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RESUMO

           Este trabalho analisou o processo de capacitação dos Oficiais do Exército Brasileiro desig-
nados como Oficial de Ligação em missões de paz sob a égide das Nações Unidas. Tal aborda-
gem se fez necessária para que o Exército Brasileiro obtivesse um diagnóstico atual do processo
de capacitação que vem sendo desenvolvido no Exército Brasileiro, desde a designação inicial,
passando pela preparação, acompanhamento durante a missão, e ao final a sua desmobilização. O
propósito deste trabalho foi de compartilhar experiências adquiridas pelos oficiais recém-egressos
da missão para que a doutrina de preparação possa ser aperfeiçoada para os futuros oficiais desig-
nados. Esta tarefa foi conseguida inicialmente a partir de umа revisão bibliográfica, por meio da
análise das doutrinas dos manuais militares, além da análise de alguns trabalhos científicos reali-
zados por outros militares. Após essa breve análise bibliográfica, foi utilizado um estudo de caso
referente aos oficiais de ligação dos diversos países que trabalharam na função de oficial de liga-
ção das Nações Unidas no Sudão do Sul. Para isso foram utilizados dados obtidos por intermédio
da aplicação de um questionário para obtenção de diversas opiniões dos diversos países a respeito
do processo de capacitação para esse tipo de missão, seja de militares brasileiros, seja dos estran-
geiros, na intenção de que se pudesse chegar à auto-avaliação do processo de capacitação dos ofi-
ciais do Brasil. O estudo chegou à conclusão que, para fins de capacitação para missões sob a égi-
de das Nações Unidas, o Exército Brasileiro encontra-se no mesmo nível de países do primeiro
mundo, e que são necessários pequenos ajustes para melhoramento do processo atual.
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  1 INTRODUÇÃO

         A Organização das Nações Unidas (ONU), desde o momento em que foi criada em 1945,

busca manter o espírito de preservação da paz, por meio de suas operações de paz multinacionais

compostas de civis e militares. A política externa brasileira atual busca sempre soluções pacíficas

por ocasião da resolução dos litígios internacionais. O Brasil, desde o seu ingresso na ONU, tem

enviado para diversas missões internacionais de paz tropas completas, ou mesmo oficiais com

missões individuais, sejam eles da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro ou da Força Aérea

Brasileira. 

         O Exército Brasileiro possui atualmente oficiais desempenhando missões individuais de

Estado-Maior, de Observador Militar e de Oficial de Ligação. O oficial ao ser designado para as

missões internacionais sob a égide da ONU passa por um processo de capacitação que vai desde a

fase da preparação antes do embarque até a sua desmobilização no retorno. O Centro de Idiomas

do Exército  prepara o militar  para o idioma que será usado da missão em um período de 4

semanas. O Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil prepara operacionalmente o militar

para a função que será desempenhada na missão. Além dessa preparação, o lado psicológico,

físico e médico tem um papel fundamental nesse processo geral de capacitação.  

         Este trabalho analisou o processo de capacitação dos oficiais  do Exército Brasileiro

designados como Oficial  de Ligação em missões  de paz  sob a  égide das  Nações  Unidas.  O

problema é que a missão individual de “Oficial de Ligação” é nova para o Exército Brasileiro,

portanto, devemos buscar sempre a melhoria contínua. 

         Tal abordagem se fez necessária porque nossos Centros de Preparação para missões

internacionais ainda não possuem a convicção de como é o real papel dos Oficiais de Ligação sob

a égide da ONU, pois estamos exercendo essa função apenas na missão do Sudão do Sul a partir

de 2012. Cresce de importância, portanto, o compartilhamento das experiências adquiridas pelos

oficiais recém-egressos da missão para que a doutrina de preparação possa ser aperfeiçoada para

os futuros oficiais designados a cumpri-la. Por fim, torna-se necessário validar e aperfeiçoar o

nosso atual processo de capacitação.

         Na referida pesquisa foi analisado o processo de capacitação do Brasil junto a uma série de

países que desempenham a mesma missão,  dentre  os  quais  Bangladesh,  Peru,  Vietnã,  Nepal,

Ucrânia, Ruanda, Guatemala, Quirguistão, Gana, e principalmente Canadá, Alemanha e Coréia
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do Sul (países esses que servem como uma boa referência). Com essa gama de informações, a

pesquisa ganhou um alto grau de confiabilidade do que se está buscando atingir.

         O objetivo geral deste trabalho foi analisar o processo atual de capacitação dos oficiais do

Exército  Brasileiro que  são designados para missões  internacionais  da ONU, em especial  de

Oficial de Ligação, identificando as particularidades do processo de capacitação bem como sua

adequação ao desempenho da função. Como objetivos mais específicos é importante analisar o

processo atual de capacitação dos oficiais do Exército Brasileiro para desempenhar esse tipo de

missão (Oficial de Ligação da ONU) na ótica dos oficiais brasileiros que já desempenharam essa

atividade,  ou  seja,  possuem o  senso  crítico  para  avaliar  o  processo  (designação,  preparação

prévia, acompanhamento da missão e desmobilização), levantando os pontos fortes que devam

ser mantidos, bem como as oportunidades de melhoria, na busca constante da melhoria contínua.

         Outro aspecto importante também a ser verificado é a identificação de como vem sendo

realizado o  processo  nos  outros  países  que  enviam militares  para  desempenhar  esse  tipo  de

missão, dando ênfase aos países mais desenvolvidos e com boa avaliação por parte da ONU. Por

fim, analisar os pontos fortes observados nos demais países que possam servir de referencial

comparativo  ao  nosso  País,  além  de  concluir  sobre  nossas  potencialidades  que  devam  ser

preservadas e melhoradas constantemente.

         Esta tarefa foi conseguida inicialmente a partir da revisão bibliográfica, por meio da análise

das doutrinas dos manuais militares, além de alguns trabalhos científicos realizados por outros

militares. Após essa breve análise bibliográfica, foi utilizado um estudo de caso referente aos

oficiais de ligação dos diversos países que trabalharam na função de oficial de ligação das Nações

Unidas no Sudão do Sul. Para isso, foram utilizados dados obtidos por intermédio da aplicação de

um questionário para obtenção de diversas opiniões dos diversos países a respeito do processo de

capacitação para esse tipo de missão.

