ADESG

Agenda

Delegacia no Estado de São Paulo

Próximos eventos / Cursos

CURSO BRASIL 2019 - A GEOPLITICA GLOBAL E
NOSSAS NOVAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

LXII CEPE 2019 – CURSO DE ESTUDOS DE
POLÍTICA E ESTRATÉGIA

20 de março à 11 de abril de 2018

Previsto para 2ª quinzena de Junho de 2019 à

Das 19h30min às 21h30min (quartas e quintas)

1ª quinzena de Dezembro de 2019

Professor Doutor Sérgio J. Z. Nunes

Das 20h00 às 22h30min
3ª, 4ª e 5ª
OBJETIVOS DOS CEPE'S
I - Divulgar os ensinamentos doutrinários da ESG;
II - Propiciar aos participantes a realização de estudos,
pesquisas e planejamentos, abrangendo a conjuntura
regional, nacional e internacional, tendo em vista a
Segurança e o Desenvolvimento Nacionais,
compatibilizando-os com a Justiça Social;
III - Proporcionar o Intercâmbio de conhecimentos e a
prática de trabalhos em grupo;

Conteúdo básico do curso (pode sofrer leves alterações até a data)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundamentos de Poder Nacional da Escola Superior de
Guerra.
O Brasil sobre o foco das teorias da relações
internacionais.
Economia global, comércio internacional, e status
brasileiro.
Aspectos de Direito Internacional e Instituições.
Segurança Internacional, Poder Militar e Estratégico,
Terrorismo e Conflitos Modernos.
Cultura e Tecnologia nas Relações Internacionais.
Dinâmicas Políticas Internas e Expressão em
Relações Internacionais.
Brasil, Conjuntura global e Geopolítica.
Brasil, Projeções Futuras, Papel da ESG e ADESG.
Visita a unidade militar estratégica em São Paulo, para
discussão de aspectos práticos.

Local: Sede ADESG -SP
Endereço: Rua Álvaro de Carvalho, 48 – 4º andar – São Paulo/SP
Ponto de Referência: Próximo ao Metrô Anhangabaú
Adesguianos em dia com anuidade R$250,00 e poderá ser pago
através de depósito/transferência; crédito ou débito.

IV - Multiplicar as comunidades ADESGUIANAS,
interiorizando-as por todos os cantos do Brasil, a fim de
proporcionar o conhecimento e a prática da Cidadania e da
Nacionalidade.

QUEM PODE PARTICIPAR
Poderão candidatar-se homens ou mulheres indicados por
associados, como também candidatos avulsos ou sugeridos
por entidades (públicas ou privadas) ou empresas locais,
desde que atendam aos seguintes requisitos:
- Curso Superior completo, preferencialmente;
- Notória idoneidade moral e cívica.

PERFIL DOS PARTICIPANTES
Interessados em conhecer os fundamentos básicos e a atual
conjuntura da organização das expressões que compõem o
Poder Nacional.
Serão selecionados, dentre os inscritos, quanto aos aspectos
do comportamento, da ética, da idoneidade, da dignidade,
honradez pessoal e liderança na comunidade
independentemente de ideologia, de raça, de cor e de
religião.

Para os não associados o investimento é de R$350,00 e poderá ser
pago através de depósito/transferência; crédito ou débito.

RUA ÁLVARO DE CARVALHO, 48 – 4º ANDAR – SÃO PAULO – SP
(11) 3159-2933

