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 1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

   1.1 REFERÊNCIAS

a) DCA 11-45 – Concepção Estratégica – Força Aérea 100;

b) DCA 11-53 – Diretriz de Reestruturação da Força Aérea Brasileira;

c) NSCA 37-4/2016 – Estrutura Básica Funcional do Ensino; 

d) PCA 37-13 – Plano de Reestruturação Organizacional do Departamento de Ensino
da Aeronáutica;

e) RCA 34-1/2018 – Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica;

f) Estatuto dos Militares – Lei Nº 6680/1980;

g) RCA 12-/2017 – Regulamento de Administração da Aeronáutica;

h) ROCA 21-6/2018 – Regulamento de Organização da UNIFA; e

i) DCA 11-118/2019 – Diretriz de Planejamento Institucional.

  1.2 FINALIDADE

Esta Diretriz  tem por finalidade constituir uma orientação para  todo o efetivo da
Universidade  da  Força  Aérea  (UNIFA)  e  das  escolas  subordinadas,  visando  ao
cumprimento da missão atribuída à organização, no biênio 2019/2020.

1.3 ÂMBITO

As orientações contidas neste documento aplicam-se aos setores e aos efetivos da
UNIFA e das organizações de ensino subordinadas, Escola de Comando e Estado-Maior da
Aeronáutica  (ECEMAR)  e  Escola  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  da  Aeronáutica
(EAOAR).

2 DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 MISSÃO DA     UNIFA      

Promover  o  desenvolvimento  da  Ciência  Aeroespacial  e  capacitar  cultural  e
profissionalmente  os  militares  e  civis  do  COMAER,  por  intermédio  das  atividades  de
ensino, pesquisa e extensão universitária desenvolvidas em seu campus.

2.2 VISÃO DA     UNIFA      

Ser reconhecida nacional e internacionalmente como uma Universidade de referência
na  execução  de  cursos  de  pós-formação  no  COMAER  e  na  produção  e  difusão  de
conhecimento sobre o Poder Aeroespacial.

2.3 CONCEPÇÃO DO COMANDANTE  

2.3.1 Todas as atitudes, condutas e ações deverão estar pautadas nos princípios básicos da
disciplina e hierarquia. O comportamento militar deverá estar norteado por valores-síntese
da FAB estabelecidos na DCA 11-45 de 2018 “Concepção Estratégica – Força Aérea 100”:
disciplina, patriotismo, integridade, comprometimento e profissionalismo.

2.3.2 Comandantes e chefes deverão demonstrar uma liderança ética, assertiva e exemplar
na condução de seus subordinados e na consecução das atribuições sob suas competências.



4/14                                                                                             DIRETRIZ DE COMANDO

2.3.3 O apoio ao homem e à família deve ser uma tônica permanente e prioritária nas ações
e decisões adotadas na gestão rotineira e diária das unidades subordinadas e dos setores
que compõem a UNIFA. 

2.3.4 As rotinas acadêmicas e administrativas desenvolvidas no campus deverão promover,
sempre que pertinente, o culto aos valores históricos, culturais e patrimoniais, materiais e
imateriais, próprios da Força Aérea Brasileira e da nacionalidade brasileira.

2.3.5  Militares  e  servidores  civis  devem  adotar  condutas  criteriosas  de  respeito  às
recomendações que envolvam a segurança orgânica das instalações, o trato de documentos
oficiais e de informações pessoais, o acesso às redes de dados e a utilização das mídias sociais.

2.3.6  Todo  o  efetivo  da  UNIFA e  das  escolas  subordinadas  deve  adotar  uma  atitude
responsável  e  solidária com  a  conservação,  a  limpeza  e  o  uso  das  instalações  e  do
patrimônio material e imaterial, móvel e imóvel, existentes nas unidades e no campus.

2.3.7  As  gestões  acadêmica  e  administrativa  deverão  estar  amplamente  pautadas  e
fundamentadas no delineamento de metas e no estabelecimento de indicadores apropriados
e adequados para a mensuração de eficiência e de efetividade dos resultados.

2.3.8  As  gestões  administrativa,  financeira  e  patrimonial  da  UNIFA  e  das  unidades
subordinadas  deverão  estar  pautadas  nos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e transparência e nas normas de responsabilidade da gestão fiscal,
utilizando-se, em larga escala, dos programas corporativos de gestão disponibilizados no
âmbito do Comando da Aeronáutica.