2 O EMPREGO DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILERO NAS MISSÕES SOB A
ÉGIDE DA ONU

         A Organização das Nações Unidas (ONU), desde o momento em que foi criada em 1945,

busca manter o espírito de preservação da paz, por meio de suas operações de paz multinacionais

compostas de civis e militares. O Brasil, desde o seu ingresso na ONU, tem enviado para diversas
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missões internacionais  de paz tropas completas,  ou mesmo oficiais  com missões  individuais,

sejam eles da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro ou da Força Aérea Brasileira.

         O Exército  Brasileiro possui  no momento diversos oficiais  desempenhando missões

individuais sob a égide da ONU em várias partes do mundo. Segundo Comando de Operações

Terrestres  (2017) o  Oficial  ao  ser  designado para  as  missões  internacionais  sob  a  égide  das

Nações Unidas passa por um processo de capacitação que vai desde a fase da preparação antes do

embarque até a sua desmobilização no retorno. 

         Oficiais do Exército participam das missões de paz sob a égide da ONU desde 1947,

quando  observadores  militares  brasileiros  foram  enviados  à  região  dos  Bálcãs,  na  Europa,

para cooperar com as autoridades regionais no problema dos refugiados e monitorar a situação na

fronteira entre a Grécia - em guerra civil - e a Albânia, a Bulgária e a ex-Iugoslávia (PORTAL

BRASIL, 2017). 

         O Exército Brasileiro possui atualmente 42 (quarenta e dois) oficiais em missão sob a égide

da ONU em nove países mundo afora, conforme figura 01:

                                    Figura 01 – Mapa com missões da ONU do Exército Brasileiro

                                    Fonte: (COMANDO DE OPERAÇÕES TERRESTRES, 2017).
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         Será abordado a seguir o material e método utilizado para que o trabalho possa atingir seu

objetivo ao qual foi proposto.

3 MATERIAL E MÉTODO

         O trabalho foi realizado pela análise dos dados obtidos no questionário aplicado junto aos

oficiais que tiveram experiência de oficial de ligação da ONU no Sudão do Sul. O referido questi-

onário inicialmente foi submetido à Comissão de Ética em Pesquisa da UNIS, e, após aprovado,

foi encaminhado, por e-mail, a diversos militares de vários países, dentre os quais Brasil, Bangla-

desh, Peru, Vietnã, Nepal, Ucrânia, Ruanda, Guatemala, Quirguistão, Gana, e principalmente Ca-

nadá, Alemanha e Coréia do Sul (países esses que servem como uma boa referência). Com essa

gama de informações, a pesquisa obteve um alto grau de confiabilidade do que se estava buscan-

do atingir. 

         De início foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica onde foi feito a revisão biblio-

gráfica do tema proposto. De posse das doutrinas dos manuais militares e, valendo-se de algumas

pesquisas realizadas por outros, foi analisado o que poderia ser útil para o trabalho. Como o as-

sunto Oficial de Ligação da ONU por militares do Exército Brasileiro é novo, foi constatado que

pouco foi escrito a respeito do assunto, entretanto, com relação ao emprego do Brasil nas missões

internacionais da ONU, existia uma grande variedade de trabalhos acadêmicos que contribuíram

para a referida pesquisa.

         O questionário aplicado aos diversos militares valeu-se da abordagem qualitativa, pois os

dados eram não mensuráveis como sentimentos, sensações, percepções, pensamentos, ou seja,

com intenção de se descobrir o que o entrevistado possuía em mente. Por outro lado, algumas

perguntas tiveram a característica da abordagem quantitativa, ou seja, a partir da coleta de dados

concretos e quantificáveis. A juntada dos dados foi realizada através da obtenção de respostas es-

truturadas, bem como as técnicas de análise utilizadas foram dedutivas (isto é, partiram do geral

para o particular) e orientadas pelos resultados. Os questionários recebidos, seja dos militares bra-

sileiros que participaram da missão, seja dos militares estrangeiros, foram todos quantificados

para que se pudesse ter uma ideia de como se encontra atualmente o processo de capacitação dos

Oficiais do Brasil.
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         Segundo Casarin (2012, p. 36) a definição de pesquisa quantitativa é confirmada:

A pesquisa quantitativa, como o próprio nome indica, tem como objetivo principal quan-
tificar ou mensurar uma ou mais variáveis estudadas. Para tanto, explora uma metodolo-
gia com uso intensivo de modelos matemáticos e dados estatísticos. Portanto, faz uso de
amostragem sempre que possível.

         A ideia foi realizar uma pesquisa aplicada, pois a principal finalidade foi a aquisição de no-

vos conhecimentos, porém dirigida primariamente para um determinado fim ou objetivo prático,

ou seja, com todas as informações sobre como é realizada a capacitação de qualquer militar brasi-

leiro para uma missão de paz da ONU, fazendo uma análise se esse processo também deve ser

considerado válido para a missão “Oficial de Ligação – MLO”, pois esse tipo de missão é novo

para o Exército Brasileiro.

         Sem sombra de dúvida, a pesquisa é exploratória, pois segundo Casarin (2012, p. 40) pes-

quisas exploratórias são realizadas, em geral, por meio de revisões de literatura, estudos de caso,

ou entrevistas com pessoas que tenham experiências práticas, ou seja, especialistas no tema. 

         Para melhor aproveitamento do estudo, foram alvos de análise oficiais, sejam brasileiros ou

estrangeiros que vivenciaram a missão de oficial de ligação das Nações Unidas junto ao Sudão do

Sul.

      

4 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS

         A Segunda Guerra Mundial fez com que cerca de 70 milhões de pessoas perdessem as suas

vidas. Fruto disso, a busca pela paz passava a ser um objetivo comum para todas as Nações do

Mundo. 

         A Carta das Nações Unidas é o documento de fundação da Organização em que são

expressos  os  ideais  e  os  propósitos  dos  povos  cujos  governos  se  uniram para  constituir  tal

Instituição. Segundo Nações Unidas (2017, p. 03-04)

Nós,  os  povos das  Nações  Unidas,  resolvidos a  preservar  as  gerações  vindouras  do
flagelo da guerra,  que,  por duas vezes  no espaço  da  nossa vida,  trouxe sofrimentos
indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na
dignidade  e  no  valor  do  ser  humano,  na  igualdade  de  direitos  dos  homens  e  das
mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as
quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e de outras fontes de
direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores
condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Resolvemos conjugar nossos
esforços  para  a  consecução  desses  objetivos.  Em  vista  disso,  nossos  respectivos
governos, por intermédio de representantes reunidos na cidade de São Francisco, depois
de  exibirem  seus  plenos  poderes,  que  foram  achados  em  boa  e  devida  forma,
concordaram com a presente Carta das Nações Unidas e estabelecem, por meio dela,
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uma  organização  internacional  que  será  conhecida  pelo  nome  de  ‘Organização  das
Nações Unidas. 

