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1º CICLO DE ATUALIZAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA
1 - O 1º Ciclo de Atualização de Oficiais da Reserva - 1º CAOR - é um projeto-piloto
desenvolvido pelo CNOR, a ser realizado, inicialmente, pela Associação dos Oficiais da
Reserva do Exército - Regional Rio de Janeiro - AORE/RJ. O modelo do Ciclo, ao término
deste projeto-piloto e com as adequações necessárias, poderá ser adotado, como
atividade comum, em todo o Sistema CNOR;
2 - O principal objetivo do 1º CAOR é proporcionar aos oficiais da Reserva das Forças
Armadas (R/1, R/2 e Reformados), por meio de palestras, sob a supervisão do CNOR e a
participação das AORE do Sistema, uma visão atualizada e confiável da conjuntura
nacional nos contextos militar e civil, além de propiciar uma desejável integração entre os
vários segmentos da Reserva;
3 - O projeto do 1º CAOR - em anexo - foi aprovado pelo Departamento de Educação e
Cultura do Exército - DECEx, cujo chefe, o Exmo. Sr. Gen Ex Ueliton José Montezano Vaz,
aceitou o convite deste Conselho para ministrar uma das palestras do Ciclo;
4 - O Exmo. Sr. Gen Ex Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, Comandante do Exército, será
convidado para ministrar a palestra de abertura do 1º CAOR;
5 - O 1º CAOR, a ser realizado como piloto pela AORE/RJ, poderá constituir-se na FASE 01
de um projeto de CURSO DE ATUALIZAÇÃO, com maior envergadura e de abrangência
nacional, mesclado com atividades presenciais e não presenciais;
6 - O 1º CAOR prevê a realização de 06 (seis) jornadas, sempre aos sábados pela manhã,
das 08:30 às 12:00, a saber: dias 28 de março, 11 de abril, 16 e 30 de maio, 13 e 27 de
junho. A principal razão do modelo em sábados espaçados é interferir o mínimo possível
nas atividades particulares dos participantes, maximizando as suas presenças;
7 - As quatro primeiras jornadas, bem como a de encerramento dia 27 de junho,
constarão de 03 (três) palestras cada, ministradas em 03 (três) tempos de 50 minutos,
mais 10 (dez) minutos para perguntas e 02 (dois) intervalos de 15 (quinze) minutos entre
elas;
8 - Os 15 (quinze) palestrantes-convidados do CNOR para essas 05 (cinco) jornadas serão:
a - 05 (cinco) oficiais-generais da ativa do Exército Brasileiro;
b- 05 (cinco) oficiais-generais da Reserva, sendo 03 (três) do Exército, 01 (um) da
Marinha e 01(um) da Força Aérea;
c - 05 (cinco) palestrantes civis;

9 - Os temas das palestras ficarão a critério dos palestrantes. O CNOR, a título de
sugestão, apresentará uma lista de assuntos para consideração dos convidados;
10 - A quinta jornada - 13 de junho - constará de um painel com 07 (sete) instrutores da
EsAO, um de cada Arma, Quadro ou Serviço, que terão à sua disposição, individualmente,
30 minutos para ministrarem uma atualização tática das suas respectivas áreas;
11 - O público-alvo do 1º CAOR será formado por oficiais da reserva das FFAA, dos
segmentos R/1 (e Reformados) e R/2, inscritos através do site do CNOR (cnor.org.br) no
período de 26 de fevereiro a 20 de março, limitados ao número máximo de 100 (cem)
participantes, sendo que 50% (cinquenta por cento) das vagas serão reservadas aos
oficiais R/2, com prioridade para os associados das AORE adimplentes com as suas
respectivas associações, os quais estarão isentos do pagamento da inscrição. A todos os
demais participantes será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$50,00 (cinquenta
reais), que deverá ser recolhida após a confirmação da inscrição.
12 - O 1º CAOR será realizado no auditório do Museu Militar Conde de Linhares - quartel
que sediou durante muitos anos o CPOR/RJ - situado na Avenida Pedro II, nº 383, São
Cristóvão, Rio de Janeiro - e o estacionamento será no seu interior.
13 - Serão outorgados Diplomas de Conclusão aos participantes do 1º CAOR presentes
em, pelo menos, cinco das seis jornadas do Ciclo;
14 - O CNOR instituirá um distintivo (brevê) a ser usado, opcionalmente, pelos oficiais
diplomados no 1º CAOR;
15 - A convite dos presidentes do Sistema CNOR e da AORE/RJ, a coordenação do 1º CAOR
será exercida pelo Cel Art R/1 Sinésio Ramos Martins, ex-cmt do CPOR/RJ e sócio
fundador da AORE/RJ;
16 - O presidente do CNOR expedirá os convites para os palestrantes, cuja relação nominal
será divulgada por antecipação, juntamente com os temas a serem abordados nas
palestras.
BRASIL!
Sérgio Pinto Monteiro - 2º Ten R/2 Art
Presidente do Sistema CNOR

Ricardo de Araújo Cordeiro - 2º Ten R/2 Inf
Presidente da AORE/RJ

“XVII ENCONTRO NACIONAL DE OFICIAIS DA RESERVA/2015 - VILA VELHA - ES”

“Patriotismo, União, Lealdade, Trabalho - Assim Atua a Reserva Atenta e Forte”

