
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj Inf Deacir Alves de Almeida Júnior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENCIAMENTO DE PROCESSO PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO FÍSICO DE 
MILITARES DO 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO-UMA PROPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salvador 
2019 



  

 

2 

 
 

 

 
 Maj Inf Deacir Alves de Almeida Júnior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GERENCIAMENTO DE PROCESSO PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO FÍSICO DE 
MILITARES DO 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO-UMA PROPOSTA 

 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Formação Complementar do Exército / 
Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS-MG 
como requisito parcial para a obtenção do Grau 
Especialização de Gestão em Administração 
Pública. 
. 

 
 
 
 

Orientador: Prof. Me. Fabrício Pelloso Piurcosky 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Salvador 
2019 

 



  

 

3 

 
 

 Maj Inf Deacir Alves de Almeida Júnior 
 
 
 
 

GERENCIAMENTO DE PROCESSO PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO FÍSICO DE 
MILITARES DO 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO-UMA PROPOSTA 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Formação Complementar do Exército / 
Centro Universitário do Sul de Minas – UNIS-MG 
como requisito parcial para a obtenção do Grau 
Especialização de Gestão em Administração 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprovado em 

 
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
 

 
______________________________________________________ 
José Roberto Pinho de Andrade Lima – TC QCO Vet – Presidente 

Escola de Formação Complementar do Exército 
 

_______________________________________________ 
Prof. Dr. Guaracy Silva – Membro 1 

UNIS 
_______________________________________________ 

Prof. Me. Fabrício Pelloso Piurcosky – Membro 2 
UNIS 

 

 

 

 



  

 

4 

 
 
 

SUMÁRIO 
1  INTRODUÇÃO .................................................................................................. 05 

2          O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO ................. 07 

2.1 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO FÍSICA NO EXÉRCITO .................................. 10 

2.2 A IMPORTÂNCIA DO DESEMPENHO FÍSICO INDIVIDUAL ............................ 11 

2.3 O GERENCIAMENTO DE PROCESSO NO TFM .............................................. 13 

3 MATERIAL E MÉDTODO...................................................................................14 

4 DISCUSSÃO ..................................................................................................... 16  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................. 20 

REFERÊNCIAS.............................................................................................................21 

APÊNDICE.....................................................................................................................24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5 

 
GERENCIAMENTO DE PROCESSO PARA OTIMIZAR O DESEMPENHO FÍSICO DE 
MILITARES DO 44º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO-UMA PROPOSTA 

 
Deacir Alves de Almeida Júnior ¹ 

Fabrício Pelloso Piurcosky ² 

 
RESUMO 

           Este trabalho trata de uma proposta de gerenciamento de processo, visando otimizar o desempenho 
físico de militares do Quadragésimo Quarto Batalhão de Infantaria Motorizado, no Treinamento Físico Militar 
(TFM). Tal abordagem é devida ao fato de militares que prestam o serviço militar inicial obrigatório, sentirem 
dificuldade em atingir a menção mínima no último Teste de Avaliação Física, condição necessária para 
prorrogação do tempo de serviço do militar. O objetivo deste trabalho é propor, por meio do gerenciamento de 
processo, uma adequação nas atividades da Organização Militar, com a finalidade de proporcionar melhores 
condições de preparação física ao militar que presta o serviço militar inicial obrigatório, para obtenção de 
sucesso no Teste de Avaliação Física (TAF). Este propósito será conseguido através de revisão bibliográfica e 
documental e questionário com militares do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado que não conseguiram a 
menção no mínimo “B” no 1º TAF. O resultado da pesquisa evidenciou a necessidade de, no mínimo, três dias 
semanais de TFM, com treinamento individual voltado para a dificuldade específica, sendo desejável empenho 
da administração das Organizações Militares em coordenar horário de formaturas e parada diárias para que o 
TFM não seja prejudicado.  
 
Palavras-chave: Gerenciamento de processo. Treinamento Físico Militar. 44º Batalhão de Infantaria Motorizado. 
Exército Brasileiro.  

ABSTRACT 
  
           This work deals with a proposal of Process Management, aiming to optimize the physical performance of 
military personnel of the Forty-fourth Motorized Infantry Battalion, in Military Physical Training (TFM). Such an 
approach is due to the fact that military personnel who perform compulsory initial military service find it difficult to 
reach the minimum mention in the last Physical Evaluation Test, a necessary condition for extending military 
service time. The objective of this work is to propose, through Process Management, an adequacy in the activities 
of the Military Organization, with the purpose of providing better conditions of physical preparation to the military 
that provides the initial military service required to obtain success in the Evaluation Test Physics. This purpose 
will be achieved through a bibliographical and documentary review and research with military personnel of the 
44th BIMtz who failed to mention at least "B" in the 1st TAF, so that they can achieve the 3rd TAF. The result of 
the research evidenced the need for at least 3 days of TFM per week, with individual training focused on the 
specific difficulty, and it is desirable the commitment of the Military Organizations administration to coordinate the 
daily graduation and shutdown times so that TFM is not impaired. 
Keywords: Process management. Military Physical Training. 44th Motorized Infantry Battalion. Brazilian army. 

  

 

1 INTRODUÇÃO 
 

           O jovem brasileiro ao completar 18 anos de idade deverá cumprir o serviço militar 

obrigatório, conforme prevê o artigo 143 da Constituição da República Federativa do Brasil: “O 

serviço militar é obrigatório nos termos da lei” (BRASIL, 1988, p.77), onde compete às Forças 

Armadas    recebê-los    para  o   cumprimento   de    seu   dever    como    cidadão  brasileiro.  

   

______________________   

¹ Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras/AMAN-RJ (2000), Pós-graduado 
“lato sensu” em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais/EsAO-RJ (2008).  E-mail: 
daaj2005@yahoo.com.br 
²  Professor Me. do Centro Universitário do Sul de Minas/UNIS-MG.E-mail: fabricio@unis.edu.br       

        



  

 

6 

 Sendo assim, o  Exército Brasileiro,  anualmente,  recebe  milhares de jovens que se alistam 

nos diversos rincões de nosso país, onde são submetidos ao processo de seleção, com a 

realização de testes teóricos, exames médicos e odontológicos, além de um teste físico inicial.  

