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 ESCOLA DE GUERRA NAVAL 
SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS MARÍTIMOS 

 

PROGRAMA DA DISCIPLINA 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS: POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO MAR  

LINHA DE PESQUISA: II  

CÓDIGO: PPGEM-MD-E17-ELETIVA 
 

CARGA HORÁRIA: 15 horas 

CRÉDITOS – 01 (UM) 

PROFESSOR: CMG (RM1) ANDRÉ P. BEIRÃO 

OFERECIDA EM: 1º SEM 2022  
PERÍODO: 09 MAR A 06 ABR 
4ªfs -18h00 às 21h00  

ATUALIZADO EM: FEVEREIRO/2022 

O objetivo da disciplina é discutir a relação entre a necessidade de regulação das atividades ligadas ao mar, 
sua interconectividade, a visão sistêmica do desenvolvimento sustentável e a multiplicidade de políticas 
públicas envolvidas. Parte de discussão teórica entre a aparente dicotomia entre o Direito (ação regulatória) 
enquanto ciência post-facto e a necessidade preditiva, fiscalizadora e avaliativa de políticas públicas. 
Apresenta a complexa rede de dupla entrada das políticas públicas: “setorial x competências” e os 
instrumentos disponíveis de sua regulação (“políticas (ppd)”, leis, decretos, portarias, normas, etc). A seguir 
apresenta-se o processo metodológico: Implementação, Análise, Acompanhamento, Avaliação (ex-ante e ex-
post), Propositura de Políticas Públicas (focadas no mar, porém expansível para qualquer outra área).  Ao final 
propõe exercício de desenvolvimento do processo metodológico apresentado à exemplos de políticas 
públicas voltadas ao mar setoriais (a serem definidas ao longo do curso).  

Políticas Públicas voltadas ao mar 

Unidades de Ensino: 

  
 

 

 

MARÇO ABRIL 

09 – AULA 1 06 – AULA 5 

UE I 
Base 

normativa e 
conceitual: 
direito e 
políticas 
públicas

UE II 
Visão sistêmica 

das Políticas 
Públicas (predição, 

fiscalização, 
avaliação e setorial 

x competências)

UE III
Instrumentos 
de Políticas 

Públicas

UE IV 
Metodologia de 
Implementação, 

Análise, 

Acompanhamento, 

Avaliação (ex-ante e 
ex-post), Propositura 

de Políticas Públicas 

UE V
Atividade 

Prática

1. OBJETIVO 

2. EMENTA 

3. CRONOGRAMA GERAL 
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16 – AULA 2  

23 – AULA 3  

30 – AULA 4  
* Na eventualidade do exercício requerer maior interconectivadade e interação, poderão ser reagendados 
encontros extras. 

 
1) Aulas serão baseadas em apresentações expositivas e reflexões (individuais e/ou em grupo – dependendo 

do quantitativo de discentes matriculados), de modo que se exige a leitura prévia de textos pelos discentes. 

4. METODOLOGIA DAS AULAS  

2) As aulas têm a duração de 3 (três) horas, incluindo um intervalo de 15 minutos. 

3) As demais questões devem ser observadas à luz do Regulamento do PPGEM.  

5. AVALIAÇÃO, CRITÉRIOS E PRAZOS 

O conceito final será o resultado do seguinte processo de avaliação: 
Serão atribuídas duas notas a cada aluno. A primeira será a partir da participação do aluno nas 

discussões e debates em sala, o que implica a presença nas aulas, a leitura prévia dos textos recomendados e a 
preparação para debates temáticos específicos. A segunda nota (de maior peso) será dada ao trabalho final, 
individual, escolhido dentre: “Análise, Acompanhamento, Avaliação (ex-ante e ex-post), Propositura de Políticas 
Públicas”, em forma de “Relatório de Pesquisa”.    

A nota final, individual, será a média das notas atribuídas a cada aluno. Cabe destacar que a presença 
pontual em pelo menos 75% das sessões é requisito à aprovação. Um mês após o término da disciplina, os 
discentes deverão entregar o Relatório da Pesquisa. 

Atrasos e extensões de prazo 

Não serão aceitos trabalhos depois do prazo, de modo que os discentes que não entregarem estarão 

reprovados.  

6. RECOMENDAÇÕES GERAIS  
1) Qualquer questão ou compromisso que afete a sua presença em sala deverá ser previamente justificada 

junto ao professor.  

2) O rendimento do aluno na disciplina será avaliado com os seguintes conceitos: A – Excelente; B – Muito Bom; 

C – Bom; D – Deficiente e E – Reprovado. 

3) Conceitos A, B e C – aluno aprovado. Conceito D – deverá realizar nova avaliação e E – reprovado na disciplina 

sem opção de recuperação. 

4) O curso foi preparado para proporcionar BASE CONCEITUAL e CAPACIDADE DE CRÍTICA. Os trabalhos são 

parte desta preparação e devem ser encarados com seriedade. 

5) No trabalho final o discente deverá citar todas as fontes de informação, referências ou ideias que não forem 

suas. O plágio, caso descoberto, será punido com a nota zero ou reprovação na disciplina.  

7. CONTATO DO(a) PROFESSOR(a) 
Prof. ANDRÉ BEIRