas relacionadas aos cursos mantidos pelo seu 
Instituidor Principal, o Departamento de Educação e Cultura do Exército - 
DECEx, inclusive visando à divulgação científica dos resultados obtidos a-
través de pesquisa conjunta; 

 
XI. Contribuir, pelos meios adequados, para o desenvolvimento da educação 

física, do desenvolvimento desportivo, institucional, científico e tecnológico 
dc setores públicos e privados; 

 
XII. Construir, com recursos provenientes do exercício de suas atividades, 

fundos todos destinados à aplicação em programas de desenvolvimento da 
educação física, de desenvolvimento desportivo, institucional, científico, tec-
nológico, de engenharia e organizacional;  

 
XIII. Criar, desenvolver, adaptar e promover a transferência de conhecimen-

tos voltados para a educação física, desenvolvimento desportivo, institucio-
nal, científico, tecnológico, meio ambiente, engenharia e de novos equipamen-
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tos, produtos, sistemas, processos e metodologias, para si e para terceiros 
de qualquer natureza; 

 
XIV. Promover o desenvolvimento e a difusão de suas atividades e dos conhe-

cimentos voltados para a educação física, desenvolvimento desportivo, insti-
tucional, científico, tecnológico, meio ambiente e de engenharia, coordenando 
e administrando edições de publicações especializadas, cursos, palestras, 
simpósios, congressos e todos e quaisquer outros eventos de natureza simi-
lar; 

 
XV. Promover e estimular a divulgação de conhecimentos por meio do de-

senvolvimento de pesquisas, do ensino à distância, do desenvolvimento insti-
tucional, científico, tecnológico, meio ambiente, engenharia, de cursos, sim-
pósios, seminários, congressos e outros eventos e da edição de publicações; 

 
XVI. Promover intercâmbio de conhecimentos técnico e científico, visando a 

otimização da aplicação de inovações tecnológicas no campo da Engenha-
ria e do meio ambiente, que sejam de significativa importância estratégica pa-
ra o País; 

 
XVII. Fomentar o estudo, pesquisa e ensino em prol da evolução do conheci-

mento científico na área da Engenharia, que respeite a preservação do meio 
ambiente, mediante a concessão de auxílios a projetos e bolsas de estudo, 
quando pertinentes; 

 
XVIII. Cooperar com outras instituições da sociedade na área de pesquisa, en-

sino científico, tecnológico, meio ambiente e de engenharia; 
 
XIX. Atender a demanda de projetos de pesquisa em geral, notadamente nas 

áreas do ensino, de educação física, de desenvolvimento desportivo, institu-
cional, científico, tecnológico, meio ambiente e de engenharia, de setores pú-
blicos e privados; 

 
XX. Atuar como interveniente entre os diversos órgãos de pesquisa, laborató-

rios, setores de desenvolvimento de projetos voltados para o desenvolvimen-
to da educação física, desenvolvimento desportivo, institucional, científico, 
tecnológico, meio ambiente e de engenharia e seus afins, no propósito de faci-
litar inter-relações de todo e qualquer cunho, com terceiros, de natureza 
publica ou privada, nacional ou internacional; 

 
XXI. Celebrar protocolos, acordos, convênios, contratos e outros ajustes e-

quivalentes com pessoas de direito público ou privado, físicas ou jurídicas, 
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nacionais ou estrangeiras, para a realização de estudos e projetos de pes-
quisa e de desenvolvimento de serviços remunerados ou não e incrementar o 
intercâmbio com outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou es-
trangeiras, visando o desenvolvimento e aperfeiçoamento de pessoal, em to-
dos os níveis; 

 
XXII. Estimular e promover à realização de pesquisas, estudos e consultorias 

técnicas de alto nível, em atendimento as indústrias e entidades públicas e 
privadas, nacionais ou estrangeiras;  

 
XXIII. Explorar os resultados de suas pesquisas e exercer os direitos relativos à 

propriedade intelectual; 
 

XXIV. Instituir e patrocinar, interna e externamente, estágios, bolsas, concur-
sos, auxílios e prêmios em favor de pesquisadores e profissionais das áreas 
técnicas ou administrativas, que contribuam para a realização de seus obje-
tivos; 

 
XXV. Patrocinar o desenvolvimento de projetos em tecnologia, oriundos de 

instituições de ensino ou de empresas públicas ou privadas, nacionais ou es-
trangeiras, junto aos órgãos financiadores de pesquisas; 

 
XXVI. Promover o desenvolvimento de softwares e pesquisa de ferramentas de 

tecnologia de ponta e do estado da arte, na difusão e controle de sistemas; 
 

XXVII. Promover atividades na área da tecnologia de informação; 
 

XXVIII. Promover a prestação de serviços de informática, incluindo operação de 
computadores e digitação; 

 
XXIX. Promover estudos, pesquisas e outras atividades nas áreas da pesquisa e 

tecnologia relacionadas às suas finalidades, sendo que, no caso de ativida-
des que não se enquadrem nestas condições, poderá contratar recursos hu-
manos e angariar recursos materiais que possibilitem a Fundação promover 
as ações em questão; 

 
XXX. Assessorar a comercialização de produtos, processos e metodologias de-

senvolvidas no âmbito das atividades da Fundação ou de entidades conve-
niadas ou contratadas para tal fim, nos termos deste Estatuto; 

 
XXXI. Prestar colaboração técnica, administrativa e operacional às atividades 

de entidades conveniadas ou contratadas para tal fim, nos termos deste Es-
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tatuto; 
 

XXXII. Promover a prestação de serviços gerais, técnicos e administrativos, ter-
ceirização em geral, mão-de-obra em geral, recrutamento, seleção, treina-
mento, aperfeiçoamento e reciclagem de recursos humanos, inclusive para 
viabilizar a promoção de frentes de trabalho nos ambientes municipal, esta-
dual e federal; 

 
XXXIII. Promover e apoiar ou co-participar de eventos de natureza correlata as 

suas finalidades. 
 

Parágrafo Único - Para a consecução de seus objetivos, a Fundação elabo-

rará programas e projetos contabilizando custos e eficiência em função dos 

recursos físicos, operacionais e financeiros disponíveis, previstos em orça-

mento anual com a estimativa discriminada das receitas e despesas. Deverá 

providenciar o registro nos conselhos profissionais, quando for o caso. 
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3. TÍTULOS OBTIDOS 

 
 

A Fundação obteve, no ano de 2006, o seu credenciamento oficial como Fundação de 

Apoio ao Departamento de Educação e Cultura de Exército (DECEx) junto ao Ministério da Educação 

e ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 8.958, de 20 de dezem-

bro de 1994 e pela Portaria Interministerial nº 3.185, de 14 de setembro de 2004.  

 

No ano de 2008 foi requerida a renovação de registro e credenciamento como Fundação 

de Apoio, apresentada pela Fundação por intermédio do Processo no 23000.006783/2008-04, a qual foi 

analisada pelo Grupo de Apoio Técnico - GAT – composto por representantes do Ministério da Educa-

ção e do Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo sido aprovada seu recredenciamento, através da 

Portaria Interministerial Conjunta nº 487, de 07 de julho de 2008, publicada no Diário Oficial da União 

do dia 08 de julho de 2008, sob o certificado de registro no 010-2008. 

 

No ano de 2010 foi requerido novamente o pedido de renovação de registro e credenci-

amento como Fundação de Apoio, por intermédio do Processo no 23000.007370/2010-53, o qual foi 

analisado pelo Grupo de Apoio Técnico - GAT – composto por representantes do Ministério da Edu-

cação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, tendo sido aprovado seu recredenciamento, através da 

Portaria Interministerial Conjunta nº 1297, de 02 de setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da 

União do dia 03 de setembro de 2010, sob o certificado de registro no 010-2010. 

 

Em 05 de julho de 2012, em razão do vencimento do credenciamento da fundação, a 

mesma deu entrada no processo de recredenciamento junto ao ME/MCT, conforme preceitua a  Lei Nr 

8.958/94. 

Em 06 de agosto de 2012, a Fundação recebeu uma diligência do  ME/MCT acerca do 

pedido de recredenciamento, alguns questionamentos foram levantados e a Fundação Trompowsky, 

em trabalho conjunto com o DECEx, respondeu em 05 de Setembro de 2012, a todos os questionamen-

tos solicitados. 

 

Em 26 de outubro de 2012, a Fundação recebeu outra diligência, aonde o ME/MCT so-
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licitava a comprovação mais detalhada de alguns dados remetidos em documentos anteriores. A Fun-

dação encaminhou, em 13 de novembro de 2012, todos os esclarecimentos pedidos. 

 

Por fim, em 31de dezembro de 2012, o ME/MCT por intermédio da Secretaria de Edu-

cação Superior, expediu Portaria Conjunta nº 78, credenciando a Fundação Trompowsky por 02 (dois) 

anos a contar de 03 de janeiro de 2013, conforme cópia do Diário Oficial Nr 02 - (Anexo 5). 

 

Faz-se mister salientar que, no  bojo de todo o processo remetido ao ME/MCT, ficou 

explicitado que a Fundação demonstrava o caráter de entidade de apoio para todo o Sistema  de Ensino 

Superior do DECEx, sendo citadas todas as escolas desse nível, a saber: Escola de Comando e Estado-

Maior do Exército (ECEME), Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), Centro de Estudos de Pessoal (CEP – cursos de pós-graduação), a Escola de 

Saúde do Exército (EsSauEx), Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), Escola de 

Educação Física do Exército (EsEFEx), Centro de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE), Escola de 

Comunicações (EsCom), Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea (EsACosAAe), Escola de Instrução 

Especializada (EsIE), Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), Escola de Inteligência 

Militar do Exército    (EsIMEx), Escola de Equitação do Exército (EsEqEx), Instituto de Pesquisa e 

Capacitação Física do Exército (IPCFEx), Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), Cen-

tro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), Centro de Instrução de Engenharia 

e Construção (CCIEC) e Centro de Instrução de Blindados (CIBLD). Assim, com este atual recreden-

ciamento, a FT poderá apoiar todos esses estabelecimentos de ensino citados. 