          Segundo Regulamenta a Lei do Serviço Militar  de 1964, os brasileiros aptos prestam o 

Serviço Militar inicial por um período de 12 (doze) meses e são incorporados em 

Organizações da Ativa, onde o 44º Batalhão de Infantaria Motorizado (44º BIMtz), como 

Organização Militar integrante da Força Terrestre é parte integrante desse processo. Nesse 

contexto, esse jovem militar recém incorporado realiza o Treinamento Físico Militar (TFM), 

onde será avaliada sua condição física em três 

oportunidades, por meio do Teste de Avaliação Física (TAF).  

           Este trabalho apresenta uma proposta de gerenciamento de processo, que visa 

otimizar o desempenho físico de militares do 44º BIMtz, no Treinamento Físico Militar, 

limitando-se em abordar os militares que prestam o serviço militar inicial obrigatório (recrutas), 

visando solucionar a dificuldade que muitos possuem em atingir a menção mínima no último 

TAF. Isso se deve ao fato desses jovens recrutas saírem de uma vida civil, muitas vezes sem 

a realização de atividade física e, ao servirem o Exército Brasileiro, terem poucos dias de 

Treinamento Físico Militar na semana. 

           Tal abordagem se justifica, pois o número de recrutas voluntários a permanecer no 

Exército Brasileiro, após o serviço militar obrigatório é maior do que o número de vagas 

disponíveis. Conforme Brasil (2012), somente é prorrogado o tempo de serviço dos militares 

em questão, se for obtida, no mínimo, a menção “B” no último TAF, razão pela qual o 

gerenciamento do Treinamento Físico Militar torna-se um processo de grande importância, 

profissionalmente, na obtenção de êxito na carreira, pessoalmente, para o pesquisador, pois 

potencializa a capacidade de análise desse processo e socialmente é um grande 

disseminador da prática da atividade física gerenciada, para uma sociedade mais saudável.   

            É importante ressaltar também a contribuição do trabalho para que outras 

Organizações Militares possam gerenciar o Treinamento Físico Militar, tão essencial para a 

profissão militar e de grande relevância para o Exército Brasileiro, pois aumenta o poder de 

combate da Força Terrestre com militares em melhores condições físicas.  

           O objetivo deste trabalho é propor, por meio do gerenciamento de processo, uma 

adequação nas atividades da Organização Militar, com a finalidade de proporcionar melhores 

condições de preparação física ao militar que presta o serviço militar inicial obrigatório, para 

obtenção de sucesso no Teste de Avaliação Física.  

           Este propósito será conseguido através de revisão bibliográfica e documental e 

questionário com militares do 44º BIMtz que não conseguiram a menção no mínimo “B” no 1º 

TAF, para que consigam no 3º TAF. 
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2 O TREINAMENTO FÍSICO MILITAR NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
        

           A atividade física “é todo movimento corporal, produzido por músculos esqueléticos, 

que provoca um gasto de energia” (BARBANTI, 2011, p.40), sendo de grande importância para 

a saúde do ser humano, onde Glaner (2003) aborda que a aptidão física ou atividade física 

pode ser relacionada à saúde. Neste contexto, o Treinamento Físico Militar realizado 

regularmente, além de proporcionar uma vida mais saudável, é fundamental na profissão 

militar, onde os treinamentos militares exigem um elevado preparo físico. Moraes et al (2011) 

ressaltam, que o desempenho profissional do militar está diretamente relacionado com o 

condicionamento físico adquirido através do treinamento físico regular. 

           A busca por um soldado moderno passa por uma formação de qualidade, onde o 

mesmo seja submetido a condições de extrema dificuldade, que exige, além do fator 

psicológico, grande preparo físico para o cumprimento da missão. Desta forma, um exército 

moderno, preocupa-se com a condição física de sua tropa, por meio de controle e medição, 

gerenciando o Treinamento Físico Militar, para obtenção de índices satisfatórios nos sistemas 

de avaliação física (BRASIL, 2015). 

           O Treinamento Físico Militar (TFM) está preconizado no Manual EB20-MC.10.350, que 

fornece conhecimentos necessários à atividade física, bem como orienta  e estabelece 

procedimentos para a organização, coordenação, planejamento, condução e execução do 

treinamento físico no âmbito do Exército Brasileiro. 

           Os objetivos do Treinamento Físico Militar visam, principalmente, contribuir na 

manutenção da saúde do militar, bem como desenvolver, manter ou recuperar a aptidão física 

necessária para o desempenho das funções militares (BRASIL, 2015). 

           Algumas definições são necessárias para compreensão dos fatores que levam à 

obtenção de um bom desempenho físico:  

           Aptidão Física é a capacidade de realizar trabalhos que requerem esforço muscular, 

executados de forma satisfatória. (MATTOS; NEIRA, 2000; BARBANTI, 1990). Segundo Brasil 

(2015, p.1-2), “Carga é a quantidade e intensidade de trabalho físico a que um indivíduo está 

submetido”. Quanto à condição física, Barbanti (2011) define como momento concreto de um 

indivíduo, onde expressa o grau de desenvolvimento das características motoras, 

demonstrando sua capacidade física perante uma avaliação, podendo resultar em uma 

condição Física Geral ou Condição física específica. Com relação ao condicionamento físico, 

este é definido pela American College Of Sports Medicine (1999, p. 55) como “a capacidade 

orgânica de resistir às tarefas diárias e ocasionais, assim como a desafios físicos 
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inesperados, com mínimo de cansaço e desconforto, possuindo reservas de energia 

suficientes para realizar aquilo que se deseja”. Temos, ainda, a definição de: 

Exercício Aeróbio/Aeróbico como sendo o tipo de esforço que usa oxigênio do exterior, 
sem afetar os recursos de oxigênio do corpo. Esse esforço dura mais tempo.[...] e 
Exercício Anaeróbio/Anaeróbico como tipo de esforço que consome as reservas de 
oxigênio do corpo, de intensidade elevada e durante um período curto de tempo. 
(BRASIL,2015, p.1-2).   

