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SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

FUNDAÇÃO DE APOIO DA EGN 

 

A Fundação de Estudos do Mar (FEMAR) é a Fundação que apoia esta Instituição científica, 

tecnológica e de informação (ICT) e atende às especificações contidas no Decreto nº 7.423/10, que 

regulamenta a Lei nº 8.958/94, que dispõe sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior, 

as ICT e as fundações de apoio. A FEMAR é uma entidade sem fins lucrativos, e que tem por fim o apoio e 

o fomento às atividades de pesquisa à mentalidade marítima, conforme descrito em seu Estatuto: 

“Art. 4° - Com vistas a colaborar para difundir a mentalidade marítima no Brasil, a 

Fundação destina-se a contribuir para: [...] A FEMAR destina-se, ainda, a apoiar e 

fomentar as atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa, aos desenvolvimentos 

institucionais e tecnológicos e à inovação tecnológica, tudo ligado ao mar.” 

“Art. 5° - Para consecução dos seus fins a Fundação poderá:  

I - promover a realização de cursos, seminários, congressos e atividades congêneres de 

assuntos relacionados à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação tecnológica e para 

formação, especialização e aperfeiçoamento do pessoal capacitado ao exercício de 

empreendimentos públicos e privados relativos ao mar; 

[…]  

III – firmar convênios e contratos com outras instituições, públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras, para a execução de planos, programas e projetos referentes 

às suas atividades ou destinados ao recebimento ou prestação de assistência técnica 

relacionados com o seu fim; 

IV – apoiar e fomentar projetos: de ensino, na seleção e formação básica e 

profissional, de pesquisa e de extensão; culturais e científicos; e de desenvolvimentos 

institucionais e de inovação tecnológica, todos atinentes à Marinha do Brasil, à 

Marinha Mercante ou a outras entidades voltadas ao desenvolvimento e ao 

aprimoramento das pesquisas educacionais, científicas e tecnológicas relacionadas ao 

mar e às coisas do mar;”. 

 

Em 24 de julho de 2017 foi concedida a renovação do credenciamento da FEMAR junto ao 

Ministério da Educação (MEC) e Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), 

como Fundação de Apoio à pesquisa. 

Destaca-se que a FEMAR possui um histórico de participação em projetos de relevância em apoio à 

pesquisa e a inovação, no âmbito da Marinha do Brasil, a exemplo do Projeto Sistema de Simulação de 

Guerra Naval (SSGN) do Centro de Análise de Sistemas Navais (CASNAV) e do Plano de Levantamento da 

Plataforma Continental (LEPLAC) do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM).  
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CONTRATOS  FEMAR/EGN  VIGENTES 

 

1) Cenários de Defesa 

 

Celebração de contrato administrativo com Fundação de Apoio especializada e credenciada, tendo 

em vista: 

a) o apoio às atividades de pesquisa e inovação do projeto “Cenários de Defesa”, a serem conduzidas 

no âmbito da Linha de Pesquisa no 2 do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos Marítimos 

(PPGEM) da Escola de Guerra Naval (EGN); e 

b) a prestação de serviços de gestão administrativa e financeira atinentes ao projeto “Cenários de 

Defesa”. 

Assinado em 18/07/2018. Vigência: 18/07/2020. 

Coordenador: CMG(RM1-IM) Corrêa 

 

2) Inova Estudos Marítimos  

 

Celebração de contrato administrativo com Fundação de Apoio especializada e credenciada, tendo 

em vista: 

a) o apoio às atividades de pesquisa e inovação do projeto Inova Estudos Marítimos”, a serem 

conduzidas no âmbito das Linhas de Pesquisa do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos 

Marítimos (PPGEM) da Escola de Guerra Naval (EGN); e 

b) a prestação de serviços de gestão administrativa e financeira atinentes ao projeto “Inova Estudos 

Marítimos”. 

Assinado em 20/07/2018. Vigência: 20/07/2020. 

Coordenador: CMG(RM1) Beirão 

 

3) Cooperação e Segurança Marítima 

 

Celebração de contrato administrativo com Fundação de Apoio especializada e credenciada, tendo 

em vista: 

a) o apoio às atividades de pesquisa e inovação do projeto “Cooperação e Segurança Marítima”, a 

serem conduzidas no âmbito das Linhas de Pesquisa do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Estudos 

Marítimos (PPGEM) da Escola de Guerra Naval (EGN); e 

b) a prestação de serviços de gestão administrativa e financeira atinentes ao projeto “Cooperação e 

Segurança Marítima”. 

Assinado em 18/07/2018. Vigência: 18/07/2020. 

Coordenador: CMG(RM1) Willian Moreira 

 