2.3.9  Os  comandantes  das  organizações  e  os  chefes  de  setores  deverão  observar
criteriosamente  o  cumprimento  das  atividades,  metas  e  dos  prazos  estabelecidos  no
Programa de Trabalho Anual (PTA) da UNIFA e monitorarem, regularmente, a atualização
dos  controles  constantes  da  ferramenta  corporativa  da  Sistemática  de  Planejamento  e
Gestão Institucional do COMAER – GPAer relacionados aos projetos das suas respectivas
unidades e setores.
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2.4 DIRETRIZ DO COMANDANTE

2.4.1  Todos  os  setores  que  compõem a  estrutura  regimental  da  UNIFA e  das  escolas
subordinadas  deverão  manter  as  Normas  Padrão  de  Ações  (NPA)  constante  e
permanentemente  atualizadas,  aprovadas  e  publicadas  em  Boletim  Interno,  em
coordenação com o Gabinete da UNIFA.

2.4.2 A UNIFA e as escolas subordinadas deverão estar permanentemente preparadas e
capacitadas para fomentar o conhecimento e o desenvolvimento da Ciência Aeroespacial e
a atuar na formação de líderes para a aplicação do poder militar aeroespacial da FAB.

2.4.3  A  Coordenadoria  de  Ensino  da  UNIFA  deverá  promover  o  alinhamento  dos
programas  curriculares  dos  cursos  regulares  de carreira  ministrados na ECEMAR e na
EAOAR, de maneira a consolidar um modelo efetivo de educação continuada.

2.4.4  As  unidades  de  ensino  e  as  escolas  subordinadas  da  UNIFA  deverão  buscar
desenvolver capacidades imprescindíveis para a modernização permanente e continuada do
ensino  de  pós-formação  e  de  pós-graduação  com o consequente  estímulo  a  excelência
acadêmica, à pesquisa científica e ao pensamento crítico.

2.4.5 As unidades de ensino e as escolas subordinadas da UNIFA deverão promover as
ações  requeridas  para a  capacitação  permanente e continuada dos corpos docentes,  por
meio de cursos,  treinamentos,  estágios,  intercâmbios  e  visitas  técnicas,  no  Brasil  e  no
exterior.

2.4.6 A gestão acadêmica das unidades de ensino e das escolas subordinadas da UNIFA
deverá  promover  a  atualização  constante  dos  processos  de  ensino-aprendizagem
empregados nos cursos e estágios ministrados.

2.4.7 As unidades de ensino e as escolas subordinadas da UNIFA deverão promover e
implementar,  continuadamente,  as  metodologias  ativas  de  aprendizagem nos  diferentes
cursos e estágios ministrados.

2.4.8 As unidades de ensino e as escolas subordinadas da UNIFA, sob a coordenação do
Centro  de  Educação  a  Distância  (CEAD),  deverão  conceber,  planejar,  projetar  e
dimensionar  as  demandas  necessárias  de  capacitação  dos  respectivos  efetivos  e  da
infraestrutura requerida para ampliar suas atuações na modalidade de ensino a distância.

2.4.9  A  Vice-reitoria  Acadêmica  deverá  buscar  fortalecer  a  composição  dos  corpos
docentes orgânicos dos programas de pós-graduação, propondo medidas e soluções que
visem e ampliem a contratação e convocação de pessoal qualificado.

2.4.10 A Vice-reitoria  Acadêmica deverá  implementar metas  e  adotar  medidas e  ações
pertinentes  para  ampliar  a  participação  dos  programas  de  pós-graduação  em  projetos
financiados  por  instituições  e  órgãos  públicos  e  privados  de  fomento  e  de  amparo  à
pesquisa. 