 
           Já a Intensidade é a “quantidade de treino por unidade de tempo ou a quantidade de 

treino em relação ao número de tentativas realizadas” (BARBANTI, 2011, p.256). Outra 

definição importante é a avaliação física, que segundo Dantas (1998), tem como objetivo 

verificar o que o avaliado pode realizar com o seu corpo, sem perder a capacidade funcional 

das diferentes partes de seu organismo e, ainda, segundo o Manual EB20-MC-10.350 (2015, 

p.1-3) o “Teste Físico é o conjunto de exercícios ou provas cujos resultados, medidos 

numericamente, servem para avaliar, classificar ou determinar a aptidão ou condição física 

com um determinado fim”. 

           O Manual EB20-MC-10.350 traz ainda, os seguintes conceitos: 

Frequência Cardíaca é a quantidade de vezes que o coração bate por minuto e o seu 
valor normal varia entre 60 e 100 batimentos por minuto. Porém, ela pode oscilar com a 
idade, atividade física ou a presença de doenças cardíacas. 
Resistência – é a capacidade de resistir à fadiga, executando pelo maior tempo 
possível uma atividade, sem afetar a qualidade do desempenho. 
Velocidade é a capacidade de contrair rapidamente os músculos, reagir diante dos 
estímulos, movimentar-se em um tempo mínimo. Em outras palavras, é a qualidade 
que permite ao indivíduo realizar uma ação no menor tempo possível.        
Treinamento Cardiopulmonar é o conjunto de atividades físicas planejadas, 
estruturadas, repetitivas e controladas, que tem por objetivo o desenvolvimento e a 
manutenção da aptidão dos sistemas cardiovascular e pulmonar. 
Treinamento Neuromuscular é uma atividade física de intensidade variada, realizada 
por meio de exercícios localizados, que buscam desenvolver a força e a resistência 
muscular (BRASI, 2015, p.1-3). 

            

           Desta forma, os supracitados conceitos permitem entender o conjunto de elementos 

relacionados entre si, em busca de um objetivo comum, bem como a complexidade de fatores 

que um indivíduo deve buscar para se atingir um bom desempenho físico e, na carreira militar, 

conquistar seus objetivos.  

           Cabe destacar, segundo o Manual EB20-MC-10.350 (2015) três princípios do 

Treinamento Físico Militar: Individualidade Biológica, Sobrecarga e Continuidade. 

           A Individualidade Biológica é o “fenômeno que explica a variabilidade entre elementos 

da mesma espécie, o que faz que com que não existam pessoas iguais entre si” (TUBINO, 

1984, p. 100). Para Barbanti (2011, p.249), individualidade “diferencia um organismo de todos 

os outros”. Desta forma esse princípio deve ser respeitado, quando da execução do 

Treinamento Físico Militar. 
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           A Sobrecarga, para Barbanti, (2011), é definida como quantidade e intensidade de 

trabalho que o treinador submete o atleta, como extensão do percurso, tempo de realização 

da atividade, força exercida ou número de repetições dos exercícios. Ressalta-se aqui o 

necessário controle no Treinamento Físico dos militares para que não ocorra essa 

sobrecarga. 

           Com relação ao princípio da continuidade, a atividade física deve ser realizada de 

forma contínua, pois a interrupção leva o organismo ao retorno da situação inicial. Segundo o 

Manual EB20-MC-10.350 (2015, p.2-5), “Para que os efeitos do TFM sejam alcançados, o 

treinamento não deve ser interrompido por mais de 48h, pois considera-se que, após esse 

período, já pode ocorrer uma diminuição no condicionamento”. Assim, praticar o TFM com 

regularidade permite o alcance dos padrões físicos desejados. 

           Com relação ao controle da temperatura e umidade de ar para a realização do TFM, 

(BRASIL,2015), prevê a utilização de bandeiras que são hasteadas em locais de fácil 

visualização, para que os militares possam executar a atividade física com cautela e 

segurança. O Oficial de Treinamento Físico do Batalhão, após leitura do Termo-higrômetro 

Digital hasteia a bandeirola com a cor definida da seguinte forma: a Bandeirola Verde 

caracteriza que o risco da atividade física é considerado baixo, a Bandeirola Amarela 

caracteriza que a atividade é de risco para os militares com baixo condicionamento físico e 

não aclimatados, a Bandeirola Vermelha caracteriza que a atividade é de risco para todos e 

pode ser realizada, porém deve ser aumentada a relação de repouso / atividade, bem como a 

ingestão de líquidos e por fim, a Bandeirola Preta caracteriza atividade de risco extremamente 

alto, onde a prática de exercícios físicos é cancelada. 

           Quanto ao Controle da Carga de TFM ela é de responsabilidade do militar que estiver 

conduzindo a sessão de TFM, que deve seguir o que estiver previsto na atividade Física do 

dia, garantindo o progressivo desempenho físico dos militares, bem como é de 

responsabilidade também do próprio militar que deve avaliar sua condição física (BRASIL, 

2015). 

           Cabe destacar, segundo Pinto (1993), que o Treinamento Físico Militar possui, ainda, 

suas qualidades morais, pois quando executado de forma correta proporciona a 

camaradagem, o espírito de corpo, o espírito de luta, a disciplina, a estabilidade emocional, a 

sociabilidade e a lealdade. 

           Posto isto, tão importante quanto o Treinamento Físico Militar para manutenção dos 

padrões físicos de uma tropa operacional, a seguir será apresentado o processo de Avaliação 

Física no Exército Brasileiro, como mecanismo de controle e avaliação da condição física que 

se encontra os militares, após as sessões de TFM.     
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2.1 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO FÍSICA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

           Após um período de realização diária do Treinamento Físico Militar, os militares 

adquirem as condições necessárias para um bom desempenho físico e são submetidos a uma 

Avaliação Física, que visa constatar a condição física em que se encontram. Desta forma, 

anualmente, são programados três Testes de Avaliação Física (BRASIL, 2008), cujo resultado 

tem responsabilidade em conjunto, tanto da Instituição, quanto do militar. 