            

         Entende-se pela citação acima que a ONU foi criada para resolver os problemas de flagelo

surgidos como consequência das diversas guerras do passado, bem como buscar soluções para di-

minuir os conflitos atuais, e prevenir os futuros. 

         Segundo SOUZA (2012), a eficiência da ONU está intimamente ligada ao processo de cria -

ção, aos princípios de atuação contidos na Carta constitutiva, à forma de atuação de seus órgãos

constituintes, sobretudo, do Conselho de Segurança, e do emprego das operações de paz como

vetor de obtenção e/ou manutenção da estabilidade do sistema internacional.

4.1 A estrutura geral das Nações Unidas

          Uma vez que todas as missões de paz sob a égide das Nações Unidas serão, de forma direta

ou indireta, gerenciadas por órgãos integrantes da ONU, faz-se necessário um conhecimento bási-

co de sua estrutura.

            São seis os principais órgãos da ONU, conforme prescrito em sua Carta: O Secretariado, a

Assembleia-Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico-Social, o Conselho de Tute-

la e a Corte Internacional de Justiça (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013).

      Será apresentado na próxima etapa do trabalho uma melhor definição e explicação a respeito

desses principais órgãos da ONU.

4.2 Emprego da ONU nas missões de paz no Mundo

            Segundo NAÇÕES UNIDAS (2017), a Carta de 1945, em seu artigo 1º, define que um dos

propósitos das Nações Unidas é manter a paz e a segurança internacionais, e para esse fim: tomar,

coletivamente, medidas efetivas para evitar ameaças à paz, reprimir os atos de agressão ou outra

qualquer ruptura da paz e chegar, por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da

justiça e do direito internacional, a um ajuste ou solução das controvérsias ou situações que pos-

sam levar a uma perturbação da paz. 

         As principais funções das Nações Unidas, segundo Nações Unidas no Brasil (2017) são

administrar as forças de paz, analisar problemas econômicos e sociais, preparar relatórios sobre

meio ambiente ou direitos humanos, sensibilizar a opinião pública internacional sobre o trabalho

da ONU; e organizar conferências internacionais.
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         Os propósitos que são aceitos por todos os Países-Membros da Organização, de acordo com

Nações Unidas no Brasil (2017) são:  manter a paz e a segurança internacionais; desenvolver

relações  amistosas  entre  as  nações; realizar  a  cooperação  internacional  para  resolver  os

problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito

aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; além de ser um centro destinado a harmonizar

a ação dos povos para a consecução desses objetivos comuns.

         Os princípios que são aceitos por todos os Países-Membros da Organização, conforme

Nações Unidas no Brasil (2017) são: a Organização se baseia no principio da igualdade soberana

de todos seus membros, todos os membros se obrigam a cumprir de boa fé os compromissos da

Carta, todos deverão resolver suas controvérsias internacionais por meios pacíficos, de modo que

não sejam ameaçadas a paz, a segurança e a justiça internacionais; todos deverão abster-se em

suas relações internacionais de recorrer à ameaça ou ao emprego da força contra outros Estados,

todos deverão dar assistência às Nações Unidas em qualquer medida que a Organização tomar em

conformidade com os preceitos da Carta, abstendo-se de prestar auxílio a qualquer Estado contra

o qual as Nações Unidas agirem de modo preventivo ou coercitivo; cabe às Nações Unidas fazer

com que os Estados que não são membros da Organização ajam de acordo com esses princípios

em tudo quanto for necessário à manutenção da paz e da segurança internacionais; bem como

nenhum  preceito  da  Carta  autoriza  as  Nações  Unidas  a  intervir  em  assuntos  que  são

essencialmente da alçada nacional de cada país.                   

         Será abordado a seguir as principais missões da Organização das Nações Unidas existentes

na atualidade.

    
4.3 Missões da ONU na atualidade
      

         É importante começar destacando que um dos principais propósitos das Nações Unidas – e

parte central de seu mandato – é manter a paz e a segurança internacionais. 

         Desde sua criação, em 1945, a ONU tem sido frequentemente chamada para que disputas

não se transformassem em guerras, para que opositores se sentassem à mesa de negociações ou

para restaurar a paz após a guerra.

         Através das décadas, a ONU ajudou a acabar com diversos conflitos, normalmente via reso-

luções do Conselho de Segurança, o órgão principal das Nações Unidas nesta esfera (NAÇÕES

UNIDAS NO BRASIL, 2017). 
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         As operações de paz das Nações Unidas são um instrumento singular e dinâmico, desenvol-

vido pela Organização para ajudar os países devastados por conflitos a criar as condições para al-

cançar uma paz permanente e duradoura. A primeira operação de paz das Nações Unidas foi esta-

belecida em 1948, quando o Conselho de Segurança autorizou a preparação e o envio de militares

da ONU para o Oriente Médio para monitorar o Acordo de Armistício entre Israel e seus vizinhos

árabes. Desde então, 63 operações de paz das Nações Unidas foram criadas.

         A natureza dos conflitos também mudou ao longo dos anos. Originalmente desenvolvidas

como uma maneira de lidar com conflitos internacionais, as operações de paz têm atuado cada

vez mais em conflitos intranacionais e guerras civis. Embora a força militar permaneça como o

suporte principal da maioria das operações, atualmente as missões contam com administradores e

economistas, policiais e peritos em legislação, especialistas em desminagem e observadores elei-

torais, monitores de direitos humanos e expertos em governança e questões civis, trabalhadores

humanitários e técnicos em comunicação e informação pública. (NAÇÕES UNIDAS NO BRA-

SIL, 2017).

         Há no momento, em todo o Mundo, 15 (quinze) missões internacionais de paz: Saara Oci-

dental, República Centro-Africana, Mali, Haiti, Congo, Darfur, Síria, Chipre, Líbano, Abiey, Ko-

sovo, Libéria, Sudão do Sul, Índia e Paquistão e Oriente Médio (NAÇÕES UNIDAS, 2017). 

         Será abordado a seguir a participação do Brasil nas Operações de paz sob a égide da ONU.

