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Circular n° 07/99
ADESG/DF

Brasília, 08 de junho de 1999.
Para: Dep. MARCELO DEDA

Ref.: XXXI Ciclo de Estudos de Política e Estratégia

• Prezado(a) Senhor(a),

A ADESG, ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS DA ESCOLA SUPERIOR
DE GUERRA, Delegacia no Distrito Federal, sediada em Brasília, cumprindo determina-
ções regimentais, estará realizando o XXXI CICLO DE ESTUDOS DE POLÍTICA E
ESTRATÉGIA, no período de 30 de agosto a 10 de dezembro de 1999, em horário notur-
no, de segunda às sextas-feiras.

O referido evento tem o nível de pós-graduação LATO SENSU e objetiva-se à
apresentação, análise, discussão e estudo dos temas e dos problemas conjunturais nacio-
nais, regionais, locais e internacionais, sob a égide da Doutrina da Escola Superior de
Guerra.

Poderão participar brasileiros, maiores de idade, portadores de diploma de
escolaridade superior ou equivalente, (se militar), e em pleno gozo da cidadania.

Detalhes sobre a efetiva realização e também sobre a participação dos inscri-
tos, durante o curso e na Associação, após o mesmo, encontram-se especificados no foIder,
anexo.

Sendo assim, a ADESG coloca à disposição de Vossa Excelência, até 08 (oito)
vagas, para serem preenchidas, até o dia 25 de agosto. No preenchimento das vagas
disponibilizadas (08), abriremos uma (01), a título de cortesia, (bolsa de estudos).

Não há dúvida de que os participantes serão beneficiados com os ensinamentos
e terão grande oportunidade de aprimoramento profissional, com o investimento de ape-
nas dois mil e cem reais (R$ 2.100,00) por inscrição.

Para inscrição feita até o dia 13 de agosto, haverá um desconto equivalente a
R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Quaisquer outras informações poderão ser obtidas no horário das 09 horas às
18 horas, nos telefones (061) 223-9413, 226-2766 e pelo fax (061) 223-9155.

Atenciosamente,

SONIA M. HUEB
Delegada da ADESG no DF
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