           A Avaliação Física se faz necessária, segundo o Manual EB20-MC-10.350 (2015) por 

dois aspectos: O primeiro aspecto é o Institucional, onde possui um caráter administrativo em 

que o militar demonstra à Instituição sua condição física para emprego operacional, missão no 

exterior, entre outros e o segundo aspecto tem caráter Pessoal, pois envolve aspectos de 

crenças e valores adquiridos nas escolas de formação, bem como para manter a motivação e 

liderança perante seus superiores, pares e subordinados. 

           Conforme prevê o Manual EB20-MC-10.350 (2015, p. 10-1), “para poder realizar 

comparações válidas entre indivíduos, é necessário estabelecer a avaliação com caráter 

obrigatório e implantar os mesmos testes para todos”. Sendo assim, Brasil (2008) define o 

teste de avaliação física como instrumento de controle e avaliação da consecução dos OII 

(Objetivos Individuais de Instrução) relacionados com o TFM.  

           Os OII são compostos por cinco provas e verificados em um ou dois dias consecutivos, 

obedecendo a seguinte seqüência: no primeiro dia é realizada a corrida, Flexão de Braços e a 

Abdominal Supra e no segundo dia é realizada a Flexão na Barra e a Pista de Pentatlo Militar 

(BRASIL, 2008). 

            O TAF é realizado em três épocas do ano. O 1º TAF é realizado até a 6ª Semana de 

Instrução, ou seja, até 2ª semana de abril, o 2º TAF é realizado até a 20ª Semana de 

Instrução, ou seja, até 2ª semana de Julho e o 3º TAF é realizado até a 32ª Semana de 

Instrução, ou seja, até 2ª semana de Outubro (BRASIL, 2008). 

            Segundo o Manual EB20-MC-10.350  (2008), os resultados do militar nas provas do 

TAF são comparados com os padrões mínimos exigidos para cada um dos OII definidos para 

a idade do militar, onde recebe uma indicação que pode ser suficiente ou não suficiente e 

ainda recebe uma Conceituação do Desempenho Físico Individual que é expressa pelas 

seguintes menções: E – Excelente; MB - Muito Bom; B – Bom; R – Regular; I – Insuficiente. 

Segundo O Manual EB20-MC-10.350  (2015, p. 10-1) “O menor conceito alcançado nas 

provas de avaliação física refletirá a conceituação do militar nessa avaliação”. 
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            Quadro 1-  Objetivos Individuais de Instrução que deverão ser atingidos pelos militares no TAF 

Idade Sexo Corrida de 
12 minutos 

Flexão de 
Braços 

Abdominal 
Supra 

Flexão na 
Barra 

PPM 

 
18 a 39 anos 

Masculino X X X X X* 

Feminino X X X - - 

40 a 49 anos Ambos X X X - - 

50 anos ou 
mais 

Ambos X X X - - 

*Somente para os militares que estiverem servindo em unidades operacionais, até o posto de 
capitão (oficiais) e a graduação de 2º sargento (praças) inclusive. 

Fonte: Portaria 032-EME/2008 

           Após o entendimento sobre o processo de avaliação física no exército brasileiro, a 

seguir, será apresentada a importância de um bom desempenho físico individual para 

obtenção de sucesso na carreira militar. 

  

2.2 IMPORTÂNCIA DO DESEMPENHO FÍSICO INDIVIDUAL PARA OBTENÇÃO DE 

SUCESSO NA CARREIRA MILITAR 

            

           “Deve-se ter um entendimento por parte das Organizações Militares, sobre a 

importância do TFM para o desenvolvimento e manutenção da capacidade laboral do militar e 

do nível de operacionalidade da tropa” (MELNISKI et al, 2017,p.4). A dedicação à atividade 

física exige uma mudança de pensamento e valores, uma definição do que é importante, bem 

como reflete a uma reavaliação, uma filosofia diferente de vida (BRASIL, 2015). Segundo 

Vieira (1998), a melhora da qualidade física possibilita ao militar realizar trabalhos com maior 

rapidez e menor desgaste e, em consequência, com maior eficiência.  

           A importância de um bom desempenho físico, para o militar, se deve também ao fato 

do combate se assemelhar em diversos aspectos com os treinamentos físicos, como por 

exemplo, segundo Vieira (1998) em um ambiente operacional, o movimento que melhor 

explica a necessidade da potência muscular é o arremesso da granada, onde a união da força 

à velocidade permite alcançar uma maior distância. 

            Na carreira militar diversas decisões do Escalão Superior sobre cursos, estágios, 

missões no exterior, promoções, entre outras, levam em consideração, como pré-requisito, o 

resultado obtido pelo militar no Teste de Avaliação Física, como se constata nas seguintes 

situações: 

           O Aspirante a Oficial temporário egresso de Órgão de Formação de Oficiais da 

Reserva (OFOR), se voluntário, pode realizar o Estágio de Instrução e de Preparação para 

Oficiais Temporários (EIPOT), porém deve, entre outros requisitos, segundo a Portaria 46 do 

DGP (2012, p.18), “após a inspeção de saúde, obter conceito suficiente (S) em Teste de 

Avaliação Física (TAF) realizado imediatamente antes do início do EIPOT”. 
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            Após a conclusão do Estágio de Instrução e de Preparação para Oficiais Temporários, 

o oficial temporário pode ser matriculado no Estágio de Instrução Complementar (EIC) se, 

entre outros requisitos, segundo a Portaria 46 do DGP (2012, p.19), “obter conceito suficiente 

(S) em TAF, aplicado por comissão nomeada com esta finalidade”.  

           Para o Estágio de Instrução e Serviço (EIS), os oficiais Médicos, Farmacêuticos, 

Dentistas e Veterinários (MFDV), são convocados em caráter voluntário, após o Estágio de 

Adaptação ao Serviço (EAS), porém para concorrer ao processo seletivo, devem seguir entre 

outros requisitos, segundo a Portaria 46 do DGP (2012, p.21), “obter a suficiência (S) em TAF, 

aplicado por comissão nomeada com esta finalidade”.  

           Para o Estágio de Instrução Complementar de Engenheiro Militar (EICEM), de forma 

voluntária, após concluir o curso de formação e graduação do Instituto Militar de Engenharia 

(IME) o militar que optar em ser Oficial Temporário, dentre outros requisitos deve, conforme a 

Portaria 46 do DGP (2012, p. 21), “obter conceito suficiente (S) em TAF, aplicado por 

comissão nomeada com esta finalidade”.  