5 O BRASIL E AS OPERAÇÕES DE PAZ SOB A ÉGIDE DAS NAÇÕES UNIDAS

         Fazendo uma primeira aproximação a respeito da participação do Brasil nas missões da

ONU, é importante destacar que a Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece em seu

artigo 4º quais são os princípios constitucionais que governam as relações internacionais do país,

dentre os quais a defesa da paz e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

Dentro dessa definição, quando o Brasil decide participar da Organização das Nações Unidas, ele

está nada mais nada menos cumprindo o que seu artigo 4º da Constituição Federal estabelece.

         O Manual de Operações de Paz (MD 34-M-02) aborda detalhadamente os conceitos

relativos à participação das Forças Armadas nas Operações de Paz, sob a égide da ONU, tendo

em  vista  ser  este  organismo  internacional  o  maior  protagonista  desse  tipo  de  operação

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013). 
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         O Brasil participa dos esforços da ONU na qualidade de TCC e missões individuais (obser-

vadores, oficiais de estado-maior, oficiais de ligação e pessoal especializado), inclusive policiais

militares (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013).

         Segundo Cruz (2014), a percepção da inserção regional e internacional do país realizada por

meio de operações de paz, ou seja, do papel a ser desempenhado pelo Brasil no continente e no

mundo materializa-se na aspiração de converter o país num ator relevante na política internacio-

nal e a crena em uma "especificidade" (liderança) frente aos demais países latino-americanos. Tal

fenômeno, que também encontra pontos de apoio nas operações de paz as quais o Exército Brasi-

leiro participa, tem-se apresentado como tema relativamente permanente da política externa e di-

plomacia brasileiras. 

         Será abordado a seguir como ocorre o processo decisório do Brasil para envio de militares

para missões internacionais de paz sob a égide da ONU.

5.1 O Processo Decisório Brasileiro para missões da ONU

         O Brasil possui um processo decisório que orienta toda a análise para a participação em

uma determinada Operação de Paz, desde a consulta informal da ONU até a emissão da Diretriz

do Escalão Superior. Esse processo envolve alguns ministérios devido ao fato destes estarem, di-

reta ou indiretamente, envolvidos no emprego da tropa (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013).

         O Manual de Operações de Paz descreve da seguinte maneira:

A avaliação preliminar quanto à pertinência da participação brasileira em uma Operação
de Paz compete ao Ministério das Relações Exteriores após levar em consideração a si-
tuação reinante na área do conflito, bem como avaliar os interesses no que diz respeito à
política externa brasileira. Nessa avaliação, o Ministério da Defesa deverá ser consultado
sobre a oportunidade, a disponibilidade e a conveniência do emprego de contingente mi-
litar brasileiro (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2013, p.28)

         A política externa brasileira para Operações de Paz é fundamentada na Política de Defesa

Nacional, consoante à diretriz de participar de Operações Internacionais de Paz, de acordo com

os interesses brasileiros.

         Segundo Exército Brasileiro (2017) é pautado pelas seguintes linhas gerais: 

         Os Princípios das Operações de Paz: O Brasil considera que as Operações de Paz são ins-

trumentos úteis para solucionar conflitos e ajudam a promover negociações político-diplomáticas,

mas não podem substituí-las; a solução definitiva sempre dependerá da vontade política das par-
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tes. Quando instaurada, uma Operação de Paz deve ser regida pelos princípios de imparcialidade,

aplicação do mínimo de força necessária, negociação com todas as partes envolvidas e intermedi-

ação na busca de soluções, evitando-se a discussão de problemas e responsabilidades.

         Experiências Brasileiras em Operações de Paz: O Brasil, há muito tempo, vem contribu-

indo com o esforço de organismos internacionais de paz, quer pelo envio de observadores milita-

res desarmados, quer pela inserção de tropas levemente armadas nas áreas conflagradas. Os obje-

tivos têm sido monitorar o cessar-fogo entre as partes envolvidas e desenvolver as melhores con-

dições para o pleno restabelecimento da paz regional.

         Será abordado a seguir a contribuição do Brasil nas Operações de paz sob a égide da ONU.

5.2 A Participação do Brasil na ONU

         O Brasil participa dos processos de tomada de decisão e do trabalho das Nações Unidas

principalmente por meio de quatro representações permanentes — nas cidades de Nova York (Es-

tados Unidos), Genebra (Suíça), Roma (Itália) e Paris (França).

A primeira etapa da participação do Brasil na ONU coincide com os anos da Guerra Fria.
No mundo dividido em dois blocos, a identidade brasileira era definida como “ocidental e
cristã” e, portanto, a regra de comportamento nas questões internacionais era o alinhamen-
to com os Estados Unidos. Nos anos seguintes à II Guerra, durante o Governo Dutra, a
perspectiva brasileira, enunciada pelo Chanceler João Neves da Fontoura, era a de que “a
guerra entre o Leste e o Oeste era inevitável[,] de modo que o Brasil deveria integrar uma
frente ocidental unida”. (FONTOURA, 2015, p. 365).

         A função das representações é acompanhar de perto a agenda da ONU, ter informações mais

específicas sobre os trabalhos e ampliar a participação do País no Sistema. As despesas destas re-

presentações são inteiramente custeadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil (BRA-

SIL NA ONU, 2017).

         Desde 1948, o Brasil participou de mais de 30 operações de manutenção de paz da ONU,

tendo cedido um total de mais de 24 mil homens. Integrou operações na África (entre outras, no

Congo, Angola, Moçambique, Libéria, Uganda, Sudão), na América Latina e Caribe (El Salvador,

Nicarágua, Guatemala, Haiti), na Ásia (Camboja, Timor-Leste) e na Europa (Chipre, Croácia).

         Além de ter enviado militares e policiais a diversas missões ao longo da história da ONU, o

Brasil  empregou  unidades  militares  formadas  em  cinco  operações:  Suez  (UNEF  I),  Angola
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(UNAVEM III),  Moçambique  (ONUMOZ),  Timor-Leste  (UNTAET/UNMISET)  e  Haiti  (MI-

NUSTAH).

         Atualmente o Brasil é o maior contribuinte de tropas para a Missão da ONU para a Estabili-

zação no Haiti (MINUSTAH). Após o terremoto, que atingiu o país em janeiro de 2010, passou a

manter contingente maior, formado por cerca de 2.200 soldados e oficiais. Desde o início da par-

ticipação brasileira até hoje, mais de 13 mil militares brasileiros serviram no Haiti. 