 

4. ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO APOIADA 

 

A instituição apoiada pela Fundação – a saber, o supracitado Departamento de Educa-

ção e Cultura do Exército – DECEx – integra a Estrutura Organizacional do Comando do Exército, 

composta por Órgãos de Assessoramento Superior, Órgãos de Direção Geral, Órgãos de Direção Seto-

rial, Órgãos de Apoio e Organizações da Força Terrestre (Comandos Militares de Área, Comandos 

Militares Regionais e Regiões Militares), conforme mostra o organograma abaixo ilustrado: 
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Já o Departamento de Educação e Cultura do Exército, por sua vez, é composto por 

uma Chefia e por uma Vice-chefia e por Órgãos de apoio que são divididos em 5 Diretorias, relaciona-

das a seguir: 

• Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento (DFA) – conhecida agora por DESMIL 

• Diretoria de Especialização e Extensão (DEE) - conhecida agora por DETMIL 

• Diretoria de Ensino Preparatório de Assistencial (DEPA) 

• Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx) 
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• Diretoria de Pesquisa e Estudo de Pessoal (DPEP) - conhecida agora por CCFEX 

Com vistas a fornecer uma visão geral da estrutura do DECEx, ilustra-se, a seguir, os e-

lementos relativos às 120 (cento e vinte) unidades subordinadas ao DECEx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DECEx possui 122Estb Ens/OM 
subordinados.

O DECEX ministra nos  Estb 
Ens/OM  390 cursos e estágios 

O DECEx possui 30.658 alunos 
nos diversos Estb Ens/OM 
subordinados
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Na página seguinte, indicam-se todas as unidades que compõem a estrutura do DECEx. 
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5. PRINCIPAIS PROJETOS E PROGRAMAS DESENVOLVIDOS EM 2012 

 
Este Relatório visa apresentar as atividades realizadas em 2012, assim sendo, relacionare-

mos, a seguir, para cada organização militar ou civil com a qual esta Fundação tenha interagido ao longo de 

2012, as ações realizadas pela Fundação Trompowsky: 

 

5.1. Contrato com a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 

referente à Implantação do projeto de Aperfeiçoamento do curso de preparação à ECEME, firmado no 

ano de 2011, ainda executado em 2012.  

Seguem abaixo, as principais atividades realizadas no projeto: 

- Realização de trabalhos de pesquisa com a finalidade de melhorar e atuali-

zar o conteúdo didático do CP/ECEME; 

- Aprimoramento do design de apresentação do conteúdo didático que está 

inserido no CDROM distribuído aos alunos, contemplando as atualizações demandadas do foro anteri-

ormente citado e o trabalho, via web, correspondente à linguagem do EAD; 

- Dotar a Tutoria e Secretaria do CPS de recursos mais modernos, de forma a 

permitir a realização, acompanhamento e  gerenciamento do curso em tempo real; 

- Manter professores civis de História e Geografia, a fim de  exercerem a tu-

toria especializada, em complemento ao trabalho realizado pelos instrutores da ECEME;  

- Capacitação de professores e tutores na utilização do EB aula; e 

- Capacitação de tutores civis e militares a ministrarem aulas, com gravação 

em estúdio  especializado, além de dotar o CP/ECEME de meios para proporcionar tal capacitação. 
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5.2. Contrato com a Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas (EASA), 

referente aos serviços de desenvolvimento do Projeto de Modernização do ensino a distância (EAD) do 

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), firmado no ano de 2010 e executado ainda em 2012, 

mediante termos aditivos.  

A seguir serão destacadas as principais atividades: 

a. Capacitações 

 

1) Pedagógica, visando aprimorar os conceitos de Ensino e preparar para a 

nova tendência de Educação por Competências. 

2) Ensino a Distância: visando à modernização constante da 1ª fase do Cur-

so de Aperfeiçoamento de Sargentos, destinado ao Aperfeiçoamento de todos os Sargentos do Exército 

Brasileiro. 

3) Educação Ambiental: visando o aprimoramento da Gestão Ambiental, 

além de propiciar instruções aos Sargentos Alunos com conteúdo atualizado. 
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4) Seminários de Ensino: visando integrar os temas em tendência, no que 

tange ao processo ensino-aprendizagem. 

5) Visitas de Benchmark: para que os instrutores entrem em contato com o 

que há de mais moderno referente à sua instrução. 

6) Capacitação em Gestão: visando à Melhoria Contínua dos processos fi-

nalísticos e dos processos de apoio. 

7) Desenvolvimento Humano: desenvolver habilidades de relacionamento 

interpessoal e liderança. 

 

b.  Produção de Material de Apoio 

  1) Aquisição de material didático de apoio da 1ª fase do CAS. 

  2) Melhoria do material de apoio da 2ª fase do CAS. 

  3) Suporte Técnico de equipamentos. 

  4)  Remessa do material didático. 

 

c.  Divulgação Institucional 

  1) Confecção da Revista Institucional. 

  2) Confecção de Folders. 

  3) Visitas de Divulgação da Escola. 

 

Atualização do material digital utilizado na 1ª fase do CAS 
 

Como uma ferramenta de apoio ao Sargento-Aluno, o DVD Hipermídia 

contempla todo material do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos na forma digital, além de mais 

algumas informações necessárias ao transcorrer do curso. 
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Consultoria Técnica de Gestão Pedagógica e Ensino 
 

Na procura pelo desenvolvimento de liderança sem deixar a melhoria da 

educação para segundo plano, a Fundação Trompowsky proporcionou alguns treinamentos aos instru-

tores, monitores e coordenadores da Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas. Estes trei-

namentos foram realizados por profissionais reconhecidos nas suas respectivas áreas. 

 

  
Treinamento Coaching foi ministrado pelos portugueses Ana Teresa Penim e João Alberto Catalão –  

Parceria entre Fundação Trompowsky, Giovanoni Consultoria e YouUp de Portugal 
 

  
Educação por Competência – Gisele Hecker – Parceria da Fundação Trompowsky e Facus Assessoria em Educação 
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5.3 Contrato com a Escola de Instrução Especializada (EsIE), referente a criação e 

o desenvolvimento de um curso de especialização em gestão, com carga horária de 400 horas, para 70 

(setenta) oficiais do Exército Brasileiro ministrado na EsIE em 2012, firmado no ano de 2011.  

ESPECIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES 

Tarefa Nome da tarefa Descrição 

1 Montagem das Equipes para Pla-
nejamento e Operacionalização 

Serão alocados profissionais para o planejamento e opera-
cionalização dos diversos cursos. 

2 Designação de Coordenação das 
Equipes 

Será designado um Coordenador para chefiar as equipes 
de Planejamento e Operacionalização dos cursos para 
EAD. 

3 Elaboração do Projeto Pedagógi-
co Montagem do Projeto Pedagógico do curso 

4 Elaboração do Conteúdo das 
Disciplinas 

Elaboração do conteúdo de cada uma das disciplinas que 
serão ministradas em EAD  

5 Transformação em Linguagem 
Dialógica 

Os conteúdos das Disciplinas serão transformados em 
Linguagem Dialógica para EAD 

6 Confecção de material didático Os conteúdos das disciplinas serão impresso para acom-
panhamento junto ao ambiente virtual 

7 Confecção de prova  As provas serão confeccionadas de acordo com o material 
didático confeccionado pelos alunos  

8 Envio de material didático Será enviado aos alunos o material didático das 10 (dez) 
disciplinas  

9 Criação do AVA Será criado um AVA  

10 Construção do Modelo de Apre-
sentação Virtual das Aulas Montagem das aulas em EAD de cada Disciplina. 

11 Levantamento dos Atributos da 
Área Afetiva 

Será realizado um estudo para determinar quais dos Atri-
butos da Área Afetiva (AAA) que serão avaliados no 
CEG. Os AAA escolhidos serão aplicados por profissio-
nais especializados nessa atividade. 

12 Implantação da AAA Serão avaliados os AAA selecionados  

13 Alocação de Profissionais para a 
Execução do EAD Serão contratados tutores para a execução do CEG. 

14 Designação de Coordenador da 
EAD Será contratado um Coordenador da EAD para o CEG. 

15 Matrícula 
Serão efetivadas, por intermédio da Secretaria do curso, as 
matricula online dos alunos inscritos que atendam a todos 
os requisitos necessários para tal.  

16 Realização da Tutoria Será realizada a tutoria de cada disciplina 

17 Correção de provas O coordenador do EAD realizará a coordenação da corre-
ção de cada disciplina com os tutores 

18 Avaliação da Aprendizagem Será realizada a avaliação da aprendizagem dos alunos do 
CEG conforme previsto no PLADIS. 
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Tarefa Nome da tarefa Descrição 

19 Confecção de Certificado por 
instituição de ensino superior 

Será realizado a confecção de Certificado para os conclu-
dentes do CEG, por instituição de ensino superior 

20 Emissão de Relatórios 
Serão entregues relatórios onde constarão os dados refe-
rentes a execução e avaliação da aprendizagem referentes 
ao CEG. 

 

GRADE CURRICULAR 

ATIVIDADES CARGA 
HORÁRIA 

Gestão Governamental 30 

Sistema de Excelência Gerencial 30 

Gestão Orçamentária e Financeira 30 

Modelagem Organizacional 30 

Planejamento Estratégico Organizacional 30 

Avaliação do Desempenho Organizacional 60 

Metodologia da Pesquisa 30 

Subtotal (A) 240 

Elaboração, Gestão e Avaliação de Projetos 60 

Gestão de Pessoas 30 

Negociação 30 

DISCIPLINAS CURRI-
CULARES MINIS-

TRADAS NA MODA-
LIDADE EAD 

Subtotal (B) 120 

OUTRAS ATIVIDADES (ADC, Formaturas, Feriados, TFM, Datas 
Comemorativas, Programa de Leitura) (C) 40 

TOTAL (A+ B + C) 400 
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5.4 Contrato com o DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

EXÉRCITO, visando o desenvolvimento de estudos e pesquisas, de natureza científica e tecnológica, 

bem como a avaliação da eficácia da execução do Planejamento Governamental no setor de transpor-

tes, com ênfase no Plano Nacional de Logística e Transportes – PNLT, firmado no ano de 2010 e ainda 

executado no ano de 2012, com as seguintes etapas: 

- Estudos preliminares para especificação de informações e de resultados a 

serem obtidos com as pesquisas e os levantamentos das informações. 

