
 
 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL 
 

FUNDADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 1936 
 

A Casa da História Militar Brasileira 
 

COMO SER INTEGRANTE DO IGHMB 
 

 Os associados do Instituto são agrupados em dois segmentos distintos, onerados (com 

encargos e obrigações, inclusive financeiras - estas, devidas a contar do dia 1º de janeiro do ano 

imediatamente seguinte ao da eleição) e não-onerados (recebedores de títulos de honrarias, 

isentos de deveres). 

 

1. INSTRUÇÕES ATINENTES ÀS CATEGORIAS ONERADAS:  TITULARES, 

CORRESPONDENTES NO BRASIL E ASPIRANTES. 
 

 Os interessados em se associar ao IGHMB podem tomar a iniciativa, conforme estas 

instruções, ou podem ser convidados por algum associado em dia com suas obrigações.  

 Os requisitos para admissão no Quadro Social podem ser consultados em nosso Estatuto, 

Artigos 20 (requisitos gerais) e 21 (requisitos específicos às categorias). 

 Todos os trâmites aqui previstos podem ocorrer pessoalmente, via internet ou via postal 

(Correios). 

 Documentos básicos: ficha de proposta, currículo e foto recente do(a) candidato(a). 

 

 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO: 
 

 1. Preenchimento, pelo candidato(a), da proposta respectiva, relativa à categoria pleiteada 

(Titular, Correspondente no Brasil ou Aspirante). O modelo se encontra abaixo. 

 2. Cada candidatura deve ser referendada por, no mínimo, 10 (dez) membros Titulares 

e/ou Correspondentes no Brasil, que poderão fazê-lo por intermédio de assinatura na própria 

ficha (na frente ou verso), em mensagens escritas ou por declarações, via internet (e-mail). 

 3. Os abonos previstos acima, caso não sejam obtidos pelo(a) próprio(a) candidato(a), 

serão objeto de consulta ao Quadro Social, efetuada pelo Secretário. Este enviará mensagem 

circular aos confrades/confreiras, via internet e Boletim Informativo, indagando sobre objeções 

ou restrições às propostas que não contenham as dez indicações.  

 4. Envio da proposta, acompanhada por uma foto recente e pelo currículo do(a) 

candidato(a). Este envio poderá ser feito por e-mail (copiando o texto e inserindo-o no “corpo” 

da mensagem) ou, impresso e assinado, remetido pelos Correios ou, ainda, impresso, assinado e 

escaneado, remetido via eletrônica. Poderá, ainda, haver entrega pessoal ao Secretário. 

 5. Todas as correspondências deverão ser remetidas ao Diretor 1º Secretário, via endereço 

eletrônico “secretaria@ighmb.org.br”. Pelos Correios, deverão ser encaminhadas para Av Rio 

Branco, 251 / Sala 1212 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009.  

 6. Sempre deve ser mantido o contato com o Secretário, para confirmações de 

remessas/recebimentos, pelo correio eletrônico ou pelo telefone + 55 (21) 3125-8343. 

 7. Prazo final para recebimento de propostas:  30 de junho  



2. INSTRUÇÕES ATINENTES ÀS CATEGORIAS NÃO-ONERADAS:  

HONORÁRIOS, COLABORADORES, BENEMÉRITOS OU 

CORRESPONDENTES INTERNACIONAIS 

  
 A titulação de não-onerados tem um processo interno, iniciado com a remessa, à 

Diretoria, de indicações, que podem ser efetuadas por qualquer associado em dia com suas 

obrigações. As candidaturas são consolidadas e referendadas pela Assembleia Geral. 

 Não há um modelo fixo, basta mensagem, por escrito, com a sugestão, indicando a 

classe de honraria sugerida. Nesta mensagem, deverão constar nome completo do(a) proposto(a), 

endereço (postal e eletrônico), ramo de atividades e as razões que o(a) qualificam, local, data e 

assinatura do(a) proponente. Em anexo, um currículo abreviado do(a) candidato(a), modelo 

abaixo, com uma fotografia recente. 

 Prazo para recebimento de propostas: último dia útil do mês de agosto. 

 

3. PROCESSAMENTOS INTERNOS 

 

 A partir do recebimento das propostas, na sequência, ocorrem as atividades de verificação 

e controle, todas internas, encargos do Secretário e da Comissão de Admissão e Exclusão de 

Associados (CAEA). A votação decisória final, aprovando/desaprovando inclusões de onerados 

e ratificando ou não concessões de honrarias, ocorre em Assembleia Geral, em outubro. 

 

MODELOS A SEREM OBSERVADOS 
 

PROPOSTA - FRENTE 

 

 
 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL 
 

FUNDADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 1936 
 

A Casa da História Militar Brasileira 
 

 

FICHA DE PROPOSTA PARA ADMISSÃO DE ASSOCIADO 
 
 

 Ao Sr Presidente do IGHMB. 
 

 Sentindo-me honrado(a) com a indicação para me associar ao IGHMB, 

na Categoria _______________ , submeto-me à seleção para tal 

estabelecida, ciente das regras contidas no seu Estatuto, em especial as 

obrigações acadêmicas e financeiras.  
 



 Anexo o meu curriculum vitae, uma foto recente e mais os seguintes 

documentos, que comprovam minha familiaridade com os temas da alçada 

desta entidade: 

 _____________________________________________ 
 _____________________________________________ 
 
 Fui convidado(a)/apresentado(a) a esta agremiação pelo(a) 

associado(a) Sr(ª) __________________________________. 
 

