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1. IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Compete ao IEAPM planejar e executar as atividades de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de Oceanografia,
Meteorologia, Geologia e Geofísica Marinhas, Instrumentação Oceanográfica,
Acústica Submarina e de Engenharia Costeira e Oceânica.

2. APRESENTAÇÃO

Missão:
“Executar pesquisas, desenvolvimentos, inovação e prestar serviços
tecnológicos na área de Ciências do Mar, a fim de contribuir para a ampliação
do conhecimento e a eficaz utilização do meio ambiente marinho, no interesse
da MB e do desenvolvimento socioeconômico do país”.

Visão de Futuro:
Ser reconhecido nacionalmente, até o ano de 2022, como Centro de Excelência
em pesquisas, desenvolvimento e inovação relacionadas às Ciências do Mar.

3. INFORMAÇÕES GERAIS:
Instituída pelo decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, do Presidente
da República, a Carta de Serviços ao Cidadão tem por objetivo informar os
serviços prestados pelo órgão ou entidade, suas formas de acesso aos serviços,
bem como o compromisso e os padrões de qualidade no atendimento ao público.

3.1

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira

Compete ao IEAPM planejar e executar as atividades de pesquisa e
desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de Oceanografia,
Meteorologia, Geologia e Geofísica Marinhas, Instrumentação Oceanográfica,

Acústica Submarina e Engenharia Costeira e Oceânica; promover, estimular,
participar e apoiar a realização de pesquisas de interesse da Marinha do Brasil,
no âmbito de universidades, instituições e entidades governamentais e privadas,
relacionadas às atividades de sua área de atuação; manter intercâmbio técnico
com as demais Forças Singulares e com universidades, instituições e entidades
governamentais e privadas no Brasil e no exterior, acompanhando a evolução
científica e tecnológica; e preservar, manter atualizada e ampliar a capacitação
necessária para a execução de suas tarefas. Neste contexto, contribuindo para
a garantia da nossa soberania no mar e em proveito do nosso poder naval e do
desenvolvimento nacional, o IEAPM desenvolve hoje diversas atividades, muitas
de interesse dual, em parceria com organizações militares da Marinha do Brasil,
órgãos governamentais, empresas públicas e privadas, universidades e
institutos de pesquisa.

Localização:
Rua Kioto, nº 253 - Praia dos Anjos
Arraial do Cabo - RJ
CEP: 28.930-000
FAX : (22) 2622-9093
Endereço eletrônico: www.ieapm.mar.mil.br
Assessoria de Comunicação Social:
ieapm.comsocial@marinha.mil.br
(22) 2622-9022
Ouvidoria IEAPM
ieapm.ouvidoria@marinha.mil.br
(22) 2622-9006

3.2

Museu Oceanográfico:

O Museu Oceanográfico foi criado em 1982 e destina-se a abrigar,
conservar e expor acervo de real significado histórico, cultural e técnico
proveniente, do meio ambiente marinho da região.
O acervo reúne a história sobre embarcações naufragadas na região de
Arraial do Cabo, equipamentos oceanográficos, réplicas e esqueletos de animais
marinhos, além de acervo permanente de organismos fixados e vivos, aquários
com espécies marinhas da região, tanques de toque que permitem visitantes
manusear algumas espécies marinhas.

Informações ao Visitante:
Terça-feira à sexta-feira
Horário: 9h às 17h
Sábados, domingos e feriados
Horário: 13h às 18h
Em alta temporada (NOVEMBRO à FEVEREIRO): 14h às 19h
Ingressos à venda no local Isentos de pagamento:
Igual ou maiores de 60 anos de idade;
Menores até 5 anos de idade;
Escolas em visitação programada; Escoteiros uniformizados.

Localização Museu Oceanográfico:
Praça Daniel Barreto s/nº - Praia dos Anjos
Arraial do Cabo - RJ CEP: 28.930-000 Tel: (22)
2622-9026 e 2622-9087
ieapm.museu@marinha.mil.br

3.3

Ilha do Cabo Frio:

A Ilha do Cabo Frio é patrimônio da União, estando sob jurisdição da
Marinha do Brasil e responsabilidade administrativa do Instituto de Estudos do
Mar Almirante Paulo Moreira.
A praia da “Ilha do Farol” foi considerada, segundo critérios do INPE, a
mais perfeita do Brasil (matéria na Revista Veja em 03/12/1997).
O local é frequentado diariamente por pescadores artesanais, passageiros
de escunas que realizam passeios turísticos e eventualmente por equipes de
Agências/Produtoras de Cinema, Canais de TV e Revistas que realizam eventos
de fotos/filmagens comerciais, além de expedições de estudantes universitários
e pesquisadores científicos.
A Ilha do Cabo Frio funciona como Campo de Prova de experimentos
científicos pertencentes ao IEAPM, USIMINAS, CASOP e CAMR.
As autorizações para passeios turísticos e acesso de embarcações com
finalidade de turismo e pesca artesanal são concedidas mediante solicitação e
cadastramento junto à Divisão de Segurança do IEAPM, com prioridade no
atendimento aos idosos, deficientes físicos e mulheres grávidas, conforme
Portaria vigente. Solicitações para foto/filmagem comercial serão encaminhadas,
através de ofício, à Diretora do IEAPM, por meio do setor de Comunicação Social
do IEAPM através do endereço eletrônico ieapm.comsocial@marinha.mil.br.

3.4

Normas de Acesso à Ilha do Cabo Frio

Os procedimentos para a concessão de acesso à Ilha do Cabo Frio por
pessoas físicas e jurídicas, para fins não relacionados diretamente com as
atividades da Marinha do Brasil, estão incluídas neste documento.
As autorizações de acesso incluem os desembarques à praia, atividade de
pesca amadora com linha, visita às ruínas do antigo Farol (Farol Velho) ou às
proximidades do Farol do Cabo Frio (Farol Novo), às atividades culturais,
esportivas ou ambientais por pessoa jurídica, e atividades de pesquisa científica.

3.5 Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha
O Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Marinha stricto sensu
(Mestrado e Doutorado), possui sede no Instituto de Estudos do Mar Almirante
Paulo Moreira, na cidade de Arraial do Cabo (RJ). É um curso desenvolvido em
forma associativa com a Universidade Federal Fluminense (UFF), ambas
instituições amplamente reconhecidas em seus campos de atuação.
Este curso foi aprovado pela CAPES em 2014 com o conceito 4 para
Mestrado e Doutorado, e possui um programa desenvolvido para fornecer aos
alunos um conhecimento adequado e experiência prática importante para a
carreira de Biotecnologia Marinha.
O conteúdo do curso foi desenvolvido por docentes com larga experiência
em Biologia Marinha, e mais recentemente em Biotecnologia, além de Gestão
de Negócios.

3.6 Programa Forças no Esporte – PROFESP
Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, o programa Forças no Esporte
busca promover a integração social e o desenvolvimento humano por meio da
prática esportiva. Os esforços empreendidos concentram-se na inclusão social,
valorização da cidadania, inserção no trabalho e na realização de atividades
físicas, esportivas e de lazer.
O projeto está presente em Arraial do Cabo, sendo desenvolvido pelo
IEAPM em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Arraial do
Cabo. O Ministério do Esporte é responsável pelo material esportivo e pelo
pagamento de professores e estagiários. O Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, por sua vez, responde pela alimentação.

As atividades do Forças no Esporte beneficiam anualmente cerca de 16 mil
crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos em todo o País.

Em, 07 de agosto de 2018
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Assessora de Comunicação Social
GUSTAVO AURÉLIO GARCIA
Capitão de Mar e Guerra (RM1-CD)
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