- Estudos e pesquisas para identificação dos procedimentos técnicos 

adotados pelas principais instituições governamentais executoras dos projetos de transportes, com 

mapeamento dos fluxos de trabalho (work flow) utilizados. 

- Identificação da situação executiva (fase) dos projetos propostos pelo 

planejamento governamental, com ênfase no PNLT.  

- Avaliação do desempenho do PNLT e seus principais efeitos no 

planejamento estratégico de longo prazo. 

- Composição de banco de dados para armazenamento das informações 

sobre a execução dos projetos. 

- Proposição de arquitetura sistêmica de gestão e controle de desempenho do 

PNLT com implantação de mecanismos operacionais na SPNT. 

Principais Produtos 

- Descrição dos procedimentos legais associados ao “ciclo de vida executivo” 

dos projetos, relações interinstitucionais, responsabilidades, funções executivas e setores técnicos en-

volvidos na execução dos projetos; 

- Mapeamento dos fluxos de trabalho das instituições governamentais executo-

ras dos projetos de transportes; 

- Levantamento da situação executiva (fase) dos projetos propostos pelo plane-

jamento governamental, com ênfase no PNLT; 

- Avaliação do desempenho do PNLT e seus principais efeitos no planejamento 

estratégico de longo prazo; 

- Base de dados para armazenamento das informações sobre a execução dos pro-
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jetos; 

- Arquitetura sistêmica de gestão e controle de desempenho do PNLT com im-

plantação de mecanismos operacionais na SPNT. 

5.5 Contrato com o DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

EXÉRCITO, visando a assessoria técnica na elaboração de Estudos e Pesquisas de Engenharia de Trá-

fego, tendo como objetivo: a coleta de dados, o tratamento e a consolidação das informações sobre o 

Tráfego Diário Médio Anual nas Rodovias Federais, e a Elaboração de Matrizes de Origem e Destino 

para Atualização das Informações da Base de Dados Georreferenciada do Plano Nacional De Logística 

e Transportes – PNLT, firmado no ano de 2010 e ainda executado no ano de 2012, com as seguintes 

etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Planejamento para realização das coletas de tráfego de campo e 

treinamento dos militares que atuarão como técnicos responsáveis pelos postos de pesquisa rodoviária. 

- Atualização da base de dados georreferenciada dos segmentos rodoviários 

do Plano Nacional de Viação – PNV. 

- Suporte técnico à realização de três distintas coletas de dados de campo 

para execução de pesquisas volumétricas e classificatórias e entrevistas de origem e destino. 

- Tratamento e consolidação dos dados coletados em cada pesquisa, 
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considerando a montagem de matrizes de origens e destinos e modelagem de tráfego em rede para 

identificação de fluxos de mercadorias e passageiros. 

- Avaliação técnica dos resultados das pesquisas de tráfego registrados na 

base de dados do PNLT. 

Principais Produtos 

- Base de dados georreferenciada da infraestrutura rodoviária federal; 

- Análise do tráfego com os dados da pesquisa de contagem volumétrica classi-

ficatória e de origem e destino da primeira fase de pesquisas; 

- Base georreferenciada com os dados de volume de tráfego e de origem e desti-

no da primeira fase de pesquisas; 

- Análise do tráfego com os dados da pesquisa de contagem volumétrica classi-

ficatória e de origem e destino da segunda fase de pesquisas; 

- Base georreferenciada com os dados de volume de tráfego e de origem e desti-

no da segunda fase de pesquisas; 

- Análise do tráfego com os dados da pesquisa de contagem volumétrica classi-

ficatória e de origem e destino da terceira fase de pesquisas; 

- Base georreferenciada com os dados de volume de tráfego e de origem e desti-

no da terceira fase de pesquisas; 

- Base georreferenciada consolidada com os dados de volume de tráfego e de o-

rigem e destino das três pesquisas. 
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As informações recolhidas permitem, como efeito derivado importante, que as Esco-

las do Sistema Militar de Ensino trabalhem com dados técnicos atualizados sobre as condições das 

estradas brasileiras, incluindo aí as obras de arte existentes, para a elaboração de planos de movimen-

tação de tropa, equipamentos pesados e materiais militares para o uso em situações de conflito, mis-

sões de apoio ao desenvolvimento do país e casos emergenciais, como calamidades públicas, por e-

xemplo. 

 

5.6 Contrato com a Escola de Aperfeiçoamento Oficiais (EsAO), referente ao           

curso de Pós-Graduação em Administração Hospitalar tem como objetivo ministrar, por intermédio do 

Ensino a Distância (EAD) e presencial, assuntos inerentes a gestão de ambientes hospitalares, capaci-

tando capitães médicos para atuarem, de forma crítica e com competência técnica, nos diferentes seto-

res da saúde, estimulando a gestão no setor de forma comprometida com o bem da Instituição, promo-

vendo melhorias de processos de trabalho, na busca da racionalização do uso dos recursos, firmado no 

ano de 2012. 

O Curso de Pós-graduação em Administração Hospitalar destina-se aos 

Capitães médicos do Quadro do Serviço de Saúde. Tem a duração de 21 semanas, sendo 18 não-

presenciais, na modalidade EAD, com no máximo 15 horas semanais, totalizando uma carga horária de 

260 horas, e 03 presenciais, com a carga horária máxima de 40 horas, totalizando 100 horas. Há, ainda, 
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uma disciplina peculiar ao Exército Brasileiro, com 30 horas, que foi ser ministrada por profissional 

com habilitação específica na área. 

 

Ao término do curso, o aluno deve atingir as seguintes capacitações: 

- praticar atos administrativos previstos na legislação em vigor;  

- orientar, fiscalizar e avaliar o planejamento e a execução das ati-

vidades de uma Organização Militar de Saúde (OMS); 

- assessorar, de acordo com as diretrizes do escalão superior, a con-

fecção de normas, instruções e programas que regulem as atividades de uma OMS; 

- pesquisar, ler, estudar e analisar os problemas de sua OMS, com 

vista ao aprimoramento e à atualização das atividades administrativas; 

- realizar apreciações de assuntos concernentes ao desempenho de 

sua função ou os que lhe forem submetidos à consideração; 

- consultar e interpretar a legislação necessária ao desempenho de 

sua função; 

- valorizar o trabalho de pesquisa como instrumento de auto-

aperfeiçoamento e de aprimoramento profissional; 

- produzir trabalhos de pesquisa, estudo e análise, visando ao apri-

moramento de serviços hospitalares, no âmbito do Exército Brasileiro, quando solicitado; e 

- atuar como instrutor de sua especialidade. 

Para a consecução das capacitações anteriormente definidas, o curso 

deve contemplar as disciplinas necessárias para a gestão administrativa de uma OMS. 

O curso é desenvolvido de acordo com o detalhamento das disciplinas dis-

criminado nesta página e na seguinte: 

Disciplinas Carga Ho-
rária 

Tipo 

Metodologia da Pesquisa Científica 30 EAD 
Prática de Pesquisa 30 EAD 
Planejamento Estratégico 30 EAD 
Introdução à Administração Hospitalar  15 presencial 
Administração Financeira, Orçamentária e Gestão de Custos Hos-
pitalares 20 presencial 

Administração de Recursos Humanos 20 presencial 
Planejamento Físico  20 presencial 
Sistemas de Saúde  15 presencial 
Segurança Hospitalar 20 presencial 
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Auditoria Hospitalar 20 presencial 
Sistemas de Informações Hospitalares 15 presencial 
Gestão de Qualidade em Serviços Hospitalares 20 presencial 
Administração de Operações, Logística e Hotelaria Hospitalar 20 presencial 
Administração de Materiais e Suprimentos Hospitalares 20 presencial 
Estágio em OMS 40 presencial 
Gestão de Organizações Militares de Saúde (disciplina peculiar) 25 presencial 
TOTAL 360  

5.7 Parcerias criadas junto a Instituições de Ensino, Editoras e Consultores, para 

apoiar cursos de Implantação de Educação de Jovens e Adultos (EJA), firmadas em 2010 e ainda exe-

cutadas em 2012, visando levar o Ensino Médio para todos os cidadãos que não tenham possibilidade 

de cursá-lo em escolas regulares. Tratando-se de uma ação conjunta, com o intuito de colaborar com a 

proposta do Ministério da Educação (MEC) de "assegurar a todos os brasileiros de 15 anos e mais, que 

não tiveram acesso à  escola ou dela foram excluídos precocemente, o ingresso, a permanência e a 

conclusão do ensino com qualidade",  atendendo, assim, um universo de jovens anualmente convoca-

dos para a prestação do serviço militar inicial, que terão neste programa um campo fértil tanto para a 

sua progressão funcional na carreira quanto na sua preparação para a cidadania, razão de ser do próprio 

serviço militar obrigatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8 Contrato com o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA 

DE TRANSPORTES – DNIT, visando o apoio ao gerenciamento ambiental institucional das obras 
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rodoviárias do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, firmado no ano de 2010, ainda em 

execução no ano de 2012. 