         Será abordado a seguir o processo de capacitação dos oficiais do Exército Brasileiro para

missões da ONU

.6 O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DOS OFICIAIS DO EXÉRCITO BRASILEIRO

PARA MISSÕES DA ONU

         Destaca-se que a Divisão de Missão de Paz do Comando de Operações Terrestres (COTER)

atualmente desempenha as seguintes missões: assessorar o Comandante de Operações Terrestres

nos assuntos relacionados às Operações de Paz; orientar, acompanhar e avaliar todas as atividades

relacionadas com o preparo e a desmobilização dos contingentes para Missões de Paz; acompa-

nhar as atividades do emprego por intermédio do Grupo de Acompanhamento e Apoio às Missões

de Paz no Âmbito da Força Terrestre (GAAPaz); orientar o planejamento, a condução e avaliação

das atividades relacionadas ao preparo dos militares selecionados para participarem de missões

individuais em Operações de Paz; participar de seminários, simpósios, intercâmbios, exercícios,

estudos e palestras nacionais e internacionais destinados a ampliar e difundir conhecimentos so-

bre a doutrina das Operações de Paz, de acordo com as prioridades estabelecidas pelo COTER;

analisar e aprovar propostas de cursos e estágios a serem desenvolvidos pelo Centro de Instrução

de Operações de Paz (C I Op Paz); contribuir para a pesquisa e o desenvolvimento da doutrina de

emprego da Força Terrestre no tocante às Operações de Paz; e gerenciar os recursos destinados ao

preparo, ao emprego e a desmobilização de contingentes, bem como àqueles destinados ao prepa-

ro dos militares indicados para missões individuais nas Operações de Paz.  (COMANDO DE

OPERAÇÕES TERRESTRES, 2017).

         O Manual United “Nations Military Observers Handbook” cita que todos os militares desig-

nados para uma missão individual da ONU devem seguir uma série de procedimentos de capaci-

tação, sejam relativos ao conhecimento geral da ONU, além de tarefas específicas da missão es-
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pecífica que irá desempenhar. (UNITED NATIONS. United Nations Military Observers Hand-

book, 2001, tradução nossa).

6.1 O Período de preparação antes do embarque para a missão no Brasil

         O Militar do Exército brasileiro, ao ser designado para uma missão internacional de paz sob

a égide da ONU, geralmente recebe a missão 12 (doze) meses antes do início da missão. Com

essa designação, o oficial é matriculado para realizar o Estágio de Preparação para Missões de

Paz (EPMP).

         Esse EPMP é realizado no Centro de Idiomas do Exército e é realizado no período de 4

semanas, onde o aluno realiza uma imersão no idioma inglês, pois esse idioma é o oficial da

ONU. O Estágio é desenvolvido para que a escrita, a audição e a fala sejam aprimoradas para o

desempenho satisfatório durante a missão. 

         Após a conclusão dessa fase, o aluno parte para a o Centro Conjunto de Operações de Paz

no Brasil (CCOPAB) para a realização da 2ª fase. Este estágio é destinado a preparar militares

para exercer as funções de Observadores Militares/Oficiais de Ligação, Oficiais de Estado-Maior

e Policiais  das  Nações  Unidas.  É composto de 3 (três)  fases  e  conta  com a participação de

militares de todo o Brasil incluindo Policiais Militares, Bombeiros e militares estrangeiros.

         Os objetivos gerais do EPMP são:

Na 1ª Fase capacitar profissionalmente os Estagiários a analisar a estrutura das Nações
Unidas (ONU) em Missões de Paz, na 2ª Fase capacitar profissionalmente os Estagiários
a demonstrar competências linguísticas no idioma Inglês para executar tarefas de Obser-
vador Militar e de Oficial de Estado-Maior em Missões de Paz e trabalhar em um ambi-
ente multicultural, através do aperfeiçoamento do idioma Inglês; e na 3ª Fase capacitar
profissionalmente os Estagiários a atuarem como Oficial de Estado-Maior ou como Ob-
servador Militar nas Missões de Paz, em um ambiente multicultural, conforme designa-
ção do Cmdo de cada Força Armada ou Força Auxiliar; Evidenciar os seguintes atributos
da área afetiva: autoconfiança, imparcialidade, decisão, tolerância, coerência e comuni-
cabilidade. (CENTRO CONJUNTO DE OPERAÇÕES DE PAZ NO BRASIL, 2017). 

         Além dessa preparação, outras três áreas são fundamentais nessa fase da preparação: os exa-

mes médicos que são exigidos para o início da missão, a preparação psicológica a cargo do Cen-

tro de Psicologia Aplicada do Exército, e a preparação física a cargo do Instituto de Pesquisa e

Capacitação Física do Exército.
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         Outra atividade muito importante é a designação de uma pessoa que possa dar o suporte à

família do militar para que dê um bom suporte. Normalmente militares do serviço de assistência

pessoal é quem prestam esse apoio.

         E finalizando essa preparação, todo um material é fornecido ao militar para o seu melhor

desempenho: fardamento, equipamento, medicamentos.

         Fruto de observações colhidas junto a oficiais brasileiros que desempenharam tal missão,

conforme questionário apresentado (Apêndice), algumas observações podem ser concluídas:

         - 100% dos oficiais receberam sua designação em um período superior a 12 meses antes do

início da missão, fato este que facilita bastante a melhor preparação intelectual no idioma inglês,

planejamento da família que ficará no País durante a ausência do militar, além das aquisições dos

materiais a serem conduzidos para a missão.

         - 100% dos oficiais confirmam a existência do Centro de Capacitação profissional para o

desempenho da missão, porém todos eles afirmam que durante a formação e aperfeiçoamento nas

Escolas do Exército brasileiro quase nada a respeito de missões internacionais sob a égide da

ONU é apresentado.

         - 100% dos oficiais afirmam que para a participação em missões dessa natureza é necessário

maior exigência no idioma inglês para os militares que forem designados, pois todos sentem mui-

ta dificuldade no período de adaptação.

         - 100% dos oficiais comprovam que receberam, por parte do Exército Brasileiro, diversos

materiais muito importantes para o desempenho da missão: capacete e colete balístico, diversas

fardas de combate, mosquiteiros de campanha, mochilas de combate, porém todos eles concor-

dam que o não fornecimento de um telefone satelital prejudica muito o aspecto da segurança.

