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ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA



A Escola Superior de Guerra (ESG), 
instituto de altos estudos, subordinada ao 
Ministério da Defesa, foi criada em 20 de 
agosto de 1949 com o intuito de desenvolver 
e consolidar os conhecimentos necessários 
ao exercício das funções de direção e plane-
jamento estratégico e defesa nacional.

Tem como princípios � losó� cos a � de-
lidade à democracia, a preponderância do 
interesse nacional sobre qualquer outro e a 
valorização do homem, como origem e � m 
do desenvolvimento, síntese das aspirações 
e interesses nacionais.

Sua doutrina defende o respeito à dig-
nidade da pessoa humana e a igualdade de 
oportunidades, a legitimidade das Institui-
ções, sua representação política, bem como 
seu aprimoramento seguindo a adequação 
à realidade nacional. Defende, ainda, a orga-
nização de um Estado de Direito baseada na 
responsabilidade de governantes e governa-

dos pela condução da ação política pública, 
a pluralidade partidária e a alternância no 
poder, assim como a harmonia entre os po-
deres do Estado.

Empenhada em participar do esforço 
conjunto por um Brasil melhor, propõe um 
modelo de Planejamento Estratégico que, 
com as devidas adaptações, pode ser apli-
cado a qualquer organização. É um instru-
mento de gestão indispensável tanto para 
organizações de grande, pequeno ou médio 
porte, tanto públicas como privadas; uma 
atividade de caráter permanente que siste-
matiza um processo de tomada de decisões 
onde coexistem políticas e ações estratégi-
cas, cujos horizontes são de curto, médio e 
longo prazo.

A Doutrina da Ação Política da ESG 
consolida uma série de conceitos a � m de 
padronizar conhecimentos e possibilitar me-
lhor compreensão dos estudos.

Para mais informações acesse: www.esg.br



ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS 
DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA



A Associação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra (ADESG) foi criada em 07 
de dezembro de 1951, e tem como objetivo 
difundir os conceitos e o método de plane-
jamento estratégico preconizado pela ESG. 

Espalha-se por todo o território nacional, e 
possuí 29 Delegacias, entre elas, a Delegacia 
do Estado do Paraná, com sede em Curitiba e 
representação nas cidades de Foz do Iguaçu, 
Cascavel, Londrina e Maringá.

Para mais informações acesse: www.adesg.net.br





O IDESF – Instituto de Desenvolvimen-
to Econômico e Social de Fronteiras, nasceu 
no dia 5 de agosto de 2013, sendo consti-
tuído como pessoa jurídica sob a forma de 
Associação Civil, de direito privado, social 
e cultural, sem � ns lucrativos, sendo regida 
por meio de estatuto e sabidamente referi-
da à Lei nº 10.406/02 (Código Civil), à Lei nº 
8.742/93, à Lei nº 9.790/99 e o Decreto nº 
3.100/99. Tem dentro de seus objetivos a 
criação de mecanismos que promovam a 
igualdade e a integração entre as regiões de 
fronteira, o fortalecimento das relações polí-
ticas, sociais e econômicas e o combate aos 
problemas próprios destas regiões, por meio 
de estudos, ações e projetos, atuando atra-

vés de parcerias públicas e privadas.

O Instituto desenvolve estudos, diag-
nósticos e projetos voltados principalmente 
para o desenvolvimento econômico e social 
das regiões de fronteira do Brasil, podendo 
atuar também nos países vizinhos, operan-
do como ferramenta integradora e gerado-
ra de conhecimento. Atua junto ao governo, 
por meio de palestras, treinamentos, cursos 
e seminários; junto a indústria e o comér-
cio, por meio de estudos para a proteção 
do mercado nacional e, � nalmente junto à 
população por meio de projetos sociais no 
âmbito da educação, da cultura e da inser-
ção laboral formal.