O escopo dos serviços envolve as seguintes macro-atividades: 

• Acompanhar os processos de licenciamento ambiental dos 
empreendimentos do PAC; 

• Planejar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de Estudos, 
Pesquisas, Projetos, Construção, Restauração, Manutenção e Operação de Infraestrutura 
Rodoviária, relacionadas com as questões ambientais, desenvolvidas no âmbito do PAC; 

• Analisar e avaliar Estudos Ambientais, Projetos Básicos Ambientais e a 
evolução das normas ambientais de interesse para os empreendimentos do PAC; 

• Coordenar e acompanhar, junto aos órgãos ambientais e entidades 
públicas ou privadas, os procedimentos de licenciamento ambiental; 

• Elaborar e participar na implantação e no gerenciamento dos estudos e 
programas ambientais necessários à solicitação e obtenção do licenciamento ambiental; 
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5.9 Contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Rio das Ostras, cujo objetivo 

foi a realização do VI Concurso Público daquele Município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As inscrições estavam abertas até 7 de março para o VI Concurso Público da Pre-

feitura de Rio das Ostras, organizado pela Fundação Trompowsky. Ao todo foram oferecidas 3482 

vagas para os cargos em todas as áreas da administração pública, priorizando as áreas de saúde e edu-

cação. As vagas foram divididas entre a administração direta (3435), Fundação Rio das Ostras de Cul-

tura (42) e Rio das Ostras Previdência (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura - Site do Concurso Público de Rio das Ostras 



 
Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida 

 

  

Praça Duque de Caxias nº 25, 3º e 4º Andares – Rio de Janeiro / RJ – Centro – CEP: 20221-260  
Tel.: (21) 2519-5265 / 2519-5082 / 2519-5434 

 

www.trompowsky.org.br 
 

29

29

5.10 Contrato com a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), 

referente ao desenvolvimento da pesquisa nos cursos de Pós-Graduação em Ciências Militares da   

ECEME, firmado no ano de 2011, ainda em execução em 2012.  

Seguem abaixo, as principais atividades realizadas no projeto: 

a. Criação de um corpo docente, temporário e episódico, para atender a lacuna 
existente gerada pela demanda de um corpo docente qualificado de pesquisadores reconhecido pela 
CAPES e que atendam às necessidades em Pesquisa Aplicada das Forças Singulares em Ciências Mili-
tares;  

b. Desenvolvimento da pesquisa como instrumento para elaboração de doutri-
na e resolução de problemas baseado em uma metodologia cientifica, proporcionando, por conseguin-
te, um maior embasamento aos trabalhos do oficial de Estado-Maior e um assessoramento  baseado em  
forte referencial teórico. 

 
c. Capacitação de  recursos humanos (alunos e instrutores desta Escola) em 

um alto nível de assessoramento para mobiliar o ODG, os ODS e o MD, buscando atender às necessi-
dades da Instituição, tais como ao processo de transformação do Exército e às adequações das estrutu-
ras organizacionais à Estratégia Nacional de Defesa. 

 
d. Buscar o estabelecimento de convênios e parcerias de fomento à pesquisa com 

outras Instituições de Ensino Superior, visando um maior apoio às Ciências Militares. 

ÁREA DE CON-
CENTRAÇÃO 

LINHAS DE PES-
QUISA ASSUNTOS 

1. Gestão 

- de Organizações Militares 
- Orçamentária e Financeira 
- de Saúde 
- de C&T 

Gestão da Defesa 2. Gestão Pública (inclusive BID*) 
3. Liderança Estratégica e Militar 
4. Gestão de Processos  
5. Gestão de Projetos 
6. Logística e Mobilização 

1. Doutrina Mi-
litar 

- Preparo e Emprego da Força Terres-
tre 
- Sistemas Operacionais 
- Operações Conjuntas 

DEFESA NACIO-
NAL 

Estudos da Paz e da 
Guerra 2. Segurança e Defesa  

3. Geopolítica e Estratégia 
4. Estudos Prospectivos 
5. Relações Internacionais 
6. História Organizacional e Militar 



 
Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida 

 

  

Praça Duque de Caxias nº 25, 3º e 4º Andares – Rio de Janeiro / RJ – Centro – CEP: 20221-260  
Tel.: (21) 2519-5265 / 2519-5082 / 2519-5434 

 

www.trompowsky.org.br 
 

30

30

5.11 Contrato com o Centro de Estudos do Pessoal do Comando do Exército refe-

rente ao Projeto de criação e execução de cursos, na modalidade a distância, dos idiomas: alemão; es-

panhol; francês; inglês; italiano; e russo, para capacitação de 1.400 (hum mil e quatrocentos) integran-

tes do Exército Brasileiro, firmado no ano de 2011 e ainda executado até  2013. 

 

 

 

 

 

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
• Planejamento Instrucional Básico  
• Projeto de Identidade Visual  
• Roteiro 
• Telas - nº de telas de acordo com o nº de laudas 
• Locução (minutos) mínimo 30% da carga horária  
• Criação de personagem com animação e movimentação.  
• Exercícios no AVA: aprendizagem e avaliações 

• Avaliação de reação 

• Transformar exercícios entregues, em exercícios de simulação, estudo de caso, jogos de 
pontos, avaliações e outros.  

• CD-ROM do curso serigrafado com a identidade visual e compartimento de proteção in-
dividual, contendo material completo do curso, pacote SCORM, inclusive complementa-
res (vídeos, plugins, texto doc, animações e outros materiais complementares)  

• Mídia serigrafada com identidade visual: contendo o material para impressão: 
 

5.12 Contrato com a Centro de Instrução de Blindados (CIBLD), referente aos ser-

viços  de desenvolvimento  do Projeto de Modernização do Ensino no CIBld, tem como caráter princi-

pal proporcionar a introdução das mais modernas técnicas educacionais e processos pedagógicos de 

ensino, com a utilização plena dos recursos da tecnologia adequada e mais moderna, permitindo a apli-

cação dos conceitos de educação continuada,  visando  a modernização do sistema de ensino, firmado 

no ano de 2011, ainda em execução em 2012. 

- Ação Nr 01: Publicação anual de uma revista científica com artigos da área 

de blindados de interesse do EB e de um informativo trimestral com notícias pertinentes à área técnica 

de blindados e divulgação das atividades realizadas neste estabelecimento de ensino, núcleo de moder-

nidade. 
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- Ação Nr 02: Melhoria na área da tecnologia da informação, visando dispor 

de um melhor suporte nessa área para a execução de suas atividades. 

- Ação Nr 03: Criação e desenvolvimento de programas de apoio ao ensino 

que simulem atividades a serem desenvolvidas e venham facilitar o processo de ensino-aprendizagem.  

- Ação Nr 04: Criação e desenvolvimento de um treinador sintético de blin-

dados com tecnologia nacional para treinamento de militares. 

- Ação Nr 05: Capacitação de todos os envolvidos na área de TI, para que 

possam dar o suporte necessário aos instrutores e alunos. 

- Ação Nr 06: Melhoria da qualidade do material didático. 

 

5.13 Contrato com Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEx, re-

ferente aos serviços Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Programa de Educação a Distância 

da POUPEX (EAD), no formato E-Learning, compreendendo a construção de cronograma de trabalho, 

implantação e funcionamento do ambiente, integração do ambiente com outros sistemas da POUPEX, 

gestão de usuários, desenvolvimento de conteúdo, tutoria, acompanhamento do aluno, transferência de 

conhecimento, navegação e design e customizações, firmado em 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O programa oferecerá 15 cursos online, sendo cinco sobre produtos da 

POUPEX, como Consórcios, Empréstimos, Financiamentos Imobiliários e Seguros; seis treinamentos 

nas áreas de Gestão de Projetos, Gestão por Processos, Indicadores de Desempenho, Inovação e Me-

lhoria de Processos, Integração do Novo Empregado e Planejamento Estratégico; e quatro cursos sobre 
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Controle Interno, Ética Empresarial, Prevenção ao Crime de Lavagem de Dinheiro e de Financiamento 

ao Terrorismo e Risco Operacional. 

 

No AVA, o aluno terá acesso ao material didático, atividades, avaliações, 

chat, fórum, calendário, glossário, biblioteca (com artigos e textos), seção de perguntas mais frequen-

tes e quadro de avisos. Já para a equipe gestora dos treinamentos, o ambiente oferece o controle das 

inscrições, a emissão de relatórios e histórico dos alunos, a consulta de treinamentos realizados por 

cada aluno, entre outras funcionalidades. 

 

Além da criação do ambiente virtual de aprendizagem, a Fundação Trom-

powsky é responsável pela produção dos cursos online, envolvendo a transposição pedagógica do con-

teúdo didático para a plataforma web, a elaboração de storyboard, dos elementos gráficos e da identi-

dade visual. A FT também atua na implementação do curso no AVA, na capacitação de conteudistas e 

tutores por meio de workshops e no atendimento help desk aos alunos. 

 

5.14 Contrato com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

(PJERJ), referente à alocação de plataforma e customização do ambiente virtual de aprendizagem Mo-

odle, bem como a hospedagem e adequação de cursos para EAD que serão destinados à capacitação e 

desenvolvimento profissional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, firmado 

em 2012. 
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Principais Atividades do Projeto 

  Portal EAD e Ambiente Virtual de Aprendizagem 

 

O Portal EAD, customizado com a identidade visual do PJERJ, contemplará: 

• espaço para divulgação de notícias e destaques, em que será implantado um ambiente 

de gestão de conteúdo em que o próprio PJERJ alimentará estas informações no 

Portal; 

• oferta de cursos com opções de inscrição ou pré-inscrição, em que o sistema travará 

automaticamente o processo de inscrição, quando ocorrer preenchimento das vagas 

dos cursos indicados pela ESAJ; 

• possibilidade de recuperação de senha e login;  

• possibilidade de gerar uma nova senha; e 

• Possibilidade de o aluno solicitar desligamento do curso. 

 

 

Para o gerenciamento de pré-inscrição, inscrição e matrícula dos alunos, o PJERJ contará 

com um ambiente de secretaria, em que serão emitidos relatórios, visando o controle dos itens mencio-

nados; e ferramenta para prover suporte aos servidores da PJERJ, no que diz respeito à alteração de 

senha e e-mail, processo de deferimento e indeferimento de inscrição/desligamento, e desligamento de 

matrícula. 

O AVA utilizado será o Moodle, customizado com a identidade visual do PJERJ, o qual hos-

pedará os cursos no formato e-learning, com materiais produzidos em Flash SCORM e material PDF 

para download. Além de contar com um guia virtual para que o aluno conheça as principais ferramen-

tas da plataforma.  

