
A Tenente-Coronel Erica L. Cameron assu-
miu a função de Diretora da Army Press 
e Editora-Chefe da Military Review em 

05 de agosto de 2016.
Sua carreira militar teve início em junho de 1998, 

quando foi promovida ao posto de segundo-tenente 
da Artilharia Antiaérea, ao concluir o bacharelado 
em Política Internacional pela Pennsylvania State 
University. Em seguida, serviu como comandante de 
pelotão e subcomandante de companhia em Fort Bliss 
e na Coreia e comandou uma bateria de Artilharia 
Antiaérea PATRIOT na Alemanha, enviada para 
Incirlik, na Turquia, em 2003, em apoio à Operação 
Iraqi Freedom.

Em 2006, a Ten Cel Cameron concluiu o mestrado 
em Administração Pública pela Harvard University, 

efetuando a transição para a car-
reira de Estrategista do Exército do 
EUA. Subsequentemente, serviu no 
Estado-Maior do Departamento 
do Exército, trabalhando na área de 
Estratégia e Políticas. Foi, então, en-
viada para missão no exterior, onde 
serviu como Chefe de Planejamento 
Deliberado junto ao Comando 
Multinacional de Transição de 
Segurança – Iraque, em 2009.

Ao retornar, a Ten Cel Cameron 
cursou a School of Advanced 
Military Studies, antes de assumir a 
função de Oficial de Planejamento 
Deliberado da Seção de Planos e 
Estratégia (G5) no Army South. 
Dirigiu o grupo de planejamen-
to interagências responsável pela 
elaboração, apresentação e execução 
do principal plano de contingência 
do U.S. SOUTHCOM. Em 2013, 
a Ten Cel Cameron foi selecionada 
como primeira bolsista/estagiária 
interagências do Command and 
General Staff College a ser desig-
nada para o Office of Management 
and Budget (Escritório de 
Administração e Orçamento da 
Presidência dos EUA). Nessa 
função, serviu como analista de 
políticas e perita em programas na 

Divisão de Assuntos Internacionais, supervisionando 
uma pasta que incluía contas e programas de assistên-
cia estrangeira, desenvolvimento econômico e respos-
ta a contingências do Departamento de Estado e da 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID).

Na sequência, retornou ao Pentágono para servir no 
Grupo de Estratégia Executiva, em que era responsável 
em apoiar e assessorar o alto-comando do Exército dos 
EUA com respeito a problemas institucionais críti-
cos. Foi, então, selecionada para servir no Grupo de 
Coordenação do Comandante do Exército (Chief of 
Staff of the Army), conduzindo pesquisa e análise para a 
elaboração de correspondências formais, apresentações 
orais, depoimentos ao congresso e artigos de periódicos 
diretamente para o Comandante do Exército dos EUA.

Tenente-Coronel Erica L. Cameron