         - 100% dos militares afirmaram que para a execução da missão foi obrigatório a realização

dos seguintes exames: psicológico, inglês, médico e de direção (apenas instrução de preparação,

sem o caráter eliminatório).

    

6.2 O Período de acompanhamento durante a missão para os Oficiais do Brasil
   

         Nesta fase, o Comando de Operações Terrestres (COTER) mantém um acompanhamento

mensal com o militar que se encontra desempenhando sua missão sob a égide da ONU. É obriga-

do um envio mensal de um relatório para o COTER referente à atividade que vem sendo desem-
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penhada, além de informações pessoais, como exemplo estado de saúde, bem-estar e condições

físicas. 

         Ao mesmo tempo, o/a militar designado para prestar o apoio de assistência social à família,

mantém um contato constante buscando transmitir notícias sobre a família. Esta atividade é fun-

damental principalmente quando a missão for de caráter individual.

         Por ocasião das vindas do militar ao Brasil durante a missão, é interessante um contato com

sua Organização Militar de origem para que essa possa dar um suporte, caso necessário. 

         Fruto de observações colhidas junto a oficiais brasileiros que desempenharam tal missão,

conforme questionário apresentado (Apêndice), algumas observações podem ser concluídas:

         - 50% dos militares afirmaram que suas famílias receberam apoio por parte das Forças

Armadas, e os outros 50% não tiveram esse suporte.

         -  100% dos  entrevistados  afirmaram que durante  a  execução da  missão  todos  eles

receberam algum apoio  do Exército,  principalmente devido à  facilidade  dos  aplicativos  mais

atuais da telefonia móvel.

         - 75% dos oficiais concordaram totalmente que o treinamento recebido no Brasil, antes do

embarque para a missão, foi importante para o cumprimento da missão, e 25% apenas concordou.

         - Para execução desta missão de Oficial de Ligação sob a égide da ONU, 75% deles

acreditam que apenas o conhecimento intermediário do inglês é suficiente para bem cumprir a

missão, e os outros 25% crê que o básico já seja suficiente para o desempenho, pois o dia a dia da

missão o faz ir aperfeiçoando o idioma estrangeiro.

6.3 O Período de desmobilização após a missão para os Oficiais do Brasil

         Ao final da missão a desmobilização é toda conduzida pelo Comando de Operações

Terrestres (COTER). Inicialmente o militar desloca-se para a Guarnição do Rio de Janeiro, e é

recebido por 01 (um) oficial do COTER para apoio à atividade.

         De início, o militar se dirige ao Centro de Psicologia Aplicada do Exército, onde passa por

uma  bateria  de  testes  e  entrevistas,  tendo  em  vista  receber  uma  avaliação  das  condições

psicológicas pós-missão. As psicólogas de posse da entrevista inicial e da final podem avaliar se a

preparação psicológica para a missão foi proveitosa.
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         Outra atividade fundamental nessa fase é a realização dos exames médicos em todas as

áreas, com a finalidade de se fazer um check-up geral para que o militar esteja apto ao retorno a

suas atividades regulares do Exército Brasileiro.

         Faz-se necessária também a realização de mais um teste físico no Instituto de Pesquisa e

Capacitação Física do Exército para avaliar as condições físicas pós-missão. Nessa atividade, um

relatório é gerado com orientações dos médicos e nutricionistas tendo em vista ter as condições

de saúde restabelecidas o mais breve possível.

         Outra  atividade realizada é a  apresentação de uma palestra  no Centro Conjunto de

Operações de Paz no Brasil (CCOPAB) à equipe de instrutores que realizam a preparação para as

missões  internacionais  de paz.  É  fundamental  para  que as  instruções  possam ser  atualizadas

conforme atualizações dos diversos cenários encontrados no terreno.

         Fruto de observações colhidas junto a oficiais brasileiros que desempenharam tal missão,

conforme questionário apresentado (Apêndice), algumas observações podem ser concluídas:

         - 100% dos militares afirmaram que ao retornar ao Brasil, após o cumprimento da missão,

todos foram submetidos a uma avaliação psicológica e médica na fase da desmobilização.

         - 75% dos oficiais informaram que retornaram ao mesmo local de trabalho anterior ao

embarque, enquanto outros 25% disseram ter ido desempenhar nova missão.

         Será abordado a seguir o processo de capacitação dos oficiais de outros países fruto das

observações a serem recebidas do questionário.

7 O PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DE OUTROS PAÍSES PARA MISSÕES DA ONU

            Neste tópico será apresentado como se desenvolve o processo de capacitação dos Oficiais

de alguns países estrangeiros que são designados para as missões da ONU, desde a fase de prepa-

ração antes do embarque, passando pelo acompanhamento durante a missão, e finalizando com a

desmobilização. 

         Nesta fase identifica-se como é o processo nesses países que enviam militares para desem-

penhar esse tipo de missão, com ênfase aos países mais desenvolvidos e com boa avaliação por

parte da ONU. Foram analisados os pontos fortes observados nos demais países que podem servir

de referencial comparativo ao nosso País, além de concluir sobre nossas potencialidades que de-

vem ser preservadas e melhoradas constantemente.
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         O Exército Canadense, por exemplo, tem um papel muito importante na preservação de se -

gurança e paz mundial. Ele realiza vários tipos de missões internacionais como: operações de

combate, de segurança regional, de estabilização e apoio à paz, consultoria em treinamento, de

ações humanitárias e de evacuação de não combatentes (NATIONAL DEFENCE AND THE CA-

NADIAN ARMED FORCES, 2017, tradução nossa).

         Um aspecto bastante interessante adotado pelas Forças Armadas Canadenses é que a prepa-

ração deles é subdividida conforme suas missões executadas mundo afora: América do Norte e

Canadá, América Central e do Sul, Oriente Médio, África e Ásia. Para cada área de atuação, uma

doutrina de preparo é desenvolvida. Outro aspecto a ser considerado é que nas missões onde exis-

te um certo grau de risco a missão individual é de no máximo 6 (seis) meses.

          Eles possuem um Centro de Preparação para missões, conforme nosso País, “PEACE SUP-

PORT TRAINING CENTRE”, local este onde são preparados todos os Oficiais que desempenha-

rão as missões internacionais de paz. (NATIONAL DEFENCE AND THE CANADIAN ARMED

FORCES, 2017, tradução nossa).