           Para a seleção do Curso de Formação de Sargento Temporário (CFST), entre outros 

requisitos é analisado, segundo a Portaria 46 do DGP (2012, p.26), o “resultado do último 

TAF”.  

           Para o Curso de Formação de Cabos (CFC) são considerados para a matrícula, entre 

outros requisitos, conforme a Portaria 46 do DGP (2012, p.28), “Art. 79. São matriculados no 

CFC os aprovados na verificação inicial, dentro do número de vagas fixado, que satisfaçam 

aos parâmetros de capacidade física (TAF) e caráter militar (atributos da área afetiva 

constantes do PPB/2)”.  

           Para convocação, seleção e incorporação para o EAS, SvTT, o candidato que já foi 

militar deve, segundo a Portaria 46 do DGP (2012, p.39), “Art. 128. § 2º Ao candidato que já 

pertença ao serviço ativo do Exército, basta a comprovação do conceito mínimo “B” na 

realização do último TAF, caso contrário, será submetido às mesmas tarefas que os demais 

candidatos.” 

           Desta forma, para que o militar obtenha êxito em sua carreira é de grande importância 

que mantenha seu preparo físico em dia, em condições de ser acionado em qualquer missão, 

bem como também concorrer às benesses que a carreira proporciona. Sendo assim, a 

frequência diária ao Treinamento Físico Militar possibilita ao militar a obtenção de uma 

excelente menção no Teste de Avaliação Física.  

           Após apresentada as supracitadas situações que envolvem a parte física como pré- 

requisito para cursos e estágios no Exército Brasileiro, o presente trabalho se limita em 

abordar a importância do Treinamento Físico Militar dos militares que prestam o serviço militar 

inicial obrigatório (recrutas) para que possam permanecer no Exército, após o serviço 
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obrigatório. Consoante com a Portaria 46 do DGP (2012, p.45), “Art. 152. São condições 

essenciais para a concessão de prorrogação de tempo de serviço: IV - com relação ao TAF: 

[...] b) praças temporários, ter obtido, no mínimo, o conceito “B” (Bom) no último TAF”. 

           Para que o recruta atinja esse objetivo, a administração da Organização Militar deve 

proporcionar as condições necessárias para uma eficaz preparação física e, neste contexto, a 

seguir, será abordado sobre o gerenciamento de processo no Treinamento Físico Militar.  

                     

2.3 O GERENCIAMENTO DE PROCESSO NO TREINAMENTO FÍSICO MILITAR 

 

           A aplicação de gestão por processos busca melhores resultados, por meio de 

aperfeiçoamento dos processos de trabalhos, refletindo em vantagem para a organização 

(BALLARDIN; PIURCOSKY, 2015; BRASIL, 2013). Sendo assim, o gerenciamento de 

processo é fundamental na busca da melhoria do desempenho físico dos recrutas. 

           Para se gerenciar um processo tem de se entender, inicialmente, o que é um 

processo? 

“Processos são atividades repetidas de maneira recorrente, estruturadas e desenhadas 
para produzir um produto ou serviço para determinados usuários. A visão dos 
processos é transversal, permite que a organização seja analisada como um todo. Os 
processos perpassam diversas áreas, setores e departamentos e cada atividade é 
executada por diferentes atores. (BALLARDIN; PIURCOSKY, 2015, p.47)           

 

            Para que o recruta alcance seus objetivos na carreira, o resultado no último Teste de 

Avaliação Física tem sido, para alguns, um obstáculo que tem dificultado essa conquista. 

Desta forma, torna-se necessário um melhor gerenciamento do processo Treinamento Físico 

Militar para que o problema seja encontrado, analisado e diagnosticado, pois de acordo com 

Ballardin e Piurcosky (2015), quando um processo é mapeado e inserido melhoria em suas 

respectivas fases, este deve, obrigatoriamente, melhorar e no processo do TFM em questão, 

melhorar o desempenho físico dos militares. De acordo com o Manual de gestão por 

processos, gerir processo envolve: 

Implantar novos processos, implementar processos e mudanças, promover a 
realização dos processos, acompanhar execução dos processos, controlar execução 
dos processos, realizar mudanças de curto prazo, registrar o desempenho dos 
processos, comparar o desempenho com referências internas e externas 
(BRASIL,2013, p.18). 

 

           Segundo Ballardin e Piurcosky (2015) no gerenciamento de processo do TFM, a 

aplicação de ferramentas disponíveis na Gestão da Qualidade, como folha de verificação e 

gráfico de controle, permitem que os resultados sejam alcançados, pois elas promovem o 

controle nos processos e melhora no resultado. Com isso, a folha de verificação, que visa a 

coleta de dados sobre o problema que tem dificultado alguns recrutas no TAF, facilita uma 
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pertinente resposta ao problema em questão. Já o gráfico de controle permite o 

monitoramento do processo, onde verifica se o mesmo está sob controle. 

           Para o gerenciamento do TFM deve-se considerar, segundo (LIMA; LEVY; LUIZ, 

2014), as diretrizes que são amplamente adotadas em todo o mundo, do American College of 

Sports Medicine, que é a realização de atividade física, pelo menos 3 dias por semana, além 

das atividades da vida diária e ainda que “o aumento significativo do período em que as OM 

passam em Operações tem reduzido substancialmente a carga horária destinada ao TFM ao 

longo do ano de instrução” (MELNISKI et al, 2017). Por fim, a principal atividade do 

responsável pelo gerenciamento do sistema de treinamento consiste, em primeiro lugar, em 

organizar de forma eficaz a distribuição dos conteúdos do treinamento ao longo do tempo que 

é disponível (MAIA, 2016). 

           A seguir, será apresentado o material e método para a realização do gerenciamento do 

processo do Treinamento Físico Militar, visando implantar melhorias, buscando alcançar 

maior eficiência, eficácia e efetividade no seu desempenho. 