2.4.11 A Vice-reitoria  Acadêmica deverá  implementar metas  e  adotar  medidas e  ações
pertinentes para promover a internacionalização e a mobilidade acadêmica dos programas
de  pós-graduação  em  níveis  desejáveis  para  atender  os  critérios  de  avaliação  da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

2.4.12 A Vice-reitoria Acadêmica deverá delinear as ações básicas e iniciais necessárias
para  formular  e  submeter  à  CAPES a proposta do curso  nível  Doutorado,  modalidade
profissional, do programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais (PPGCA). 
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2.4.13  A  Vice-reitoria  Acadêmica  deverá  desenvolver  projeto  para  a  implantação  do
Repositório  Digital  da  UNIFA,  com  o  objetivo  de  armazenar,  preservar,  organizar  e
disseminar amplamente os resultados de pesquisa, artigos, ensaios e a produção científica
gerada  na UNIFA e  nas  escolas  subordinadas.  O sistema deverá  estar  associado  e  ser
suportado  por  redes  e  softwares  com  utilização  e  qualificação  já  consolidadas
internacionalmente e ter condutas e modelos bem definidos para o controle de cadastro e
de permissão e perfis de acesso dos usuários.

2.4.14  A Vice-reitoria  Acadêmica  deverá  promover  as  ações  necessárias  de  interação,
diálogo e articulação com Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas, nacionais e
estrangeiras, focadas em metas específicas de consolidação de acordos de cooperação que
sejam do interesse das atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na UNIFA
e nas escolas subordinadas.

2.4.15 O Centro  de  Educação  a Distância  (CEAD)  deverá  desenvolver  as  capacidades
necessárias de pessoal e de infraestrutura para atuar como um setor fomentador de padrões,
diretrizes  e  de  apoio a serem adotados e  prestados  para  o  emprego  da  modalidade  de
educação a distância no âmbito da UNIFA e, também, das organizações subordinadas à
Diretoria de Ensino da Aeronáutica, sempre que solicitado.

2.4.16  O Gabinete da UNIFA deverá consolidar no Plano Diretor da unidade o conjunto
de  obras,  equipamentos  e  serviços  requeridos  para  implantar  no  campus  um  sistema
adequado e apropriado de drenagem e de manejo das águas pluviais urbanas, de modo a
eliminar ou a mitigar em larga escala os efeitos gerados nas edificações e vias da UNIFA
quando da ocorrência de chuvas torrenciais ou acima da média dos índices pluviométricos
locais. 

2.4.17 O Gabinete da UNIFA deverá adotar  as ações requeridas  de planejamento e de
elaboração de projetos básicos específicos  e atuar em interação  com o Grupamento de
Apoio dos Afonsos e  as  organizações  sistêmicas  pertinentes  do COMAER, de modo a
aprimorar  e  a  adequar  a  topologia física  e  lógica  das  redes  atualmente disponíveis  no
campus às  necessidades  das  atividades  administrativas  e finalísticas  desenvolvidas  pela
UNIFA  e  pelas  escolas  subordinadas,  atendendo  a  critérios  críticos  de  flexibilidade,
velocidade, estabilidade e segurança.

2.4.18 A Assessoria de Comunicação Social, juntamente com a VRA e a Secretaria do
Comando,  deverá  promover,  oportuna  e  constantemente,  as  ações  de  culto  aos  valores
históricos, culturais e patrimoniais, materiais e imateriais, próprios da Força Aérea Brasileira e
da nacionalidade brasileira e de divulgação e registro das atividades relevantes nessas áreas
e nas de ensino, no âmbito do COMAER e da UNIFA, e que sejam de interesse para o público
interno e externo,  observando,  sempre  e  estritamente,  as  orientações  e  recomendações
emitidas pelo Centro de Comunicação Social da Aeronáutica (CECOMSAER).

2.4.19 A Assessoria de Comunicação Social e a Assessoria de Relações Institucionais, com
o apoio da Vice-reitoria  Acadêmica,  deverão  desenvolver  os  estudos preliminares  para
apresentarem um projeto de sinalização, identificação e de comunicação visual dos sítios,
edificações,  monumentos  e  das  vias  existentes  no  Campo  dos  Afonsos  e,  mais
especificamente,  no campus  da UNIFA,  de importância  e  representatividade  relevantes
para a história da aviação militar e da Força Aérea Brasileira. O projeto deverá considerar
as legislações e normas vigentes que tratem da organização e da proteção do patrimônio
histórico e artístico nacional no âmbito da Administração Pública Federal e do COMAER.
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2.4.20  A Assessoria  de  Relações  Institucionais  deverá  atuar  de  maneira  permanente  e
continuada, de modo a promover a aproximação da UNIFA e das escolas subordinadas
com  as  organizações  componentes  das  Forças  Singulares  e  Auxiliares  e  instituições
públicas e privadas sediadas no Rio de Janeiro e de interesse para as atividades finalísticas
e subsidiárias atribuídas à UNIFA, observando, fielmente, as orientações e recomendações
emitidas pela  Assessoria  Parlamentar  e  de  Relações  Institucionais  do  Comandante da
Aeronáutica  (ASPAER)  no  que  diz  respeito  às  ações  concernentes  às  relações
institucionais  do  COMAER junto  aos  Poderes  Legislativo,  Executivo,  Judiciário  e  aos
órgãos que exercem funções essenciais à Justiça. 

