ADESG – SANTOS

ADESG
A Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra (ADESG), foi fundada em
07 de dezembro de 1951 na cidade do Rio de
Janeiro. É uma sociedade civil considerada de
Utilidade Pública Federal. Possui uma rede
nacional de Delegacias e Representações que
estão localizadas em todos os Estados e nas
principais cidades do País. Tanto a ESG como a
ADESG são instituições de altos estudos que
tem por objetivo a educação dos cidadãos
brasileiros para que se tornem capacitados a
contribuir com o desenvolvimento nacional
através da difusão de seus princípios e do
Método de Planejamento Estratégico, dinâmico
e adaptativo as variações da conjuntura e dentro
dos conceitos de cidadania e solidariedade.
Tem como matriz a Escola Superior de Guerra
(ESG), criada em 1949 e localizada no Rio de
Janeiro.
Desde o primeiro Ciclo de Estudos de Política e
Estratégia (CEPE) a ADESG, através de suas
Representações e Delegacias, já diplomou mais
de 100.000 Adesguianos em todo o país.

A Representação da ADESG – Baixada Santista
foi instalada em 1969, tendo como primeiro
Representante o General de Brigada Paulo
Carreiro Thomaz Alves. O primeiro CEPE iniciouse em 31/07/69 e foi realizado nas dependências
do Fórum de Santos, tendo como Coordenadores
os Srs. Saulo Pires Viana, Nelson Rodrigues Otero
e Paulo Viriato Correia da Costa, e contou com a
participação de cem estagiários, alcançou muito
sucesso e superou todas as expectativas, lançando
as bases para os demais CEPES realizados em
Santos. A Representação de Santos já formou
aproximadamente 2220 adesguianos.

O CEPE
O Curso de Estudos de Política e Estratégia
(CEPE), compacto do Curso de Altos Estudos de
Política e Estratégia (CAEPE) da Escola Superior
de Guerra, constitui-se no evento maior promovido
pelas Delegacias e Representações da ADESG.
Compreende um conjunto de conferências,
trabalhos em grupo, visitas e viagens que visam
dar aos participantes o conhecimento e a análise do
poder industrial, empresarial e de instituições
militares, finalizando com uma monografia sobre
temas nacionais relevantes.
Público Alvo: Profissionais empreendedores que
desejam aperfeiçoar seus conhecimentos para o
exercício de funções de direção, planejamento e
assessoramento na alta administração de empresas
e/ou instituições públicas e privadas, por meio de
ações voltadas para uma visão sistêmica da
atualidade

SÍNTESE DO
CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO












Palestras temáticas, dentre outras;
O sistema ESG/ADESG;
Bases para o Pensamento Estratégico;
Poder, Política e Estratégia Nacional;
Logística e Mobilização;
Segurança e Defesa;
Inteligência Estratégica;
Técnicas de Trabalho em Grupo;
Método para o Planejamento Estratégico;
Conjuntura Internacional;
Conjuntura Nacional, Estadual e Municipal,
abrangendo política, economia, ciência e
tecnologia, educação, saúde, habitação,
transporte, segurança e defesa, justiça,
informática, etc.

PARTICIPANTES
Selecionados entre brasileiros de ambos os
sexos, com curso superior completo ou a
partir do 2º período. Em casos especiais,
poderão participar pessoas com o 2º grau
completo, considerando sua marcante
presença na comunidade e o embasamento
cultural.
Estar quite com o serviço militar e em pleno
gozo de seus direitos de cidadania.

ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS
DA ESCOLA SUPERIOR DE
GUERRA
DELEGACIA DE SÃO PAULO
REPRESENTAÇÃO SANTOS

DOCUMENTOS INSCRIÇÃO
1234-

Carteira de Identidade;
Título de Eleitor;
Certificado de Reservista ou Equivalente;
Carteira da Ordem, do Conselho ou de
Associação;
5- Diploma de Curso Superior;
6- Atestado de Antecedentes Criminais;
7- Curriculum Vitae;
8- Ficha Biocurricular;
9- Três fotos 3x4 recentes (terno e gravata)
Obs.: Tudo deverá ser apresentado em cópias
autenticadas no ato da matrícula.

DIPLOMA
Aos concludentes do CEPE será dado diploma
conferido pela ADESG e boton .
Início previsto para: Março de 2018
Aulas Terças feiras e Quintas Feiras
Horário: das 19:30:00h às 22:30Hs
*Investimento:
R$ 4.500,00 (Público em Geral)
R$ 3.600,00 (Para inscrições até 28/02)
R$ 3.000,00 (Para membros de associações de
Profissionais liberais e de Entidades de
beneficência)
*Parceláveis em até 10 vezes.

Região Metropolitana da Baixada Santista

ADESG/ SANTOS
Rua XV de Novembro, 28 - sala 109 1º Andar - Centro - Santos/SP
CEP 11010-150
Telefone (13) 3216-1052
Telefax (13) 3216-1350
WhatsApp (13)99660-2646
E-mails:
adesg.santos@bol.com.br
secretaria@adesgsantos.org.br
Inscrições Limitadas.
FAÇA A SUA INCRIÇÃO NO SITE:
WWW.ADESGSANTOS.ORG.BR
Local do curso: 2ºBIL São Vicente/SP
(Estacionamento no local)

30 º CEPE
CURSO DE
ESTUDOS DE
POLÍTICA E
ESTRATÉGIA