Neste ambiente, conforme a proposta pedagógica de cada curso, a FT disponibilizará: 

• guia de orientação de estudo - Cronograma de atividades e datas com definição de 

dia em que o aluno poderá ter acesso aos tópicos do curso, bem como atribuição de 

atividade para cada tópico dentro do curso; 

• atividades – Nos cursos ofertados com tutoria, o professor-tutor corrigirá as 
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atividades, dando feedback e lançando notas; 

• fórum de dúvida - Nos cursos ofertados com tutoria, o ambiente contará com um 

local reservado para os alunos enviarem suas dúvidas referentes aos conteúdos 

ministrados no curso e que deverão ser respondidas pelo professor-tutor num prazo 

máximo de 48 horas; 

• fórum temático - Nos cursos ofertados com tutoria, o ambiente contará com um 

local reservado para os alunos postarem tópicos para discussão sobre assuntos 

relacionados ao curso, no qual o professor-tutor conduzirá o foco do assunto; 

• fórum Café Virtual – Área livre para interação entre os alunos. Local para 

divulgação de notícias sobre o curso como, por exemplo, eventos, artigos, vídeos, 

entre outros, com o objetivo de haver compartilhamento de informação entre a 

turma; 

• chat individual - Nos cursos ofertados com tutoria, o aluno contará com um espaço 

de conversa online entre tutor-aluno, e aluno-aluno, sendo que nos encontros com 

tutor será disponibilizada data e hora; 

• mapa do curso - Mostra os tópicos e etapas do curso já concluídas; 

• biblioteca virtual - Disponibiliza material para download pelos alunos. 
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5.15 Contrato com o Departamento de Educação e Cultura do Exército, re-

ferente  à implantação de Projeto Básico de Educação a Distância, que consiste na  construção e con-

dução de dois módulos de cursos na modalidade de educação a distância, com os respectivos conteú-

dos e designers elaborados para utilizarem um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), específicos 

para militares do Exército Brasileiro. 

Módulo I – Cursos de pós-graduação. 
- Cursos de Perícias Médicas 
- Curso de Direito Militar 
- Curso de Gestão da Administração Pública 

 
Módulo II – Cursos de Capacitação. 
Sistema de Excelência Gerencial 
- Curso de Autoavaliação. 
- Curso de Análise e Melhoria de Processos 1 
- Curso de Análise e Melhoria de Processos 2 (Escola de Aperfeiçoa-

mento de Oficiais) 
- Curso de Análise e Melhoria de Processos 3 
- Curso de Avaliação Organizacional 
- Curso de Planejamento Estratégico Organizacional 

  

OBJETIVOS DOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO 
 

Curso de Perícias Médicas 

- aperfeiçoar militares-médicos que atuam em cargos de perito, atualizando-os para o exercício da 
atividade médico-pericial nas áreas trabalhista militar, pecuniária, criminal e de auditoria médica, ob-
servados os princípios legais e bioéticos que regem essa atividade nos dias atuais. 

 
Curso de Direito Militar 

- aprofundar o conhecimento jurídico de profissionais da área do Direito, e de outras áreas, capaci-
tando-os ao desempenho de atividades ligadas às especificidades do Direito Militar e da Justiça Militar 
Brasileira. 

 
Curso de Gestão da Administração Pública 

- desempenhar atividades de Administração pública; 
- planejar atividades administrativas; 
- coordenar o processo administrativo; 
- e acompanhar, controlar, avaliar e aperfeiçoar o processo administrativo. 
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OBJETIVOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO 
 

Cursos de Excelência Gerencial 

                    Os cursos na área de Excelência Gerencial, quais sejam: Autoavaliação; Análise e Me-
lhoria de Processos 1; Análise e Melhoria de Processos 2 (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais); 
Análise e Melhoria de Processos 3; Avaliação Organizacional e de Planejamento Estratégico Organi-
zacional possuem objetivos comuns abaixo especificados: 

 
- desenvolver, nos recursos humanos, competências gerenciais (valores, atitudes, conhecimentos, 

habilidades técnicas e comportamentais), capacitando-os ao exercício da gestão administrativa em con-
textos organizacionais complexos sujeitos a processos de mudanças contínuas. 

- contribuir para: 
- a evolução tecnológica dos sistemas de armamento e de informação e comunicação; 
- as transformações por que passa o setor público do país com suas injunções na administração mi-

litar; 
- o universo de relações interinstitucionais em nível local, nacional, regional e internacional; 
- a pluralidade dos contextos organizacionais diferenciados onde se dá a administração da Força 

(Segmento Comando, Segmento Controle, Segmento Operacional, unidades administrativas, escolas, 
centros de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, unidades de saúde, etc.); 

- a crescente interdependência entre pessoal militar e civil;  
- a evolução de valores e expectativas sociais e individuais; e 
- o incremento de ações gerenciais que estimulem o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa 

do Brasil. 
 

O plano de trabalho a ser desenvolvido no referido curso, seguirá as seguintes atividades previstas: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrega Nome da Em-
trega Descrição 

1 

Mobilização das 
Equipes para os 
Cursos de Pós-

Graduação 

Serão alocados profissionais para o planejamento e 
operacionalização dos diversos cursos. 

2 

Designação do 
Coordenador de 
Cursos de Pós-

Graduação 

Será designado um Coordenador para chefiar as equi-
pes de Planejamento e Operacionalização dos cursos 
para EAD. 

3 

Elaboração do 
Projeto Pedagó-
gico dos Cursos 

de Pós-
Graduação 

A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso deverá 
seguir as Normas de Revisão e Elaboração de Currí-
culo (NERC) do DECEx, bem como suas orientações.



 
Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida 

 

  

Praça Duque de Caxias nº 25, 3º e 4º Andares – Rio de Janeiro / RJ – Centro – CEP: 20221-260  
Tel.: (21) 2519-5265 / 2519-5082 / 2519-5434 

 

www.trompowsky.org.br 
 

37

37

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Capacitação de 
conteudistas  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

Todos os conteudistas que elaborarão material didáti-
co para os cursos serão capacitados, pela contratada, 
de acordo com as orientações e normas de EAD do 
DECEx. 
 

5 

Capacitação de 
tutores dos Cur-

sos de Pós-
Graduação 

Todos os tutores que trabalharão nos cursos serão 
capacitados, pela contratada, de acordo com as orien-
tações e normas de EAD do Decex. 

6 

Elaboração do 
Conteúdo das 

Disciplinas  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

Elaboração do conteúdo de cada uma das disciplinas 
que serão ministradas em EAD, de acordo com as 
orientações e normas do DECEx. 

7 

Revisão de Con-
teúdos 

dos Cursos de 
Pós-Graduação 

Todos os conteúdos deverão passar por revisão gra-
matical, revisão de formatação, revisão das fontes e 
verificação de direitos autorais. Todo o trabalho deve-
rá seguir as normas da ABNT. 

8 

Transformação 
em Linguagem 
Dialógica  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

Os conteúdos das Disciplinas serão transformados em 
Linguagem Dialógica para EAD. 

9 

Confecção de 
instrumentos de 
avaliação  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

Os instrumentos de avaliação deverão ser elaborados 
de acordo com as Normas de Avaliação Educacional 
(NAE) do DECEx. 

10 
Criação do AVA  

dos Cursos de 
Pós-Graduação 

Será criado um ambiente virtual de aprendizagem que 
tenha como características: usabilidade, extensibili-
dade, interatividade e que permita uma grande capa-
cidade de usuários. 

11 

Modelo de Apre-
sentação Virtual 
Aulas  dos Cur-

sos de Pós-
Graduação 

Montagem das aulas em EAD de cada Disciplina. 

12 

Levantamento 
dos AAA  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

Será realizado um estudo para determinar quais dos 
Atributos da Área Afetiva (AAA) serão avaliados em 
cada curso. Os AAA escolhidos serão desenvolvidos 
por profissionais especializados nessa atividade. 

13 

Implantação dos 
AAA  dos Cur-

sos de Pós-
Graduação 

Serão avaliados e desenvolvidos os AAA selecio-
nados, conforme as Normas de Elaboração do Con-
ceito Escolar, Portaria nº 102/DEP, de  28 Dez 2000. 
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14 
Profissionais 

para a execução 
da EAD 

O coordenador de EAD, supervisor de tutoria, tutores, 
equipe de suporte técnico e equipe de atendimento ao 
aluno são os profissionais responsáveis pela execução 
dos cursos.  

15 Designação do 
Coord. EAD 

Será designado um Coordenador da EAD para cada 
curso. 

 
 

16 

Avaliação da 
Aprendizagem 
dos Cursos de 
Pós-Graduação 

A avaliação da aprendizagem será aplicada conforme 
as Normas de Avaliação Educacional do DECEx e de 
acordo com os instrumentos de avaliação seleciona-
dos para cada disciplina de cada curso. 

17 

Correção dos 
instrumentos de 
avaliação  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

O coordenador do EAD acompanhará e controlará a 
correção dos instrumentos de avaliação de cada curso, 
pelos respectivos tutores.  

18 
Certificados  dos 
Cursos de Pós-

Graduação 

Ao término dos cursos todos os alunos concludentes 
farão jus a certificação emitida pela instituição con-
tratada. 

19 

Emissão de Re-
latórios  dos 

Cursos de Pós-
Graduação 

Serão emitidos relatórios mensais com dados referen-
tes ao planejamento, elaboração e execução dos cur-
sos. 

20 Perícia Médica 
Curso de Pós Graduação em ambiente virtual com 14 
semanas de duração. 
 

21 Direito Militar 
Curso de Pós Graduação em ambiente virtual com 40 
semanas de duração. 
 

22 Gestão Adminis-
trativa Pública 

Curso de Pós Graduação em ambiente virtual com 40 
semanas de duração. 

23 

Mobilização das 
Equipes dos 

Cursos de Capa-
citação 

Serão alocados profissionais para o planejamento e 
operacionalização dos diversos cursos. 

24 

Designação do 
Coordenador dos 
Cursos de Capa-

citação 

Será designado um Coordenador para chefiar as equi-
pes de Planejamento e Operacionalização dos cursos 
para EAD. 

25 

Elaboração do 
Projeto Pedagó-
gico  dos Cursos 
de Capacitação 

A elaboração do Projeto Pedagógico do Curso deverá 
seguir as Normas de Revisão e Elaboração de Currí-
culo (NERC) do DECEx, bem como suas orientações.