Para mais informações acesse: www.idesf.org.br



A ESIC Business&Marketing School é uma 
Faculdade Internacional especializada em Ges-
tão de Negócios e Marketing. Com mais de 50 
anos de experiência, possui matriz em Madrid 
e Barcelona, 10 campus na Europa, campus 
brasileiro em Curitiba, acordos e convênios 
nos 5 continentes, especialmente E.U.A., Índia 
e China. A instituição atua em sete áreas: Gra-
duação, Pós-Graduação (Master e MBA), Execu-
tive Education (cursos sob medida e formação 
in company), Módulos e Missões Empresariais 
Internacionais, ESIC Idiomas (Escola de idiomas 
Internacional), Simuladores/Competições Em-

presariais Globais e ESIC Editora (com tradição 
em publicações renomadas, atualizadas e es-
pecializadas em Gestão de Negócios e Marke-
ting). Para garantir respaldo internacional aos 
certi� cados de seus alunos, a ESIC está entre o 
seleto grupo que segue os padrões do Execu-
tive MBA Council (Conselho Internacional de 
MBAs), é membro da EFMD (European Foun-
dation for Management Development), AACSB 
(Association to Advance Collegiate Schools of 
Business of USA), AMBA (International Associa-
tion of MBAs) e CLADEA (Consejo Latino ameri-
cano de Escuelas de Administración).

FACULDADE INTERNACIONAL



• Módulo Internacional Europa
Módulo com dois certi� cados internacionais + parti-
cipação em um dos maiores eventos de negócios da 
União Europeia – Período: Abril.

• Módulo Internacional China
Módulo “multi networking”, viagem para Ásia com eu-
ropeus – Período: Junho.

Pós-Graduação – Masters e MBAs na Europa
18 programas Master e MBA com “multi certi� cação” 
e seleção feita em Curitiba (aluno já viaja com a vaga 
garantida) – Período: Outubro e janeiro.

• MBA Europa + E.U.A.
MBA Internacional com certi� cação europeia e nor-
te-americana + período opcional de internship em 
empresa dos E.U.A. Período: Agosto, maio ou janeiro.

• MBA Europa + China
MBA Internacional com dupla certi� cação e multi país 
Madrid + Shanghai. Período: Outubro.

• Global Business Competition
Uma experiência mundial real do competitivo mundo 
dos negócios (55 mil participantes de 81 países, 2 mil 
empresas, 17 mil euros em prêmios + MBA, � nal na 
Europa) networking internacional. Período: Abril.

• Graduação na Europa
Acesso aos programas de graduação (titulações pró-
prias e o� ciais) da ESIC Madrid. Possibilidade de reali-
zar sua faculdade na Europa. Período: Setembro.

• Idiomas – Centro de línguas
Acesso aos centros de Idiomas de Madrid e Salaman-
ca: Inglês, Espanhol, Mandarim, Francês, Alemão, etc. 
Cursos Regulares, Intensivos, Especializados e de fé-
rias. Período: diversos.

• Executive Education
Programas de formação executiva avançada, em dife-
rentes áreas, de curta ou média duração. Para quem 
deseja se aprimorar em áreas especí� cas, com opções 
de alto nível e em pouco tempo. Período: o ano todo.

• Formação Internacional Online
Programas intensivos de economia digital (e-com-
merce, e-marketing, e-consumer, etc) disponíveis na 
modalidade online, com certi� cação internacional.

• Missões empresariais e Períodos Vivenciais
Programas internacionais especí� cos, desenvolvidos 
sob medida para empresários e/ou pro� ssionais de 
mercado. Com duração, programação e destinos in-
ternacionais customizados.

