
TEMA

1 A Geopolítica das potências estrangeiras e seus reflexos no entorno estratégico brasileiro

2 A Geopolítica da Antártica/Amazônia/Amazônia Azul e seus reflexos na segurança do Estado brasileiro

3 A Geopolítica do Ártico

4 A Geopolítica do petróleo e seus reflexos para a MB

5 A segurança coletiva na América do Sul: ameaças e oportunidades

6 O Brasil e os países da costa oeste africana e a segurança marítima no Atlântico Sul

7 Cooperação internacional para a defesa das Linhas de Comunicação Marítima

8 Os futuros desafios da ZOPACAS

9 Fluxos migratórios gerados por crises humanitárias

10 Os desafios contemporâneos e as ameaças e possibilidades para o Poder Naval brasileiro

11 A Base Industrial de Defesa Brasileira

12
O processo de criação e evolução da base industrial de defesa dos EUA (ou Reino Unido ou França ou Alemanha

ou Israel): identificar possibilidades para o Brasil

13
O desenvolvimento de Tecnologias de caráter dual pela indústria de defesa brasileira: desafios e oportunidades

para a MB

14 A capacidade de construção naval no País e a Gestão de Programas da Marinha

15 Cluster Naval

16 A estruturação da logística nas Operações Conjuntas: análise e perspectivas

17 Política de manutenção de meios navais

18 Gestão do Ciclo de vida: aplicação na MB

19 Terrorismo Internacional: ameaças para o Brasil

2
0 A Guerra Irregular no século XXI: o preparo das Forças Armadas brasileiras para este tipo de conflito

2
1

As infraestruturas críticas nacionais frente às ameaças cibernéticas

22 Defesa Cibernética: os impactos para a atuação do Poder Militar

23 Terrorismo marítimo, pirataria e crimes

24
A importância das hidrovias brasileiras como fator de força para a Política Marítima e a Estratégia Marítima

brasileira

25 A navegação de cabotagem no Brasil: situação atual e perspectivas

26 Autoridade Marítima Brasileira e o modelo adotado em outros Estados: um estudo comparativo

27 A Estratégia Naval da China//Índia/Japão/Coréia do Sul: lições de interesse para a MB



TEMA

2
8 A elaboração de Cenários como ferramenta para o Planejamento Estratégico da MB

29 Manobra de Crise aplicada aos desafios do século XXI: o caso do Brasil

3
0

Os jogos de guerra e de crise em apoio à formulação de uma estratégia de defesa e o uso pela MB

31 Planejamento de Força baseado em capacidades

32
Condicionantes atuais para a revisão da Concepção Estratégica Naval brasileira (CENAV): uma proposição

Marítima e Naval

33 Os avanços tecnológicos recentes e as suas implicações nas Operações Navais

34 Submarino convencional de propulsão nuclear de ataque brasileiro: emprego e possibilidade de uma nova doutrina

3
5 As Operações Psicológicas nos conflitos do século XXI

36 Operações Ribeirinhas: possíveis atuações no nível estratégico para o Poder Naval

37 A Defesa de Plataformas Petrolíferas: modelos para a MB diante de experiências de outros países

38 A repressão às atividades ilegais nas AJB e Operações Interagências

39
O Processo de Planejamento de Força como uma ferramenta a ser considerada na obtenção e gestão da capacitação

na área de Saúde da Marinha do Brasil

40
Política Assistencial para o Sistema de Saúde da Marinha (PASSM) – O Plano de Metas e Avaliação de

Resultados (PMAR) – como instrumento de contratualização interna entre os Diretores de OMH e a DSM – pensar
novas formas de alocação de recursos fundamentadas em “desfechos clínicos”.

41
Sistema de Informação em Saúde – Perspectivas, desafios e impactos na prestação de cuidados continuados aos

usuários do Sistema de Saúde da Marinha (SSM)

42 A prestação de cuidados virtuais em saúde na área de atenção básica – Propostas para o SSM

43
Modelo de terceirização de Gestão das atividades-meio, por única empresa, em unidades de saúde do SSM –

Vantagens e Desvantagens

44
Concepção Estratégica em Saúde (CES) – já não é o momento de pensar na eficiência alocativa de um novo

Centro Médico de Alta complexidade em substituição ao HNMD?

45
Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) – Impactos, desafios e lições aprendidas para a melhoria da

Governança das OMH do SSM.

46 A assessoria jurídica de DICA nas Operações Militares

47 A inteligência estratégica na MB

48 A atividade de inteligência em apoio ao planejamento e execução do emprego estratégico do Poder Militar



TEMA

49 A Interação dos Sistemas de Inteligência das Forças Armadas Brasileiras nas atividades Interagências

50 O Comando e Controle nas Operações Conjuntas no nível estratégico

51 Interoperabilidade – MB e as demais Forças

52 Doutrina de Operações Conjuntas: análise e perspectivas

53 Operações Interagências

54 Planejamento Estratégico / Gestão Estratégica: modelos para a MB

55 Remodelando a MB: os desafios contemporâneos e uma nova proposta de estrutura organizacional

56 O pensamento crítico na decisão e no assessoramento de alto nível

57 Segurança das Informações Digitais: desafios e ameaças para o Poder Naval brasileiro

58
Arrastos científicos, tecnológicos e dos processos de inovação no desenvolvimento e aprimoramento do Poder

Naval