26 

Capacitação de 
conteudistas  dos 
Cursos de Capa-

citação 

Todos os conteudistas que elaborarão material didáti-
co para os cursos serão capacitados, pela contratada, 
de acordo com as orientações e normas de EAD do 
DECEx. 
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27 

Capacitação de 
tutores  dos Cur-
sos de Capacita-

ção 

Todos os tutores que trabalharão nos cursos serão 
capacitados, pela contratada, de acordo com as orien-
tações e normas de EAD do DECEx 

29 
Revisão de Con-
teúdo dos Cursos 
de Capacitação 

Todos os conteúdos deverão passar por revisão gra-
matical, revisão de formatação, revisão de fontes e 
verificação de direitos autorais. Todo o trabalho deve-
rá seguir as normas da ABNT. 
 

30 

Transformação 
em Linguagem 
Dialógica  dos 

Cursos de Capa-
citação 

Os conteúdos das Disciplinas serão transformados em 
Linguagem Dialógica para EAD. 

31 

Confecção de 
instrumentos de 
avaliação  dos 

Cursos de Capa-
citação 

Os instrumentos de avaliação deverão ser elaborados 
de acordo com as Normas de Avaliação Educacional 
(NAE) do DECEx. 

32 
Criação do AVA  

dos Cursos de 
Capacitação 

Será criado um ambiente virtual de aprendizagem que 
tenha como características: usabilidade, extensibili-
dade, interatividade e que permita uma grande capa-
cidade de usuários. 

33 

Modelo de Apre-
sentação Virtual 
Aulas  dos Cur-
sos de Capacita-

ção 

Montagem das aulas em EAD de cada Disciplina. 

34 

Levantamento 
dos AAA  dos 

Cursos de Capa-
citação 

Será realizado um estudo para determinar quais dos 
Atributos da Área Afetiva (AAA) serão avaliados em 
cada curso. Os AAA escolhidos serão desenvolvidos 
por profissionais especializados nessa atividade. 

35 

Implantação dos 
AAA  dos Cur-
sos de Capacita-

ção 

Serão avaliados e desenvolvidos os AAA seleciona-
dos. 

36 

Profissionais 
para a execução 

da EAD  dos 
Cursos de Capa-

citação 

O coordenador de EAD, supervisor de tutoria, tutores, 
equipe de suporte técnico e equipe de atendimento ao 
aluno são os profissionais responsáveis pela execução 
dos cursos.  

37 

Designação do 
Coordenador 

EAD  dos Cur-
sos de Capacita-

ção 

Será designado um Coordenador da EAD para cada 
curso. 
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38 

Avaliação da 
Aprendizagem  
dos Cursos de 
Capacitação 

A avaliação da aprendizagem será aplicada conforme 
as Normas de Avaliação Educacional do DECEx e de 
acordo com os instrumentos de avaliação seleciona-
dos para cada disciplina de cada curso. 

40 
Certificados dos 
Cursos de Capa-

citação 

Ao término dos cursos todos os alunos concludentes 
ferão jus a certificação emitida pela instituição con-
tratada. 

41 

Emissão de Re-
latórios  dos 

Cursos de Capa-
citação 

Serão emitidos relatórios mensais com dados referen-
tes ao planejamento, elaboração e execução dos cur-
sos. 

42 Curso de Alto 
Avaliação  Curso de capacitação com 10 semanas de duração. 

43 
Curso de Análise 

e Melhoria de 
Processos ESAO 

Curso de  Curso de capacitação com 4 semanas de 
duração. 

44 
Curso de Análise 

e Melhoria de 
Processo 1 

Curso de capacitação com 8 semanas de duração. 

45 
Cursos de Avali-
ação Organiza-

cional 
Curso de capacitação com 8 semanas de duração. 

46 

Curso de Plane-
jamento Estraté-
gico Organiza-

cional 

Curso de capacitação com 8 semanas de duração. 

47 
Análise de Me-

lhoria de Proces-
sos 2 

Curso de capacitação com 8 semanas de duração. 

48 Inscrição ON 
LINE 

Elaboração de ordem de serviço. 
Abertura de inscrição no portal. 
Emissão nominal de alunos. 
Contato com militares para inscrição. 
Deferimento ou indeferimento de inscrição. 
 

49 

Matrícula dos 
Cursos de Pós-

Gradua-
ção/Capacitação 

Geração da Matricula. 
Relatório de matriculados. 

50 

Atendimento  
Cursos de Pós-

Gradua-
ção/Capacitação 

Preparação intelectual do atendente. 
Disponibilização da equipe de atendimento 
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Figura 1 – Portal de Educação do Exército 

 

51 

Coordenadoria  
dos Cursos de 

Pós-
Gradua-

ção/Capacitação 

Acompanhamento do curso. 

52 Apoio Técnico 
 Montagem de atividades  

53 Tutoria 

Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem. 
Aplicação de avaliações e correção. 
Geração de relatórios. 

 

54 Encerramento do 
Projeto Entrega de Relatório Final. 
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Figura 2 – EB aula 

 

5.16 Contrato com o Departamento de Educação e Cultura do Exército, re-

ferente  ao Projeto Letramento do DECEX / DEPA, ano base de 2012, que tem por objetivo capacitar 

420 (quatrocentos e vinte) docentes do Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB). 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS 
 

1) Alocação dos Profissionais; 

2) Seleção do Coordenador; 

3) Planejamento da disciplina 1 – Aspectos textuais da produção de textos: o enquadre do 

olhar; 

4) Planejamento da Disciplina 2 – Aspectos da leitura e da escrita: a interseção; 

5) Planejamento da Disciplina 3 – Marcas de oralidade na produção escrita; 

6) Planejamento da Disciplina 4 – Processos de letramentos e alfabetização; 

7) Planejamento da Disciplina 5 – Metodologia Científica; 

8) Planejamento da Disciplina 6 – Práticas de Multiletramentos; 

9) Planejamento da Disciplina 7 – A escola e os multiletramentos; 

10) Operacionalização da EAD da Disciplina 1; 

11) Operacionalização da EAD da Disciplina 2; 

12) Operacionalização da EAD da Disciplina 3; 
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13) Operacionalização da EAD da Disciplina 4; 

14) Operacionalização da EAD da Disciplina 5; 

15) Operacionalização da EAD da Disciplina 6; 

16) Operacionalização da EAD da Disciplina 7; 

17) Inscrição online; 

18) Matrícula dos alunos; 

19) Ambientação dos alunos; 

20) Realização da tutoria; 

21) Emissão dos relatórios de Execução; 

22) Seminário I; 

23) Seminário II; 

24) Realização de visitas; 

25) Encerramento do Projeto. 
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Figura 1 – Divulgação do Curso no Portal de Educação do Exército 
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Figura 2 – Processo de Inscrição Online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Ambiente Virtual da Disciplina 1 
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5.17 Contrato com a Prefeitura Municipal de Bacabeira-MA, referente  ao Projeto  E-

laboração de Estudos e Pesquisas de Natureza Científica e Tecnológica, visando à Elaboração de Pro-

jetos Básicos e Especificações Técnicas das Obras do Município de Bacabeira-MA, que envolve as 

seguintes atividades:  

- Elaboração de projetos de arquitetura (planta baixa, cortes, fachada, situação e 

programa); 

- Elaboração de Projetos de cálculos estruturais das obras; 

- Elaboração de Projetos e Telefonia e Tecnologia da Informação; 

- Elaboração de projetos de instalações Hidro-sanitárias e elétricas; e 

- Elaboração de detalhamentos das especificações Técnicas. 

 

Os serviços acima foram realizados para atender as obras listadas abaixo, por prioridade, con-

forme projetos previstos no convênio celebrado entre a Prefeitura de Bacabeira e a PETROBRAS, as-

sim detalhados : 

 
Prioridade I: 
 

1. CENTRO DE CAPACITAÇÃO: 

A ser implantado na Sede do Município. 

Projeto com área de construção de 3.120 m2, com 10 (dez) salas de aula, cada uma deve 

comportar 40 alunos; 6 (seis) salas para aulas práticas;  sala da diretoria; sala de reunião; sala dos pro-

fessores; sala do coordenador; sala da coordenação pedagógica/psicopedagógica (secretaria, coordena-

ção e administração escolar); refeitório; copa; sanitários para alunos masculino e feminino; sanitários 

para professores, masculino e feminino; almoxarifado e auditório para 150 pessoas.   

2. ESCOLA: 

A ser implantado na Sede do Município. 

Projeto com área de construção de 2.000 m2 com programa desenvolvido em consonância 

com as determinações do MEC. Contará com 12 (doze) salas de aula, cada uma deve comportar 40 
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alunos; sala multiuso para 40 alunos; sala de professores para 18 pessoas; sala da diretoria; secretaria; 

sala para curativo e repouso; sanitários de funcionários masculino e feminino; sanitários de alunos 

masculino e feminino; cozinha; refeitório para atender os alunos durante o intervalo, em regime de 2 

turnos; cantina; almoxarifado; despensa; área de serviços; depósito; sanitários; sala de orientação pe-

dagógica e pátio de recreação para comportar 480 alunos, não coberto. 

 

Prioridade II: 
 
3. ESCOLA: 

A ser implantado no Povoado São Pedro. 

Projeto com área de construção de 1.387 m2, com 8 (oito) salas de aula, cada uma deve com-

portar 40 alunos; sala multiuso para 40 alunos; sala da diretoria; secretaria; sala de professores para 12 

pessoas; almoxarifado; sala de orientação pedagógica; sala de curativo e repouso; refeitório para aten-

der os alunos durante o intervalo em regime de 2 turnos; cantina; cozinha; despensa; área de serviço; 

depósito; sanitário e pátio de recreação para comportar 320 alunos, não coberto. 

 

4. DUAS ESCOLAS: 

A serem implantadas em Periz de Baixo e Gameleira.  

Projeto com área de construção de 1.300 m2, cada escola com 6 (seis) salas de aula, cada 

uma deve comportar 40 alunos; sala multiuso para 40 alunos; sala da diretoria; secretaria; sala de pro-

fessores para 9 pessoas; almoxarifado; sala de orientação pedagógica; sala de curativo e repouso; refei-

tório para atender os alunos durante o intervalo em regime de 2 turnos; cantina; cozinha; despensa; 

área de serviço; depósito; sanitário e pátio de recreação para comportar 240 alunos, não coberto. 