2.4.21 O Grupo de Segurança  e Defesa  deverá  delinear  e projetar  as  ações  e  medidas
necessárias para aprimorar e consolidar um modelo moderno, ágil e efetivo de vigilância
eletrônica  da  UNIFA e  de  suas  áreas  adjacentes  de  responsabilidade  patrimonial  e  de
segurança orgânica que contemple controle de acesso físico, sistemas de alarmes, circuito
fechado de imagens, sensores remotos e central de monitoramento.

2.4.22 O Grupo de Segurança e Defesa, em coordenação com o Gabinete da UNIFA e a
Assessoria  de  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  Institucional,  deverá  apresentar
propostas de inclusão de obras e reformas no Plano Diretor e no Programa de Trabalho
Anual da UNIFA e orientar as respectivas elaborações de projetos destinados a adequar as
instalações do GSD às necessidades de infraestrutura e de ambientes requeridos  para o
desempenho das atividades administrativas e operacionais atribuídas ao Grupo.

2.4.23 A UNIFA e as escolas subordinadas deverão disponibilizar e mobilizar os recursos
humanos, de infraestrutura e das competências técnicas existentes internamente em apoio,
cooperação  e  suporte  às  atividades  desenvolvidas  e  conduzidas  no  Programa  Segundo
Tempo - Forças no Esporte (PROFESP), de modo que o programa atinja seus objetivos de
democratizar o acesso ao esporte educacional, como forma de inclusão social de crianças,
adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e de resgatar e consolidar os
legítimos  valores  do  cidadão  de  bem,  atendendo  às  diretrizes  constantes  da  Portaria
Interministerial Nº 2.103/2013.

2.4.24  O  Programa  Segundo  Tempo  -  Forças  no  Esporte  (PROFESP)  deve  ser
extensivamente  divulgado  e  difundido  no  âmbito  da  UNIFA  e  da  Guarnição  de
Aeronáutica dos Afonsos, por meio de ações específicas de mídia social institucional no
âmbito  do  COMAER,  coordenadas,  conjuntamente,  pela  Vice-reitoria  Acadêmica  e  a
Assessoria de Comunicação Social, de modo a ampliar a adesão de militares e servidores
civis  para  atuarem  como  voluntários  na  condução  e  coordenação  das  atividades
complementares do Programa.

2.4.25 Os comandantes  das  escolas  subordinadas  e  os  chefes  de  setores  das  estruturas
básicas e de assessoria direta da UNIFA deverão adotar condutas e posturas que cooperem,
colaborem e facilitem com o cumprimento dos objetivos e das responsabilidades inerentes
ao exercício de função atribuída ao Graduado-Master da Guarnição, em conformidade com
as diretrizes e orientações constantes da DCA 39-3/2018 e ICA 39-25/2018.
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2.5 TAREFAS DEDUZIDAS DA DCA 11-118

MACROPROCESSOS
DAS DIRETRIZES DO

CMTAER

TAREFA DA UNIFA E OE
SUBORDINADAS

RESPONSÁVEL PRAZO

GESTÃO
INSTITUCIONAL

Realizar  a  revisão
permanente  de  todos  os
processos  sob  responsa-
bilidade da UNIFA.

APLOG Permanente

Implantar  o  gerencia-
mento  de  riscos  em  toda
UNIFA de  acordo  com a
DCA  16-2  –  Gestão  de
Riscos  do  COMAER,
utilizando  o  GPAER
quando aplicável.

APLOG OUT 20

Realizar  o  mapeamento
dos  processos  de  respon-
sabilidade  da  UNIFA,  a
fim  de  identificar  as
possibilidades  de  melho-
rias nas atividades realiza-
das que impactam na qua-
lidade dos serviços execu-
tados.