         Outro País que aparece bastante nas missões internacionais de paz é a Austrália. Um aspec-

to que pode ser destacado do processo de capacitação é que no centro de preparação deles: “ADF

Peace Operations Training Centre” não só militares das Forças Armadas são preparados para

missões internacionais, mas também muitos civis do próprio governo, além de militares estran-

geiros, tudo fruto de seu excelente trabalho (AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENT

OF DEFENCE, 2017, tradução nossa).

         Com relação à capacitação deles, assemelha bastante com nosso País. O curso de prepara-

ção é realizado em 3 semanas, porém uma outra ferramenta é muito útil na preparação de seus

oficiais. Uma ferramenta de ambiente virtual de aprendizagem onde os alunos tem acesso a todos

manuais, apresentações e cursos necessários na pré-preração (AUSTRALIAN GOVERNMENT

DEPARTMENT OF DEFENCE, 2017, tradução nossa).

        O processo de capacitação dos países acima citados serve de bom parâmetro para a pesquisa,

pois são países que possuem suas Forças Armadas similares à estrutura do Brasil.     

         Destaca-se que diversas observações foram colhidas junto aos oficiais estrangeiros que de-

sempenharam tal missão, conforme questionário em apêndice. Para fins de pesquisa foram anali-

sados questionários recebidos dos militares dos seguintes continentes: América do Norte (Cana-

dá),  América  do  Sul  (Peru),  América  Central  (Guatemala),  África  (Ruanda e  Gana),  Europa
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(Ucrânia e Alemanha) e Ásia (Bangladesh, Vietnã, Nepal, Quirguistão e Coréia do Sul). As obser-

vações mais importantes levantadas no estudo foram:

         Durante a fase de preparação antes do embarque para a missão:

         - 100% dos oficiais da América do Sul e Central receberam sua designação no período entre

2 a 4 meses antes do início da missão, enquanto que militares do Canadá foram designados entre

9 a 12 meses antes do início. 100% dos oficiais africanos receberam sua designação no período

entre 2 a 4 meses antes do início da missão. 100% dos oficiais europeus receberam sua designa-

ção no período entre 9 a 12 meses antes do início da missão. 70% dos oficiais asiáticos receberam

sua designação no período entre 2 a 4 meses antes do início da missão, enquanto os 30% restantes

foram convocados de 4 a 6 meses antes do início.

         - Todos os oficiais entrevistados da América do Sul, América do Norte, Europa, África e

Ásia (com exceção da Coréia do Sul) confirmaram a existência do Centro de Capacitação profis-

sional para o desempenho da missão. A preparação dos oficiais sul coreanos é feita fora do País.

         - Os oficiais afirmam que para a participação em missões dessa natureza é necessário os se-

guintes requisitos: habilidades de direção defensiva, excelente grau de proficiência no idioma in-

glês (escrito, falado e audição), técnicas em primeiros socorros, técnicas de negociação e diplo-

macia, ter no mínimo o posto de capitão, procedimentos de trabalho em um ambiente das Nações

Unidas e conclusão do curso básico e avançado da ONU.

         - Os oficiais alemães e canadenses afirmam que receberam de seu País diversos materiais

muito importantes para o desempenho da missão: capacete e colete balístico, fardas de combate

para ambiente tropical e deserto, fardas a prova de água, mosquiteiros de campanha, telefone sa-

telital, equipamentos de primeiros socorros para o combate, armamento, filtros de água portátil,

material para cozimento e alimentos diversos, lanternas de campanha, tendas individuais, GPS,

ou seja, foram muito bem preparados para a missão. A Coréia do Sul forneceu colete e capacete

balístico, laptop, GPS e telefone satelital. Os demais (países da América latina e do sul, Ásia e

África) não receberam nenhum material de seu respectivo País.

         - Com relação à execução dos exames em seu País antes do embarque: apenas 50% dos ofi-

ciais realizaram exame psicológico, 85% dos militares tiveram de realizar um teste de inglês para

a ida para a missão, 80% realizaram um teste de direção e 100% foram submetidos a um exame

médico (até porque a ONU exige esse exame como condição necessária para a missão).

         Durante a missão propriamente dita:
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         - 60% dos militares afirmaram que suas famílias receberam apoio por parte das Forças

Armadas, e os outros 40% não tiveram esse suporte.

         - 80% dos entrevistados afirmaram que durante a execução da missão receberam algum

apoio de sua Força Armada.

         - 75% dos oficiais concordaram totalmente que o treinamento recebido em seu País de

origem, antes do embarque para a missão, foi importante para o cumprimento da missão, 5%

concordaram parcialmente, e 20% apenas concordaram.

         - Para execução desta missão de Oficial de Ligação sob a égide da ONU, 50% deles

acreditam que apenas o conhecimento intermediário do inglês é suficiente para bem cumprir a

missão, 40% visualiza o nível avançado como necessário, e os outros 10% creem que o básico já

seja suficiente para o desempenho, pois o dia-a-dia da missão o faz ir aperfeiçoando o idioma

estrangeiro.

         Durante a fase da desmobilização:

         - Apenas 45% dos militares afirmaram que ao retornarem ao seu País de origem, após o

cumprimento da missão, realizaram algum tipo de avaliação psicológica.

         - Com relação à avaliação médica, 95% dos entrevistados foram avaliados por um médico.

         - 60% dos oficiais informaram que retornaram ao mesmo local de trabalho anterior ao

embarque, enquanto outros 40% disseram ter ido desempenhar nova missão.

         Será abordado a seguir as considerações finais que podem ser concluídas fruto de todo o

trabalho fruto das pesquisas bibliográficas e de campo. 

 8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

         Retomando a pergunta inicial para verificação se o processo atual de capacitação do

Exército Brasileiro para a missão de oficial de ligação sob a égide das Nações Unidas está sendo

bem conduzido, concluímos que todos os oficiais  atualmente designados para desempenhar a

referida atividade estão muito bem preparados e adestrados, desde a fase inicial até a fase final na

desmobilização. 

         Demonstrou-se através  do resultado obtido  dos  questionários  aplicados nos  oficiais

brasileiros e oficiais estrangeiros que o Brasil, para fins de capacitação para missões sob a égide

das Nações Unidas, está no mesmo nível de países do primeiro mundo, como Alemanha, Canadá,

Estados  Unidos  e  Coréia  do  Sul.  O  oficial  do  Exército  Brasileiro  tem sido  designado  com
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bastante tempo de antecedência, o que tem facilitado toda a preparação para o desempenho da

missão, seja no aspecto de material de emprego militar, seja no idioma da missão, seja no aspecto

familiar.  Além  disso,  durante  o  desempenho  da  atividade,  as  Forças  Armadas  tem  usado

mecanismos para acompanhamento do militar, bem como de sua família que ficou no Brasil,

dando todo o suporte  necessário.  Por  fim,  na fase de desmobilização e retorno ao País,  tem

preparado muito  bem o oficial  para  o  seu retorno à  sua função inicial,  por  meio  dos  testes

psicológicos, médicos e físicos.