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

 

           Para Gil (2008, p. 8), “o método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais 

e técnicos utilizados para atingir o conhecimento”. Com isso, na busca de identificar a causa 

de diversos recrutas não conseguirem atingir a menção “B” no último TAF, o presente trabalho 

realiza uma pesquisa, quanto à finalidade, aplicada. A pesquisa aplicada enfatiza os 

problemas atuais, nas atividades das organizações. Busca elaborar diagnósticos, identificar 

problemas e buscar soluções. Está focada em responder “clientes, atores sociais ou 

instituições” (Thiollent, 2009, p .36). Esta pesquisa tem como motivação básica a solução de 

problemas concretos, práticos e operacionais. Ferrari (1982, p. 171) enfatiza que “não 

obstante a finalidade prática da pesquisa, ela pode contribuir teoricamente com novos fatos 

para o planejamento de novas pesquisas ou mesmo para a compreensão teórica de certos 

setores do conhecimento”.  

           Do ponto de vista dos objetivos, o trabalho reveste-se de viés exploratório. Para Gil 

(2008, p.27), “As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 

esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação de problemas mais 

precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. Desta forma, busca-se 

identificar os fatores que contribuem para que diversos recrutas não consigam a menção no 

mínimo “B” no último TAF. 
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           Quanto aos procedimentos foi realizada a pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos autores e a 

documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento analítico, podendo 

ser reelaboradas de acordo com os objetos da pesquisa (GIL, 2008). 

           Por fim, quanto à natureza, esta pesquisa tem carater Qualitativa e Quantitativa. 

Quantitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema 

(MALHOTRA, 2001). Desta forma, foi usado como recurso, uma análise estatística dos testes 

de Avaliação Física realizados em 2018 pelos recrutas que tiraram a menção “R” ou “I” no 1º 

TAF. Quanto à pesquisa Qualitativa, segundo Triviños (1987) trabalha os dados buscando seu 

significado, tendo como base a percepção do fenômeno dentro do seu contexto. Os recrutas 

responderam ao questionário, onde puderam expressar livremente sobre as razões que os 

levaram a não obterem êxito no 1º TAF. 

           A amostra intencional foi constituída por 231 recrutas incorporados em 2018 no 44º 

BIMtz, com idade entre 18 e 20 anos. Foi distribuído questionário para os 102 recrutas que 

não obtiveram o conceito mínimo “B” no 1º TAF. Dos 102 questionários, retornaram 89. Das 

89 pesquisas foi utilizado como critério de exclusão: os 23 militares que responderam que não 

são voluntários a permanecer no Exército, os 19 que realizam atividade física extra TFM e os 

11 militares com sobrepeso, tendo como resultado final 36 questionários.     

           Quanto ao procedimento, no primeiro momento busca-se a preparação do campo de 

pesquisa através da aproximação dos recrutas, tendo como cuidado ético, buscar a 

aprovação e consentimento para a execução da pesquisa e posteriormente elaborar os 

instrumentos de coleta de dados. No segundo momento, ocorre a entrada no campo, com 

uma interação direta com os recrutas que não conseguiram a menção “B”, no 1º TAF/2018 do 

44º BIMtz, por meio do questionário e, ainda  a consulta aos resultados dos Teste de 

Avaliação Física realizados ao longo do ano de 2018. Por fim, faz-se uma análise e 

interpretação dos TAF de 2018, relacionando os dados coletados com o problema, com os 

objetivos da pesquisa e com a teoria de sustentação, possibilitando, conclusões, sugestões e 

recomendações relevantes para solucionar ou ajudar na solução do problema ou para sugerir 

a realização de novas pesquisas. A amostra desconsiderou recrutas que realizam atividades 

físicas externas, recrutas que não são voluntários a permanecer no Exército, pois 

comprometem o resultado da pesquisa, bem como recrutas com sobrepeso.  

           A seguir, será apresentada uma discussão e resultado sobre os dados oriundos dos 

questionários. 
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4 DISCUSSÃO 

 

           Segundo Barbanti (2011,p.415) “Sobrepeso é o peso corporal que excede o peso 

desejável para uma pessoa de certa altura, idade e forma corporal. Em geral é classificado 

com sobrepeso quem tem o Índice de Massa Corporal entre 25 e 30”. O IMC, desenvolvido 

por Lambert Quételet, é uma medida internacional usada para calcular se uma pessoa está no 

peso ideal e é determinado pela divisão da massa do indivíduo pelo quadrado de sua altura, 

em que a massa está em quilogramas e a altura em metros.  

          A pesquisa considerou a necessidade de no mínimo 3 dias semanais de TFM, conforme 

as diretrizes que são amplamente adotadas em todo o mundo, do American College of Sports 

Medicine. Desta forma, a administração da OM, que realizava duas formaturas na semana, 

reverteu um dia que era destinado à formatura geral do Btl, para TFM, o que fez aumentar de 

três para quatro dias de TFM disponíveis aos militares. Foi realizado, ainda, um treinamento 

adicional durante três meses, no período de agosto a outubro, para os 102 militares que não 

conseguiram o conceito mínimo no 1º TAF, de forma a realizar o treinamento conforme a 

dificuldade que o militar encontrava nas provas do TAF. Sendo assim, os militares foram 

divididos em cinco grupos: 1º grupo, composto por militares com dificuldade em corrida; 2º 

grupo, composto por militares com dificuldade em Flexão de Braços; 3º grupo, composto por 

militares com dificuldade em Abdominal Supra; 4º grupo, composto por militares com 

dificuldade em Flexão na Barra e o 5º grupo, composto por militares com dificuldade na Pista 

de Pentatlo Militar, com treinamento individual voltado para a dificuldade específica, sendo 

desejável empenho da administração da Organização Militar em coordenar horário de 

atividades diárias, como formaturas e paradas diárias para que o TFM não seja prejudicado.             