 Tomei conhecimento desta agremiação pela divulgação na internet, em 

publicação (citar) ou evento (especificar) ____________________. 

 
 

                        ______________ , ___  de  ____________  de  202__ 
    (Local) 

     

 
                                        _______________________________ 
                                                               (assinatura) 

 

 

                                        _______________________________ 
                                                             (nome completo) 

 

 

 

ABONOS (NA PRÓPRIA FICHA, FRENTE  E/OU VERSO, MENSAGENS À 

PARTE, CORREIO ELETRÔNICO OU, AINDA, EM RESPOSTA À 

CONSULTA DO SECRETÁRIO) 
 

 

 A candidatura de ... (nome).... , a associado ... (categoria)... do 

IGHMB, proposta em ... (data da proposta)... não tem indicações contrárias, 
pelo que é de meu conhecimento. 
 

 
(seguem-se dez Titulares ou Correspondentes no Brasil, em dia; caso não 

exista esta quantidade, haverá consulta do Secretário ao Quadro Social) 

 

 
Nome (Nº Cadeira) - Assinatura ___________________________________ 

                            

Nome (Nº Cadeira) - Assinatura ___________________________________ 

 

Nome (Nº Cadeira) - Assinatura ___________________________________ 
 

etc...                      

 

 

 



PROPOSTA - VERSO 

 

PROCESSAMENTO  INTERNO 
 

 a. Examinada a presente proposta, bem como as justificativas nela 

constantes e seus anexos, estando tudo de acordo com as prescrições 

estatutárias respectivas à classificação pretendida, com ciência e 
concordância do Sr Presidente, encaminho-a para apreciação, a fim de que 

seja votada/referendada pela próxima Assembleia Geral Extraordinária 

programada. 

 
                     Rio de Janeiro - RJ, ___ de ____________ de 202__ 

 

 

                                 __________________________ 

                                        Diretor 1º Secretário 

    
 b. Parecer da Comissão de Admissão e Exclusão de Associados: 
 

 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 
 
 _________________________________________________________________________ 

 
                   Rio de Janeiro - RJ, ___ de ____________ de 202__ 
 
 

                          __________________________ 
                                   Presidente da CAEA 

 

 c. Decisão da AGE, realizada em  _____________ - PROPOSTA : 

 
     Aprovada. Dê-se início ao processo de admissão/concessão do título. 

Informe-se ao(à) agraciado(a)/candidato(a). Publique-se no “Informativo 

IGHMB”. 
 
 

     Não aprovada na classificação original; porém, foi concedido o título 

de/a categoria _______________ , com aquiescência do proponente. 
Informe-se ao(à) agraciado(a)/candidato(a). Publique-se no “Informativo 

IGHMB”. 
 
 

     Proposta não aprovada. Informe-se ao(à) candidato(a). Arquive-se. 
 
 

     Outra (se for o caso) ________________________________________. 
 

                       Rio de Janeiro - RJ, ___ de ____________ de 202__. 
 
 

                                       __________________________ 

                                               Presidente do IGHMB 



CURRÍCULO PARA ONERADOS  
 
 

 
 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL 
 

FUNDADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 1936 
 

A Casa da História Militar Brasileira 
 

 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 

1. Nome - por extenso, sublinhando o “nome de guerra” ou o nome pelo 

qual é mais conhecido(a); 

2. Forma de tratamento, título; 

3. Nacionalidade; 

4. Naturalidade; 

5. Data de Nascimento; 

6. Profissão; 

7. Estado civil (se for o caso, nome do/a cônjuge, dia e mês do aniversário) 

8. Dados de contato: endereço completo, com CEP; telefones (fixo e 

celular); e-mail atual; página de internet e Currículo Lattes, se o possui; 

9. Cursos que possui e títulos correspondentes; 

10. Sociedades culturais a que pertence; 

11. Livros publicados (título, editora, local e ano); 

12. Trabalhos publicados (título, indicação do veículo que publicou e data); 

13. Outras informações, a critério do(a) candidato(a). 
 

ANEXAR UMA FOTOGRAFIA (RECENTE) 
 

 

 
                                                      Local, data, assinatura 

 

 
 ATENÇÃO - A FALTA DE QUALQUER UM DOS DADOS SOLICITADOS 

INVIABILIZA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 



CURRÍCULO PARA NÃO-ONERADOS 

 

 
 

INSTITUTO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA MILITAR DO BRASIL 
 

FUNDADO EM 07 DE NOVEMBRO DE 1936 
 

A Casa da História Militar Brasileira 
 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 
 

(SUMÁRIO, PARA HONORÁRIOS, BENEMÉRITOS E CORRESPONDENTES INTERNACIONAIS) 

 

1. Nome por extenso, sublinhando o “nome de guerra” ou o nome pelo qual 

é mais conhecido(a): ____________________________________________ 

2. Forma de tratamento, título:  ___________________________________ 

3. Nacionalidade: _______________  4. Naturalidade: _________________ 

5. Data de Nascimento:  _________________________________________ 

6. Profissão:  __________________________________________________ 

7. Estado civil (se for o caso, nome do/a cônjuge, dia e mês do aniversário): 

_____________________________________________________________ 

8. Dados de contato 

 endereço completo, com CEP: ________________________________ 

  ________________________________________________________ 

 telefones (fixo e celular): ____________________________________ 

 e-mail atual:  _____________________________________________ 

 página de internet e Currículo Lattes, se o possui: ________________ 

  ________________________________________________________ 

9. Outras informações, a critério do(a) proposto(a):____________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

ANEXAR UMA FOTOGRAFIA (RECENTE) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           (Local, data, assinatura) 