         Entretanto, também foi constatado que há o que melhorar, principalmente no apoio de

material de emprego militar mais moderno e mais operacional, como telefones satelitais, material

de primeiros socorros de combate e alguns meios para pernoite menores e de fácil transporte.

         Conclui-se que é importante o acompanhamento e a leitura dos relatórios confeccionados

por todos os oficiais que desempenham essas missões sob a égide das Nações Unidas, tendo em

vista o Centro de Preparação estar  constantemente atualizado sobre a doutrina de emprego e

casos vividos no campo. 

         Este trabalho mostrou que é importante para o Exército Brasileiro um intercâmbio constante

com países do primeiro mundo que vivenciam muito bem o emprego nas Nações Unidas, tendo

em vista  buscarmos  sempre  a  melhoria  contínua  na  nossa  capacitação,  tendo como objetivo

principal manter a tradição de destaque dos militares brasileiros sob a égide das Nações Unidas.

THE TRAINING PROCESS OF BRAZILIAN ARMY OFFICERS APPOINTED AS LIAISON
OFFICER  IN  PEACEKEEPEING  MISSIONS  UNDER  THE  AEGIS  OF  THE  UNITED
NATIONS.

ABSTRACT

         This research analyzes the training process of the Brazilian Army Officers assigned as

Liaison Officer in peace missions under the aegis of the United Nations. Such an approach was

necessary for the Brazilian Army to obtain a current diagnosis of the training process that has

been developed in the Brazilian Army, from the initial designation, through preparation, follow-

up during the mission, and at the end of its demobilization. The purpose of this work was to share

experiences gained by newly-graduated mission officers so that the doctrine of preparation can be

perfected  for  future  designated  officers.  This  task  was  accomplished  initially  from  a
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bibliographical review, through the analysis of the doctrines of the military manuals, besides the

analysis of some scientific works carried out by other military personnel. Following this brief

literature review, a case study was used of liaison officers from the various countries who worked

as United Nations liaison officers in South Sudan. Data were obtained using a questionnaire to

obtaining several opinions from different countries about the training process for this type of

mission, whether Brazilian military personnel or foreigners, with the intention of arriving at the

self-assessment of the training process of Brazilian officers. The study came to the conclusion

that for the purpose of training for missions under the aegis of the United Nations, the Brazilian

Army is on the same level as first world countries, and that small adjustments are needed to

improve the current process.

Keywords: United Nations. Liaison Officer. Training.
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO APLICADO 
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MISSÃO NO SUDÃO DO SUL (O papel dos Oficiais de Ligação da ONU)

Esta pesquisa é muito importante para o curso de pós-graduação que eu estou realizando, e se
possível, eu gostaria de sua cooperação.

 ANTES DA MISSÃO
1) Quando você recebeu a informação que havia sido selecionado para a missão no Sudão do Sul
como Oficial de Ligação? 
          Entre 2 e 4 meses antes do início
         
        Entre 4 e 6 meses antes do início 
                     
          Entre 6 e 9 meses antes do início 
           
           Entre 9 e 12 meses antes do início
           
            Mais de 12 meses antes do início

2) No seu País quando você é selecionado para uma missão, existe algum treinamento específico
para desempenhar essa atividade?    SIM            NÃO  

3)  No  seu  País,  existe  alguma  Escola  responsável  por  esses  treinamentos  para  missões
internacionais? SIM                NÃO

4) Durante a formação na sua Escola Militar, os oficiais recebem algum treinamento específico
para missões internacionais sob a égide da ONU? 
                         
                       SIM                 NÃO                    É suficiente?             SIM             NÃO

5) Existem alguns requisitos que você necessita para ser selecionado para uma missão de Oficial
de Ligação sob a égide da ONU?             SIM              NÃO

Quais requisitos, por exemplo?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6)  Você  recebeu  de  seu  País  algum equipamento  que  você  precisava  para  desempenhar  sua
missão no Sudão do Sul?                   SIM                NÃO

Quais equipamentos, por exemplo?
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

7)  Para  a  sua  missão  como  Oficial  de  Ligação  no  Sudão  do  Sul,  foi  obrigatório  um teste
psicológico?  SIM                    NÃO

8) Para a sua missão como Oficial de Ligação no Sudão do Sul, foi obrigatório Teste de Inglês?
                
              SIM                NÃO

9) Para essa missão, era obrigatório um Teste de Direção?
                
              SIM                NÃO

10) Para essa missão, era obrigatório um Exame de Saúde detalhado?
                
               SIM               NÃO

DURANTE A MISSÃO

11) Durante a sua missão como Oficial de Ligação no Sudão do Sul, sua família recebeu algum
apoio de sua Força Armada?
                 
               SIM                 NÃO

12) Durante sua missão, sua Força Armada deu algum apoio para você?
                  
               SIM                 NÃO

13) O treinamento específico que você recebeu no seu País antes de ir para a missão foi muito
importante para o cumprimento da missão.
                
                Concordo totalmente         Concordo parcialmente           Concordo
                 
                Discordo totalmente          Discordo parcialmente            Não recebi treinamento

14) Para a missão, seu conhecimento em inglês que você precisa é::
                
                Básico               Intermediário           Avançado

DEPOIS DA MISSÃO
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15) Depois da missão como Oficial de Ligação no Sudão do Sul, os oficiais em seu país são
submetidos a algum teste psicológico?
                
               SIM                NÃO

16) Depois da missão como Oficial de Ligação no Sudão do Sul, os oficiais em seu país são
submetidos a alguma revisão médica?
               
               SIM                NÃO

17) Depois da missão, os oficiais em seu país retornam ao mesmo trabalho desempenhado antes
de ir para a missão?
                
               SIM              NÃO

Se possível, coloque algumas ideias que você acha que seja muito importante a respeito do papel
desempenhado pelos Oficiais de Ligação da ONU.

ANTES DA MISSÃO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DURANTE A MISSÃO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

APÓS A MISSÃO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

MUITO OBRIGADO      
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