APLOG OUT 20

ENSINO

Acompanhar  a  execução
do  módulo  do  Curso  de
Altos  Estudos  Militares
(CAEM)  realizado  na
ESG do Rio de Janeiro e
de Brasília 

ECEMAR Permanente

Coordenar  o  mapeamento
e  a  identificação  de
cursos,  estágios  e
treinamentos,  em  moda-
lidade  presencial  e  a  dis-
tância, com a finalidade de
promover  a  capacitação
dos recursos humanos em
áreas  de  interesse  do
COMAER prioritáriamen-
te em instituições de ensi-
no referenciadas no país. 

CENS 

Permanente

GABINETE
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MACROPROCESSOS
DAS DIRETRIZES DO

CMTAER

TAREFA DA UNIFA E
OE SUBORDINADAS

RESPONSÁVEL PRAZO

ENSINO

Promover  acordos  de
cooperação  técnica  com
instituições  de  ensino
nacionais  e  estrangeiras
de  reconhecida  compe-
tência  em  áreas  de
interesse para as ativida-
des de pesquisa, ensino e
extensão  desenvolvidas
no âmbito da UNIFA.

CENS

Permanente

VRA

Propor  ao  EMAER
tratativas  para  fomentar
acordos  bilaterais  envol-
vendo  a  designação  de
oficiais  das  nações  ami-
gas  como instrutores  vi-
sitantes  na  ECEMAR  e
EAOAR. 

CENS

PermanenteECEMAR

EAOAR

Estabelecer  as  tratativas
requeridas  junto  à
DIRENS,  à  ECEME,  à
EGN e à ESAO, a fim de
viabilizar  a  designação
de  oficiais  instrutores
dos  cursos  de  altos
estudos  militares,  de
comando e estado-maior
e de aperfeiçoamento da
Marinha  e  do  Exército
para o corpo docente da
ECEMAR e da EAOAR.

CENS

Permanente
ECEMAR

EAOAR

Promover  a  adaptação
permanente  dos  projetos
pedagógicos e programas
curriculares  dos  cursos
regulares  de  carreira  de
modo  a  privilegiar  a
utilização  de  metodolo-
gias e técnicas ativas de
aprendizagem.

CENS

PermanenteECEMAR

EAOAR
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MACROPROCESSOS
DAS DIRETRIZES DO

CMTAER

TAREFA DA UNIFA E
OE SUBORDINADAS

RESPONSÁVEL PRAZO

ENSINO

Ativar  um  curso  de
extensão  em  gestão  de
projetos  na  modalidade
híbrida,  coordenado  e
executado  pela  UNIFA,
considerando a contrata-
ção  inicial  de  institui-
ção/empresa com capaci-
dade de desenvolvimento
de conteúdo para utiliza-
ção na fase a distância. 

CENS

NOV 20PROEEI

CEAD

Consolidar  o  Centro  de
Educação  a  Distância
(CEAD)  com  a  dotação
de  recursos  humanos  e
de infraestrutura requeri-
das para atuar como um
setor  de  coordenação  e
padronização da metodo-
logia de ensino a distân-
cia  a  ser  empregada  no
âmbito do COMAER.

CEAD NOV 20

Implementar  parcerias
com instituições públicas
e  privadas  para  atender
demandas de capacitação
técnico-profissional  do
efetivo.

PROEXC

NOV 20

GABINETE

Delinear  as  tarefas,  as
metas e os prazos para a
implementação  de  um
plano  de  educação
continuada  de
proficiência  na  língua
inglesa  para  oficiais  e
graduados  a  partir  das
escolas de formação. 

PROEEI NOV 21

COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Fortalecer  o conceito  de
Dimensão  22  junto  à
UNIFA.

ACS Permanente
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MACROPROCESSOS
DAS DIRETRIZES DO

CMTAER

TAREFA DA UNIFA E
OE SUBORDINADAS

RESPONSÁVEL PRAZO

COMUNICAÇÃO
SOCIAL

Desenvolver  atividades,
junto ao público  interno
da UNIFA, visando aten-
der o Programa de Forta-
lecimento de Valores.

ECEMAR Permanente

Desenvolver  atividades,
junto  ao  público  interno
da UNIFA e em coorde-
nação  com  o  núcleo  de
Serviço  Social  da
GUARNAE-AF,  visando
atender o plano de educa-
ção  financeira  elaborado
pelo COMGEP.