           Conforme a Portaria 46 do DGP (2012), para a concessão de prorrogação de tempo de 

serviço, com relação ao TAF de praças temporários, deve ser obtido, no mínimo, o conceito 

“B” (Bom) no último TAF. Desta forma, foi realizada uma consulta ao banco de dados dos 

resultados do TAF/2018 e constatou-se que, dos 231 recrutas incorporados em 2018 no 44º 

BIMtz, após a realização do 1º TAF, 123 recrutas estavam aptos ao engajamento, por terem 

obtido menção igual ou superior a “B”, o que representa 53,24%, 06 recrutas não realizaram o 

TAF por problemas de saúde, que corresponde à 2,60% e 102 não conseguiram no mínimo a 

menção “B”, que condiz a 44,16% do efetivo incorporado, conforme  Gráfico 1.  
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Gráfico 1-Resultado do 1º TAF 2018 - Recrutas 
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Fonte: Aditamento 009/S3- 1º TAF, ao BI de 21 de junho de 2018 

 

           Sendo assim, esses 102 militares que não obtiveram êxito no TAF foram convidados à 

responderem um questionário, que teve, como retorno, 89 participações. Após os 

supracitados critérios de exclusão da amostra chegou-se ao número de 36 questionários a 

serem analisados. Os recrutas foram questionados sobre quantas vezes realizam o TFM na 

semana: Três responderam que realizam uma vez na semana, que significa 8,34%, dezessete 

responderam que realizam duas vezes na semana, o que corresponde a 47,22% e dezesseis 

responderam que realizam três vezes por semana, representando 44,44%. Constata-se, 

conforme  o gráfico 2, que cerca de 55,56% dos participantes do questionário realizam TFM 

abaixo de três dias, contrariando as diretrizes do American College of Sports Medicine da 

realização de atividade física, no mínimo de 3 vezes na semana. 

 

           Gráfico 2- Resultado do questionário sobre sessões de TFM na semana 
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Fonte: Próprio autor 

 

           Quando questionados sobre a quantidade de dias que tiram serviço durante a semana: 

um respondeu que tira um serviço durante a semana, que condiz em 2,78%, vinte e nove 

responderam que tiram serviço duas vezes na semana, correspondendo a 80,56% e seis 

responderam que tiram serviço três vezes na semana, o que significa 16,66%. Verifica-se que 
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cerca de 97,22% dos participantes da pesquisa tiram mais que um serviço na semana, o que 

prejudica a realização do TFM, pois a cada serviço que um militar tira, perde-se dois dias de 

TFM, pois o serviço inicia-se às 0730 horas com duração de 24 horas. Esse horário de início e 

término do serviço coincide com o horário de início do TFM.  

           Quando questionados sobre como o TFM deve ser realizado: trinta e um responderam 

que o TFM deveria ser realizado conforme a capacidade física de cada indivíduo, o que 

representa 86,11% e cinco responderam que o TFM deveria ser realizado com todos juntos 

independente da capacidade física de cada indivíduo, que significa 13,89%. Observa-se, 

conforme Gráfico 3, que a maioria considera importante a realização do TFM em grupos de 

acordo com a capacidade física individual, conforme preconiza o princípio da individualidade 

biológica em Brasil (2015,p.2-4), “A diferenciação da capacidade física de cada indivíduo deve 

ser respeitada quando da execução do treinamento físico militar [...]”. 

         

Gráfico 3- Resultado do questionário sobre como o TFM deve ser realizado 
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Fonte: Próprio autor 

 

           Ao serem questionados se o tempo diário destinado ao TFM é suficiente e quem era o 

responsável pelo TFM diário: Todos, ou seja, 100% responderam que o tempo é suficiente e 

que seus comandantes imediatos são os responsáveis pelo TFM. Desta forma, todos 

concordam que duas horas diárias destinadas pela administração do Batalhão ao TFM estão 

atendendo ao cumprimento dos Objetivos Individuais de Instrução e, ainda, todos confirmam 

que o responsável pelo TFM é o comandante, conforme prevê Brasil (2015). Por fim, quando 

questionados se sentiram dificuldade em realizar o TAF: 27 responderam que sim e 9 

responderam que não, o que significa, respectivamente 75% e 25%. A maioria sentiu 

dificuldade em realizar o TAF e os motivos, segundo o questionário, foram os seguintes: Dez 

responderam que houve pouco tempo de TFM, que representa 27,77%, 11 responderam que 

sentiram dificuldade específica, em algumas das provas do TAF, que condiz com 30,55% e 

seis responderam sobre a rotina de tirar serviço, pois exige que o militar fique acordado em 
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períodos durante a noite, o que o deixa mais cansado para o TFM, o que corresponde a 

16,66%. 

           Após consulta à base de dados do TAF do Batalhão, aplicação do questionário e 

análise da coleta de dados verificou-se a necessidade de formar grupos de treinamento 

específico, com os 102 recrutas que não atingiram o índice no mínimo “B” no 1º TAF. A 

administração do Batalhão alterou os tempos de instrução destinados à ordem unida e os 

destinou ao TFM, aumentando de 3 para 4 dias de TFM. Esse grupo de 102 recrutas 

realizaram treinos específicos por um período de aproximadamente 3 meses de acordo com a 

dificuldade de cada um nas provas do TAF. O resultado alcançado no 3º TAF foi que dos 36 

militares que participaram da pesquisa, apenas 7 não conseguiram tirar a menção no mínimo 

“B” no último TAF, ou seja, dos 36 inaptos no 1º TAF, 29 foram aptos no 3º TAF, o que 

corresponde a 80,55% e 07 inaptos, que significa 19,44%. 

          Ao longo do ano de instrução foi gerenciado o TFM e inserido, como ferramenta da 

qualidade, o gráfico de controle do TAF, para verificar como o processo se comporta ao longo 

do tempo. Sendo assim, o gráfico possibilitou analisar ao longo de 7 meses, de maio à 

novembro de 2018, o desempenho dos recrutas nos três TAF realizados, sendo o 1º TAF nos 

meses de abril e maio, o 2º TAF nos meses de julho e agosto e o 3º TAF nos meses de 

outubro e novembro . No gráfico percebe-se que as medidas realizadas pela administração do 

batalhão, no processo de TFM, como o aumento do número de sessões de TFM, convertendo 

um dia de formatura em TFM, bem como proporcionando aos 102 militares que ficaram 

abaixo da menção “B” no 1º TAF um treinamento adicional específico, de acordo com a 

dificuldade individual, permitiu que os recrutas melhorassem seus resultados no TAF ao longo 

do tempo, aumentando o número de recrutas aptos ao engajamento, conforme verifica-se no 

Gráfico 4.                                                  

 
Gráfico 4-Resultado do TAF 2018 - Recrutas 
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Fonte: Próprio Autor 

          

             O gráfico retrata a quantidade de militares aptos ao engajamento, ou seja, militares que 

obtiveram menção igual ou superior a “B”, a quantidade de militares inaptos, que não 
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conseguiram no mínimo a menção “B” e a quantidade de militares que não realizaram o TAF 

por motivo de saúde e ficaram sem menção.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Este trabalho teve por objetivo propor, por meio do Gerenciamento de processo, uma 

adequação nas atividades da Organização Militar, com a finalidade de proporcionar melhores 

condições de preparação física ao militar que presta o serviço militar inicial obrigatório, para 

obtenção de sucesso no Teste de Avaliação Física.  