 

5. TRÊS CRECHES: 

A serem implantadas na Sede do Município, Periz de Cima e Periz de Baixo. 

Projeto com área de construção de 260 m2 cada. Cada edificação contará com berçário; ma-

ternal; sala de atividades; administração; almoxarifado; cozinha; despensa; área de serviço; banheiros; 

hall de acesso. 
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6. CINCO QUADRAS POLIESPORTIVAS COBERTAS: 

A serem implantadas nas escolas a serem edificadas. 

Com área de construção de 1.070 m2, com piso de alta resistência, pintura de piso indicativa 

dos diversos esportes, sanitários masculino e feminino, depósito e hall.  

 

5.18 Contrato com a Prefeitura Municipal de Bacabeira-MA, referente  aos serviços de 

Acompanhamento e Fiscalização, visando à Execução das Obras de Construção de 01(um) Centro de 

Capacitação, 01 (uma) Escola  de 12 salas e  02 (duas) Quadras Poliesportivas, no Município de Baca-

beira-Ma, tendo as seguintes atividades: 

• Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obras no iní-

cio dos trabalhos, assim como fornecer todos os documentos e projetos que forem 

necessários para a obtenção da licença de obra por parte da FISCALIZADA. 

• Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 

obras a serem apresentados pela FISCALIZADA no início dos trabalhos. 

• Promover reuniões periódicas no canteiro de obras para analisar e discutir sobre o 

andamento dos serviços e esclarecimentos e providências necessárias ao cumpri-

mento do contrato. 

• Esclarecer e solucionar as incoerências, falhas e omissões eventualmente encon-

tradas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos do projeto, 

bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

• Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos servi-

ços e obras em execução. 

• Paralisar ou solicitar o refazimento de serviços que não estejam sendo executados 

em conformidade com os projetos, norma técnica ou qualquer disposição oficial 

aplicável ao objeto do contrato. 
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• Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defei-

tuosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras. 

• Solicitar a realização de testes, exames e ensaios e quaisquer outras provas neces-

sárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato. 

• Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos tra-

balhos. 

• Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificando e ates-

tando as respectivas medições, bem como conferir, visitar, e encaminhar para pa-

gamento as faturas emitidas pela FISCALIZADA. 

• Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços propostos 

pela FISCALIZADA, com base na comprovação da equivalência entre os compo-

nentes. 

• Solicitar a substituição de quaisquer funcionários da FISCALIZADA que embara-

cem ou dificultem a ação da fiscalização ou cuja presença no local de serviços e 

obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos. 

• Verificar e aprovar os desenhos as built elaborados pela FISCALIZADA, regis-

trando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a docu-

mentar fielmente os serviços e obras efetivamente realizados. 

• Informar à CONTRATANTE o descumprimento de prazo de entrega da obra, com 

a finalidade de subsidiar a tomada de decisão quando do adimplemento contratual. 

• Comunicar de forma documentada à CONTRATANTE as pendências não solu-

cionadas, após esgotados os recursos e tratativas de sua competência. 

• Atestar as medições dos serviços prestados com a finalidade de permitir, por parte 

da FISCALIZADA, a emissão das faturas e respectivas notas fiscais de cobranças. 

• Atuar de forma articulada e preventiva, junto à CONTRATANTE desenvolvendo 

trabalho em equipe. 
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• Atuar junto aos órgãos competentes em tarefa de obtenção de licença ambiental, 

quando necessário. 

• Proceder a estudos sobre disponibilidade de energia elétrica necessária a consecu-

ção dos serviços. 

• Proceder a estudos sobre alternativas de suprimento de água necessária a consecu-

ção dos serviços. 

 

5.19 Contrato com a Prefeitura Municipal de Bacabeira-MA, referente  aos serviços de 

Acompanhamento e Fiscalização, visando a Execução das Obras de Construção de 01(uma) Creche na 

Sede do Município, 01 (uma) Escola  de 06 salas e  01 (uma) Quadra Poliesportiva, Creche, 01 (uma) 

em Periz Baixo, 01 (uma) Escola  de 06 salas e  01 (uma) Quadra Poliesportiva em Gameleira,  no 

Município de Bacabeira-Ma, tendo as seguintes atividades: 

• Analisar e aprovar o projeto de instalações provisórias e canteiro de obras no iní-

cio dos trabalhos, assim como fornecer todos os documentos e projetos que forem 

necessários para a obtenção da licença de obra por parte da FISCALIZADA. 

• Analisar e aprovar o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e 

obras a serem apresentados pela FISCALIZADA no início dos trabalhos. 

• Promover reuniões periódicas no canteiro de obras para analisar e discutir sobre o 

andamento dos serviços e esclarecimentos e providências necessárias ao cumpri-

mento do contrato. 

• Esclarecer e solucionar as incoerências, falhas e omissões eventualmente encon-

tradas nos desenhos, memoriais, especificações e demais elementos do projeto, 

bem como fornecer informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos 

trabalhos. 

• Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade ou sequência dos servi-

ços e obras em execução. 

• Paralisar ou solicitar o refazimento de serviços que não esteja sendo executado em 

conformidade com os projetos, norma técnica ou qualquer disposição oficial apli-
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cável ao objeto do contrato. 

• Solicitar a substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defei-

tuosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras. 

• Solicitar a realização de testes, exames e ensaios e quaisquer outras provas neces-

sárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato. 

• Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços e obras, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos tra-

balhos. 

• Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, verificando e ates-

tando as respectivas medições, bem como conferir, visitar, e encaminhar para pa-

gamento as faturas emitidas pela FISCALIZADA. 

• Verificar e aprovar a substituição de materiais, equipamentos e serviços propostos 

pela FISCALIZADA, com base na comprovação da equivalência entre os compo-

nentes. 

• Solicitar a substituição de quaisquer funcionários da FISCALIZADA que embara-

cem ou dificultem a ação da fiscalização ou cuja presença no local de serviços e 

obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos. 

• Verificar e aprovar os desenhos as built elaborados pela FISCALIZADA, regis-

trando todas as modificações introduzidas no projeto original, de modo a docu-

mentar fielmente os serviços e obras efetivamente realizados. 

• Informar à CONTRATANTE o descumprimento de prazo de entrega da obra, com 

a finalidade de subsidiar a tomada de decisão quando do adimplemento contratual. 

• Comunicar de forma documentada à CONTRATANTE as pendências não solu-

cionadas, após esgotados os recursos e tratativas de sua competência. 

• Atestar as medições dos serviços prestados com a finalidade de permitir, por parte 

da FISCALIZADA, a emissão das faturas e respectivas notas fiscais de cobranças. 

• Atuar de forma articulada e preventiva, junto à CONTRATANTE desenvolvendo 

trabalho em equipe. 
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• Atuar junto aos órgãos competentes em tarefa de obtenção de licença ambiental, 

quando necessário. 

• Proceder a estudos sobre disponibilidade de energia elétrica necessária a consecu-

ção dos serviços. 

• Proceder a estudos sobre alternativas de suprimento de água necessária a consecu-

ção dos serviços. 

• Estudo de viabilidade junto as concessionárias de energia elétrica e de água para 

as demandas definidas em projetos e análise sobre implicações ambientais decor-

rentes das obras. 

 

5.20 Convênio com a  PETROBRAS/Instituto EMBRATEL, Prefeitura Municipal de Ba-

cabeira-Ma, referente ao Plano  de colaboração pedagógica, “Projeto Educando para Incluir – Bacabei-

ra” para capacitação de professores municipais em letramento e atualização pedagógica, ações de re-

cuperação de alunos com baixo rendimento escolar e inclusão digital. 

 

 

 

 

 

 

 

A Fundação Trompowsky, em parceria com a Petrobras, a Prefeitura de Bacabeira (MA) 

e o Instituto Embratel, iniciou o projeto “Educando para Incluir” no município da área de influência da 

Refinaria Premium I no Maranhão.  A ação visa capacitar 210 professores municipais no Programa de 

Letramento e no curso de Pós-Graduação em Atualização Pedagógica, lato sensu. 

A metodologia ensina aos professores técnicas para identificar dificuldades de aprendiza-

gem nos alunos e de como superá-las. 
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O projeto prevê, ainda, beneficiar 1.950 alunos da rede municipal e estadual de ensino, 

entre 04 e 59 anos. Para tal, todos os alunos passarão por testes de diagnóstico psicopedagógico. A 

iniciativa tem por objetivo levantar a situação atual de aprendizado dos alunos. Com isso, será possível 

formar turmas de reforço por tipo de habilidades não desenvolvidas por esses alunos.   

Para a implantação do projeto, serão instaladas facilidades de telecomunicações e acesso 

à rede Internet para 20 escolas municipais, viabilizando a inclusão digital dos alunos e professores. 

No mês de junho iniciar-se-á a capacitação técnica dos professores em Letramento. Em 

setembro, os professores da rede municipal começarão a pós-graduação em “Concepções Pedagógi-

cas”. 

O convênio foi assinado no dia 14 de dezembro de 2012 e atenderá a população do muni-

cípio de Bacabeira. Ao término do projeto, será possível identificar as melhorias no ensino através dos 

indicadores educacionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS PELA FUNDAÇÃO 

 

Crianças recebem kit de material escolar 

 

A Associação de Moradores e Amigos do Conjunto Habitacional Pio XII, em Bo-

tafogo, no Rio de Janeiro, distribuiu na última quinta-feira, 2 de fevereiro, kits de material escolar para 

mais de 200 crianças que moram na região. A ação contou com o apoio da Fundação Trompowsky, 

que foi responsável, além da TV Bandeirantes e outras entidades, pela doação dos materiais escolares, 
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como pasta, caderno, lápis, borracha, tesoura, régua, apontador, caneta e lápis de cor. 

 

Os pais e as crianças se reuniram na sala da administração do Conjunto Pio XII 

para receber os kits. Cada responsável precisou preencher um questionário e fornecer dados sobre o 

aluno, como o colégio onde estuda e a série, além de informações socioeconômicas, como renda fami-

liar. 