ACS NOV 19

DEFESA TERRESTRE

Padronizar  os  proce-
dimentos de segurança e
defesa da UNIFA.

GSD-AF Permanente

Acompanhar  o  estabe-
lecimento  e  a  implan-
tação  do  “Sistema  Inte-
grado  de  Segurança  de
Instalações”  apresentado
pelo  COMPREP  em
coordenação  com
EMAER e COMGAP.

GSD-AF NOV 22

ENGENHARIA E
INFRAESTRUTURA

Acompanhar  e
incorporar  as  ações  do
plano  elaborado  pelo
COMGAP, no tocante ao
uso  de  energias  renová-
veis.

SPAT

NOV 20
Estabelecer  o  relaciona-
mento  funcional  da
UNIFA  com  o  órgão
central  do  Sistema  nas
questões  afeitas  à
segurança do trabalho.

SPAT

GESTÃO DE PESSOAS
                                                                                                                                                                                                                                

Atualizar  a  Tabela  de
Pessoal  (TP) da UNIFA,
considerando  a
necessidade  total  de
recursos  humanos,
incluindo  militares  de
carreira,  temporários,  da
reserva e servidores civis.

SRH NOV 20
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2.6 TAREFAS DEDUZIDAS DA DIRETRIZ DE COMANDO DO COMGEP

MACROPROCESS
OS DAS

DIRETRIZES DO
COMGEP

TAREFA DA UNIFA
E OE

SUBORDINADAS
RESPONSÁVEL PRAZO

ENSINO

Efetuar levantamento
de missões de ensino
de interesse para a

UNIFA em instituições
de ensino na Suécia e
nos demais países

considerados parceiros
estratégicos em acordos
de cooperação técnica.

CENS

PermanenteVRA

ECEMAR

EAOAR

Aprimorar os
currículos da

ECEMAR e EAOAR,
enfatizando o uso de
exercícios práticos, a
fim de desenvolver as
habilidades e atitudes
esperadas e aproximar

os instruendos da
realidade.

CENS

Permanente
ECEMAR

EAOAR

Atender as demandas
do COMGEP para a
implantação do

processo de trilha de
capacitação de oficiais
de carreira da FAB,
dentro das áreas de

conhecimento previstas
por cada ODGSA, após
a conclusão do curso de
Aperfeiçoamento de

Oficiais. 

CENS

Permanente

EAOAR

Realizar estudo de
viabilidade para a

transferência do CEAD
para o CIAAR, a partir

de 2020.

CENS

DEZ/2019

CEAD
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MACROPROCESS
OS DAS

DIRETRIZES DO
COMGEP

TAREFA DA UNIFA
E OE

SUBORDINADAS
RESPONSÁVEL PRAZO

ENSINO

Realizar estudos de
viabilidade para

inclusão do Quadro de
Oficiais Capelães

(QOCAPL) no Curso
de Aperfeiçoamento de
Oficiais da Aeronáutica

(CAP).

CENS DEZ/2019

EAOAR DEZ/2019

Realizar estudos de
viabilidade para a

participação do Quadro
de Oficiais

Engenheiros (QOENG)
no Curso de Comando

e Estado-Maior
(CCEM).

CENS DEZ/2019

ECEMAR DEZ/2019
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3 DISPOSIÇÕES FINAIS

As diretrizes e a concepção do comandante estabelecem os modelos de conduta e as
metas  de  comportamento  esperados  e  desejados  para  uma  gestão  resolutiva  e  focada,
essencialmente,  no  cumprimento  da  missão  atribuída  à  UNIFA.  Para  tanto,  exigem  o
comprometimento  e  o  envolvimento  do  efetivo  e,  principalmente,  dos  comandantes  das
organizações de ensino e de cada chefia  de setor com as linhas de ação delineadas neste
documento.

Esta Diretriz de Comando não deve ser tomada como um limitador de iniciativas, e
sim, como uma base sobre a  qual,  no biênio 2019/2020, todas  as  unidades  e  setores  da
estrutura regimental da UNIFA deverão atuar, em prol de uma organização eficiente e que
contribua para consolidar  o projeto de uma Força Aérea  moderna,  de grande capacidade
dissuasória e atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais.

Maj Brig do Ar JOSÉ ISAIAS AUGUSTO DE CARVALHO NETO
Comandante da UNIFA


