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4º SIMPÓSIO SOBRE DESENVOLVIMENTO DE 
COMPETÊNCIAS DA MARINHA DO BRASIL 

 



Nossos pontos na carta... 

 
• Compartilhar reflexões 
 
• Conceituar Competências 
 
• Descrever Mapeamento de Competências 

 
• Identificar mudanças na Capacitação 

 

 

Competências Profissionais na MB: um novo olhar 
sobre a capacitação 



13 de dezembro - Dia do Marinheiro 

Compartilhando reflexões 

13 de dezembro - Dia do Marinheiro - Marinha do Brasil.mp4
13 de dezembro - Dia do Marinheiro - Marinha do Brasil.mp4


 

 

 

 

 

 

      

A evolução tecnológica e a Marinha do Brasil 



Compartilhando reflexões 

SENAI São Paulo - O que é a Indústria 4.0.mp4


• Primeira – Água e vapor 

 

• Segunda – Eletricidade 

 

• Terceira – Eletrônica e tecnologias 

 

• Quarta – Fusão de várias tecnologias  

•  nas esferas física, digital e biológica 

 

 

As Revoluções 



   

  Iluminando nossa missão 

Missão 

•     Preparar e empregar o Poder Naval 

 

Visão de Futuro 

•    Uma Força moderna, equilibrada e balanceada 

•     Inserção político-estratégica do nosso País no 

    cenário internacional  

•     Sintonia com os anseios da sociedade brasileira 



Marcos Regulatórios 
 
Decreto n° 5707 de 23 de Fevereiro de 2006. 
 
 
Política de Ensino da Marinha, Portaria nº 431/MB de 08DEZ2009,  
fundamenta em seu 3º  objetivo: 
 
 Favorecer as condições essenciais ao  desenvolvimento de 

competências,    do  pensamento criativo e do espírito crítico do 
aluno, considerando-o como figura principal do processo ensino-
aprendizagem.  

 
 

 

Indutores da Mudança 



O conceito de Competências Profissionais 



É tudo que o  profissional  precisa  demonstrar   como    seu 
diferencial competitivo e tem Impacto  em seus resultados. 
                                                                                   Rogério Leme  
 

 

A importância do Comportamento 

Comportamento 

Atitude 

Valores 

Afetos Práticas  
Organizacionais 



       Mapeamento das Competências Profissionais 

                         

                     Profissionais 

                                                                        
      OMOT 

                           

       Setor                      

      Operativo 

                       
         
       Escolas 



Desempenho 
Profissional-CHA 

Profissionais (47 profissões) 

 

Documentos Normativos 

 

Organizações Militares Orientadoras 

Técnicas (OMOT) 

 

Organizações Militares de Ensino 

 

Meios operativos (Navais e aeronavais) 

 

O Mapeamento de Competências 



Novo Itinerário Formativo de Praças 

• Seleção (exigência Ensino Médio + área profissional) 

 

• Processo de Ensino (alteração metodológica - Currículo por 
competências) 

 

• Qualificação, envolvendo os meios operativos (PQS) 

 

• Educação Continuada (PAEC) 

 



Pedagogia das Competências 

 

A transposição    do   desempenho final para a    formação, orientada   pelas   

competências    que   se    pretende desenvolver   nos alunos, dá origem  ao   
que     chamamos     de   Pedagogia    das Competências,  isto    é,  uma   
pedagogia  definida  por  seus objetivos e validada pelas competências que 
produz.  

Marise Nogueira Ramos 

 
 



   

  Um novo olhar sobre a Capacitação 

  O primeiro item na elaboração do currículo é o  profundo 

conhecimento do Referencial de Competências;  

  A existência de disciplinas justifica-se por sua relação com o 
desenvolvimento de competências; 

  Contextualização do Ensino; 

  Comprometimento de todos da escola com o Ensino; 

  Qualificação (envolvendo os meios operativos) e 

  Educação Continuada. 



A Transposição Didática 

Desempenho Profissional-

CHA 

Objetivos de aprendizagem 

Conteúdos 

Metodologia 

Avaliação 

C-FMN 

2017 

Elaboração de uma nova metodologia de elaboração de Currículos, 

Portaria 71/2018 da DEnsM. 



Caso concreto 
Currículo do C-FMN até 2016 (Conteudista) 

 

 



Currículo por Competências (C-FMN  2017) 

 

 



 

 

Currículo por Competências (C-FMN  2017) 



Tradição e Inovação 

Nós transformamos considerando aquilo que 
queremos conservar.  



Por onde começar a mudança na  
Capacitação? 



Por onde começar … 

 Criar uma forma de comunicação sistemática, intencional, 
dialógica entre os meios operativos e a escola.  

 

 

 

 

 



Desafio 

 

 

 

 

 

 



      Gestão do Ensino  



Plano de trabalho utilizado para Construção 

 do Currículo do Curso de Formação de Marinheiros 

Buscar  

interlocutores 

Construção 

 Colaborativa 



Integrando os docentes  



Reconhecimento 

das 

 potencialidades 

Capacitação 



Capacitação 

Reconhecer  

as fraquezas 



Novas Formas de Ensinar 

Utilizando os recursos da Escola 



Construção do Currículo por Competências 



Construção do Currículo por Competências 



Construção Colaborativa do Currículo 

Equipe  

Pedagógica 

Coordenadores 

Docentes 

Estratégia de comunicação – Videoconferências 

 (39 no ano 2016 e 2017) 



Resultados apresentados na Reunião de  
Comandantes das EAM 

•Significativa diminuição de BDA 
•Padronização do processo de Ensino 
•Contextualização do Ensino 
•Direcionamento dos recursos para a profissionalização dos futuros 
Marinheiros 
•Capacitação dos Docentes e 
•Ampliação dos canais de comunicação DEnsM/EAM e entre as EAM. 



Aprendizagem significativa 

Para se conseguir aprendizagem deve-se ter um adequado material,  
as estruturas cognitivas do aluno e sobretudo a motivação. 

             David Ausubel 



Experimentar... 



Para reflexão 

Banda sem instrumentos Boa.mp4


COLÉGIO NAVAL 
 

CF(T) Patrícia Pontes (CN-10) 
E-mail: patricia.pontes@marinha.mil.br 

Tel.: (24) 3421-3010 ou 8114-3010 
 
 

Contato 

Obrigada! 