Conheça os cursos e Módulos Internacionais da ESIC

Para mais informações acesse: www.esic.br



Os aspectos fundamentais que 
nortearam a criação do curso tiveram 
por objetivo a inserção de pessoas 
voltadas aos interesses nacionais, 
com prioridade ao desenvolvimento 
do país e com afinidades às questões 
éticas que permeiam as políticas vol-
tadas ao processo democrático, à li-
berdade e à construção da cidadania, 
articulando estudos e pesquisas ao 
planejamento estratégico e gestão, 
voltados aos contextos regionais e 
nacionais da sociedade brasileira. 
O programa privilegia abordagens 
teórico-práticas vinculadas ao rigor 
científico, à observação da realidade 
nacional e aos aspectos de inovações 
na área das tecnologias da comuni-
cação e da informação. Dessa forma, 
o curso prioriza uma abordagem 
ampla, configurada em quatro fases, 
que são:

- Ameaças e oportunidades, o Brasil no 
contexto mundial
- Teoria do Poder
- Sistema ADESG e suas relações com a 
ESG

- Fundamentos axiológicos, ética e moral
- Poder Nacional e suas expressões
- Política e Objetivos Nacionais
- Estratégia Nacional
- Desenvolvimento Nacional
- Segurança e Defesa Nacional
- Método de Planejamento Estratégico da 
ESG - Base teórica
- Método de Planejamento Estratégico da 
ESG - Estrutura
- Método de Planejamento Estratégico da 
ESG - Aplicação Parte I
- Método de Planejamento Estratégico da 
ESG - Aplicação Parte II
- Trabalho de Conclusão da Fase Básica

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA

I ) FASE PREPARATÓRIA

II ) FASE BÁSICA

III ) FASE ESPECÍFICAII CEPE - PÓS GRADUAÇÃO: 
GESTÃO EM CIÊNCIA  POLÍTICA, 
ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO 
COM ÊNFASE EM FRONTEIRAS



- Workshop de metodologia científica
- Desenvolvimento econômico e social de 

fronteiras
- Mercados internacionais, globalização e 

blocos econômicos 
- Acordos Internacionais e Integração 

regional - Funcionamento e eficácia
- Educação e cultura  - ambiente e estratégias 

nas regiões fronteiriças
- Políticas públicas e gestão da saúde nas 

regiões de fronteira
- Reflexos das ciências políticas na economia
- Segurança pública na região de fronteira
- Logística e infraestrutura em regiões 

fronteiriças
- Gestão e segurança orgânica de TI e 

E-business
- Os impactos das crises econômicas nas 

regiões fronteiriças
- Gestão pública - estratégia e indicadores em 

fronteiras
- Gestão aplicada de projetos
- Projeto Aplicado - TCC

Carga Horária: 
460 horas
Previsão de início: 
Agosto de 2017       
Previsão de término:  
Dezembro de 2018

Horário das aulas (2017):  
terças-feiras e quartas-feiras das 19h às 23h.
Horário das aulas (2018):  
sextas-feiras das 18h40 às 23h 
e aos sábados das 8h às 12h e 13h às 17h. Mais informações:    

IDESF    45-3029 7020 |  adesgfoz@idesf.com.br

- Workshops
- Visitas Técnicas
- Orgulho Nacional e Patriotismo 

(encerramento)

- Módulos nacionais e 
internacionais

III ) FASE ESPECÍFICA IV ) FASE COMPLEMENTAR

V ) VIAGENS

Coordenação: 

Dr. Jaime Luiz Remor

Representante da Delegacia da ADESG 
em Foz do Iguaçu/PR

Profª Esp. Vanessa Pinto Miranda 

Coordenadora acadêmica da VUP

Profº Me. Alexandre Luis Götz Weiler

Diretor Acadêmico de Pós-Graduação ESIC



V)  VIAGENS

A

C



B

D

E

A )  Fronteira Sul: Chuí, Santana do 
Livramento e Uruguaiana 

B )  Fronteira Oeste: Forte Coimbra e 
Pantanal Mato-grossense

C )  Fronteira Norte: Amazônia 

D )  Escola Superior de Guerra – Rio de 
Janeiro

E  )  Módulo Internacional Europa
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