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O material deste curso não reflete necessariamente as opiniões do Peace Operations 

Training Institute, dos autores do curso, nem de qualquer órgão ou filial das Nações Unidas. 

Embora se tenha feito o máximo esforço para verificar o seu conteúdo, o Peace Operations 

Training Institute e os autores do curso não assumem qualquer responsabilidade pelos dados 

e opiniões que aparecem nele, obtidos, em geral, de meios públicos e de outras fontes de 

informação independentes. Se bem que este curso tenha sido escrito como documento 

pedagógico e didático segundo a política e doutrina das Nações 

Unidas, não sente nem dita doutrina, algo que só pode ser feito através de documentos 

oficialmente examinados e aprovados pela ONU. Em alguns casos, há opiniões 

diametralmente opostas sobre determinados temas para motivar o aluno a refletir, 

respeitando sempre as normas do mais livre e genuíno interesse acadêmico. 

As versões deste curso disponíveis noutras línguas podem diferir ligeiramente do texto 

original em inglês. Os tradutores fazem o máximo esforço para se cingir fielmente ao material 

original. 
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Método de Estudo 

Este curso em seu próprio ritmo tem como objetivo dar aos estudantes flexibilidade em 

sua aproximação à aprendizagem. Os passos a seguir destinam-se a fornecer motivação 

e orientação sobre algumas possíveis estratégias e expectativas mínimas para concluir 

este curso com sucesso. 

• Antes de começar a estudar o conteúdo, dê uma olhada em todo o material do curso. Leia 

os objetivos das lições para obter uma ideia do conteúdo que se vai encontrando à medida 

que vai avançando. 

• O material deve ser lógico e fácil de entender. Em vez de tentar memorizar detalhes 

específicos, tente compreender os conceitos e as opiniões gerais sobre o sistema das Nações 

Unidas. Marque as suas próprias orientações sobre com o tempo deve ser programado. 

 

• Estude o conteúdo da lição e os objetivos de aprendizagem. No início de cada lição, 

identifique os pontos principais. Se possível, leia o material duas vezes, a fim de garantir o 

máximo compreensão e retenção dos conteúdos, deixando um espaço de tempo entre ambas 

as leituras. 

 

• Ao terminar uma lição, faça o questionário final da lição. No caso de cometer algum erro, 

volte ao apartado concreto da lição e leia-o de novo. Antes de continuar, certifique-se de 

entender a discrepância que motivou esse erro. 

 

• Depois de estudar todas as lições, passe um tempo repassando os pontos principais de 

cada lição.  

Acesse sua sala de aula online em www.peaceopstraining.org/users/user_login. Pode ser 

acessado praticamente, de qualquer parte do mundo. 

Por último, com os conteúdos ainda frescos em sua mente, realize o exame final de curso 

de uma apenas uma vez. 

 O seu exame será posteriormente avaliado e, se obtiver uma pontuação de 75 ou 

mais, ser-lhe-á concedido o certificado de aprovação do curso. Se a nota for inferior 

a 75%, terá uma segunda oportunidade para fazer um outro exame.  

 Uma observação sobre o idioma: o curso utiliza, caso esteja fazendo em língua 

inglesa, uma ortografia em inglês de acordo com os padrões do Oxford Dictionary 

(Reino Unido) e o Manual Editorial das Nações Unidas. 
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