           Tomando por base a pesquisa bibliográfica e documental realizada ficou evidente que 

os jovens recrutas saem de uma vida civil, muitas vezes sem a realização de atividade física 

e, ao servirem ao Exército Brasileiro, tem poucos dias de Treinamento Físico Militar durante a 

semana. O resultado da pesquisa evidenciou a necessidade de no mínimo 3 dias semanais 

de TFM, com treinamento individual voltado para a dificuldade específica, sendo desejável 

empenho da administração das Organizações Militares em coordenar horário de formaturas e 

parada diárias para que o TFM não seja prejudicado. 

           Neste momento é oportuno apresentar uma proposta de gerenciamento de processo, 

visando otimizar o desempenho físico de militares do Quadragésimo Quarto Batalhão de 

Infantaria Motorizado, no Treinamento Físico Militar (TFM). Tal abordagem é devida ao fato de 

militares que prestam o serviço militar inicial obrigatório, sentirem dificuldade em atingir a 

menção mínima no último Teste de Avaliação Física, condição necessária para prorrogação 

do tempo de serviço do militar. 

           Pode-se afirmar que o Treinamento Físico Militar será eficaz e terá um melhor 

resultado se for realizado no mínimo três vezes na semana, ou seja, o militar deve ter 

condições de participar do TFM. Sendo assim, a administração da OM deverá adequar 

atividades como formaturas e serviço em horários distintos ao de realização do Treinamento 

Físico Militar. O serviço, que tem duração de 24 horas poderá ser iniciado às dez horas o que 

permitirá o militar participar do TFM e depois assumir o serviço, perdendo apenas um TFM.  

           Outro aspecto relevante refere-se à condução do TFM, onde, em diversas OM, é 

realizado com todos militares juntos, independente da capacidade física individual, que 

proporciona um maior espírito de grupo e camaradagem, porém prejudica a individualidade 

biológica, que deve ser respeitada. Desta forma, sugere-se a condução do TFM por 

grupamentos com aptidão física similar, visando a realização de esforços físicos previstos 

para uma sessão específica, conforme Brasil (2015). 

Este estudo demanda um maior aprofundamento sobre o tema. Desta forma sugere-se 

que sejam comparados os resultados do Teste de Avaliação Física de uma Organização 
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Militar que realize, o TFM gerenciado, onde é realizado no mínimo três sessões de 

Treinamento Físico por semana, por grupamentos com aptidão física similiares, com uma 

Organização Militar que não realize no mínimo as três sessões de Treinamento Físico por 

semana e tenha a condução com todos juntos independente da capacidade física individual.   
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APÊNDICE – Questionário versando sobre o gerenciamento de processo para otimizar 
o desempenho físico dos militares do 44º Batalhão de Infantaria Motorizado. 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO SUL DE MINAS – UNIS –MG 
Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-Maior (CGAEM) 

Curso de Gestão em Administração Pública 
 

Questionário de pesquisa referente ao Trabalho de Conclusão de Curso, versando sobre o 
gerenciamento de processo para otimizar o desempenho físico dos militares do 44º Batalhão 
de Infantaria Motorizado. 
 
Nome:____________________________________________________________________ 

Massa Corporal:_____________  Altura:_____________Idade:______________________ 

Questionário:  
 
01- Qual foi a menção que você obteve no 1º TAF 2018? 
 

(   ) E; (   ) MB; (   ) B; (   ) R (   ) I 
 
02- Quantas vezes por semana você realiza o TFM? 
 

 (   ) 1x por semana; (   ) 2x por semana; (   ) 3x por semana; (   ) 4x por semana; 
 
03- Qual a função que você exerce na OM? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
04- Você realiza alguma atividade física, além da prevista no TFM do Btl? 
 

(   ) Sim            (    )  Não 
 
Caso positivo. Qual?________________________________________________________ 
 
05- Você está apto na inspeção de saúde para a prática do Treinamento Físico? 
 

(   ) Sim            (    )  Não 
 
06- Quantas vezes na semana você participa do serviço de escala?  
 

(   ) 1x por semana; (   ) 2x por semana; (   ) 3x por semana; (   ) 4x por semana 
 
07- Em sua opinião, o TFM deve ser realizado: 
 

(   )  conforme a capacidade física de cada indivíduo; 
(   )  Todos juntos independente da capacidade física de cada indivíduo 
 
08- Em sua opinião, o tempo diário de realização do TFM é suficiente?  
 

(   ) Sim    (   ) Não 
 
 
09- Você sentiu dificuldade para realizar o TAF? 
 

(   ) Sim    (   ) Não 
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Caso Positivo, cite o motivo: _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
10- Quem é o responsável por aplicar o TFM diário? 
 

(   ) Cada militar faz o seu treinamento; (   ) Soldado ou Cabo; (  ) Sargento ou Sub Tenente; (  
) Oficial Subalterno; (  ) Oficial Intermediário; (  ) Oficial Superior; (  ) Existe um professor de 
educação física na unidade (militar ou não). 
 
11- Você é voluntário para o engajamento? 
 
(   ) Sim    (   ) Não 
 
12- Você tem conhecimento da Portaria 046, de 27 de março de 2012, que aprova as Normas 
Técnicas para Prestação do Serviço Militar Temporário, onde em seu artigo 152 inciso IV, 
prevê que os praças temporários devem ter no mínimo o conceito “B” (Bom) no último TAF 
para prorrogação de tempo de serviço?   
 

(   ) Sim    (   ) Não 
 
 
 

 