 A iniciativa visa contribuir com as famílias que, normalmente, possuem muitos 

gastos no início do ano com material de estudo dos filhos. “Quem tem vários filhos na escola sabe que 

não é fácil. Esse material é uma grande ajuda para os pais”, disse Elizangela Zamboni, 32 anos, mora-

dora do Conjunto Pio XII, que tem dois filhos matriculados na rede municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro reúne alunos, professores e equipe pedagógica dos cursos a  

distância EJA e EPT 

 

A Fundação Trompowsky, o Colégio Realengo e a Editora Maximus promoveram, 

em 31 de março, o I Seminário de Alunos dos Cursos do Projeto Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

e Educação Profissional Técnica (EPT). Durante o dia, a programação ofereceu diversas atividades, 

como palestras, dinâmica de grupo, entrega das Carteiras de Estudante, almoço de confraternização, 
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sorteio de livros e brindes. 
 

Cerca de 120 pessoas participaram do encontro, que reuniu os diretores adminis-

trativo e pedagógico do Colégio Realengo, Prof. José Antônio Zaib e Prof. Valdomiro Dockhorn, res-

pectivamente; o coordenador dos cursos pela FT, Cel. Meirelles Filho; os coordenadores pedagógicos; 

a equipe de Suporte Técnico; os diretores e supervisores dos Polos de Apoio Presencial; e 70 alunos 

dos cursos a distância. 

 Em sua apresentação, o Cel. Meirelles agradeceu a presença de todos e ressaltou a 

importância do evento, que visou motivar e proporcionar a interatividade entre alunos, professores, 

tutores e todos os profissionais envolvidos nos projetos EJA/EPT. “A educação a distância, para ser 

eficaz, necessita minimizar a distância transacional, conceito novo que independe do espaço físico, 

mas sim da interação dos atores do processo ensino-aprendizagem por meio da tecnologia não necessa-

riamente a mais moderna, mas a mais adequada a ser utilizada, conforme o caso”, destacou Meirelles. 

  

Já o Prof. José Antônio Zaib deu às boas-vindas aos alunos e falou sobre a trajetó-

ria de dedicação ao ensino da instituição Colégio Realengo/Faculdades São José, iniciada há mais de 

40 anos. José Antônio também ressaltou a importância da parceria entre a Fundação Trompowsky, 

instituição de apoio ao órgão de educação do Exército, com o Colégio Realengo, estabelecimento de 

ensino tradicional do Rio de Janeiro. 

 Ainda pela manhã, a Profª. Denise Barboza, do Colégio Realengo, promoveu uma 

dinâmica de grupo, que estabeleceu a interação não só entre os alunos, mas entre todos que se encon-

travam no auditório, sendo um momento de bastante descontração e comunicação entre os presentes. 

  Para o aluno Flávio Farias da Silva, o encontro foi muito agradável e estimulan-

te. “Tivemos a oportunidade de conhecer, além de nossos colegas estudantes, os responsáveis pela es-

trutura pedagógica, o apoio técnico, professores e coordenadores de outros polos. Receber todas essas 

pessoas nos dando palavras de incentivo e nos motivando é uma coisa que muito nos honra. Acredito 

que esse encontro tenha sido o primeiro de uma série que marcará definitivamente o sucesso do EAD. 

Quero agradecer a todos que organizaram e executaram esse evento.” 

Muito contente com a iniciativa, a aluna Denise Leal Pereira não vê a hora que 

chegue a data do II Seminário. “Foi muito legal. As palestras enriquecedoras, almoço delicioso e a 

organização de primeira. Estou ansiosa para o próximo encontro.” 
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7. ATOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES EM 2012 

 

No ano de 2012, ocorreram atos administrativos relevantes aprovados pelo Órgão Deli-

berativo da Fundação expostos a seguir: 

 

7.1 No dia 02 de janeiro de 2012 o Conselho Deliberativo se reuniu para examinar 

e aprovar a proposta do Conselho Diretor sobre os programas e projetos relativos às atividades da Fun-

dação e autorizar a realização dos contratos relacionados para o ano de 2012. Após a devida análise, a 

supracitada proposta foi aprovada de forma unânime; 

 

7.2 No dia 23 de maio de 2012 os Conselhos Deliberativo, Diretor e Fiscal reuni-

ram-se em ato formal conjunto para aprovação de contas, situação econômico-financeira e relatório de 

gestão/atividades da Fundação relativas ao ano de 2011. Após todas as deliberações dos respectivos 

Conselhos, deram parecer favorável para os itens em questão. A presente ata foi registrada no RCPJ-RJ 

e encaminhada, juntamente com a prestação de contas de 2012, ao Ministério Público do Estado do 

Rio de Janeiro; 

7.3 No dia 14 de dezembro de 2012 o Conselho Deliberativo se reuniu para eleger 

e dar posse a integrante substituto de membro do Conselho Fiscal, para o prazo remanescente de man-

dato, em função da vacância do cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho Fiscal, tendo em vista que o 

Sr. LEVINDO TENÓRIO RAMOS renunciou ao cargo de Conselheiro Efetivo do Conselho Fiscal da 

Fundação, mediante carta datada do dia 03/12/2012. O Sr. Presidente com base no Inciso II do Art. 22 

do Estatuto da Fundação, submeteu, então, à apreciação dos Conselheiros presentes o nome do Sr. 
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FÁBIO GOMES ABOUH, atual Conselheiro Suplente do Conselho Fiscal da Fundação, para a men-

cionada função de integrante substituto e, a seguir, colocou a proposição em votação, que foi aprovada 

pela unanimidade pelos presentes. Com isso,o Sr Fábio foi eleito e empossado em seu cargo de Conse-

lheiro Efetivo do Conselho Fiscal da Fundação, para o período compreendido entre o dia 14 de dezem-

bro de 2012 e o dia 23/01/2014. 

 

Por fim, cabe informar que os atos administrativos decorrentes no ano de 2012 foram 

devidamente registrados conforme o caso, seguindo as prerrogativas previstas na Resolução Nr 68 de 

13 de novembro de 1979, do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.  

 

8. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA FUNDAÇÃO 

 

No que tange à situação econômico-financeira da Fundação, a documentação contábil 

da instituição relativa ao exercício financeiro de 2012 foi devidamente preparada pela empresa respon-

sável pela contabilidade da Fundação, a ONAC - Organização Nacional de Auditoria e Contabilidade 

Ltda, juntamente com a administração da Fundação Trompowsky, e entregue ao Conselho Diretor da 

Fundação, que, por sua vez, encaminhou a mesma à firma de auditoria independente credenciada junto 

ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a Medeiros & Associados Auditores Independentes 

Ltda., devidamente autorizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para proceder à 

auditoria externa independente da Fundação. 

 

Posteriormente, a Medeiros & Associados Auditores Independentes Ltda., após apreciar 

a documentação da Fundação, emitiu o competente Parecer de Auditoria Externa Independente, enca-

minhando-o, em seguida, ao Conselho Diretor da Fundação, que, por seu turno, entregou, dentro dos 

prazos estatutários, ao Conselho Fiscal da Fundação, as demonstrações financeiras, a prestação de con-

tas e o presente relatório de gestão e da situação econômico-financeira da Fundação relativos ao ano de 

2012. Mais adiante, o Conselho Fiscal, após examinar e aprovar as contas e o relatório de gestão e da 

situação econômico-financeira da Fundação, encaminhou a supracitada documentação, dentro dos pra-

zos estatutários, ao Conselho Deliberativo da Fundação, o qual, de sua parte, houve por bem decidir 

sobre a matéria, aprovando a prestação de contas e o presente relatório de gestão e da situação econô-

mica-financeira da Fundação, relativa ao ano de 2012. 



 
Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida 

 

  

Praça Duque de Caxias nº 25, 3º e 4º Andares – Rio de Janeiro / RJ – Centro – CEP: 20221-260  
Tel.: (21) 2519-5265 / 2519-5082 / 2519-5434 

 

www.trompowsky.org.br 
 

58

58

 

No gráfico abaixo será demonstrada a evolução da situação de Liquidez dos anos de 

2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. Logo abaixo serão demonstrados a metodologia e os percentuais 

de liquidez corrente para os anos mencionados: 
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AC = 2.629.319,81   PC = 1.802.290,06 

Metodologia: 

Ativo Circulante ÷ Passivo Circulante = Índice Liquidez Corrente 
 Anos Índice Liquidez Corrente 

Ano 2007 1,03

Ano 2008 1,09

Ano 2009 1,32

Ano 2010 1,32

Ano 2011 2,13

Ano 2012 1,45

 

Obs: Como explicitado no quadro acima, no ano de 2012, a Fundação demonstra um 

índice de 1,45 , ou seja, para cada R$ 1,00 de exigibilidade no curto prazo devido, a Fundação possui 

R$ 2,13. Assim sendo, apresenta uma folga de R$ 0,45. 
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9. CONCLUSÃO 

 

A Fundação Trompowsky vem realizando hercúleos esforços na busca de projetos que 

viabilizem os trabalhos desenvolvidos pela entidade, em que pese encontrar um contexto de dificulda-

des econômicas que o país atravessa, notadamente no que concerne, principalmente a investimentos 

nas áreas de educação, saúde e transporte, com consequências  diretas na execução das atividades que 

constam de seu estatuto.  

 

À vista do exposto, pode-se asseverar, à guisa de conclusão, que a Fundação Trom-

powsky vem cumprindo com as suas finalidades estatutárias, assim como desenvolveu atividades de 

ensino e pesquisa, como também apoiou sua instituição apoiada   o Departamento de Educação e 

Cultura do Exército e demais Organizações Militares do Exército  ao longo do ano de 2012, confor-

me demonstrou-se no presente Relatório. 

  

Desse modo, tendo realizado uma minuciosa descrição das atividades desenvolvidas por 

esta Fundação durante o ano de 2012, dou por concluído o presente Relatório. 

 

Rio de Janeiro, RJ, 20 de maio de 2013. 

 
 
 
 

______________________________________________________________ 
 

FLÁVIO CESAR TERRA DE FARIA 

Presidente da Fundação Marechal Roberto Trompowsky Leitão de Almeida  
 


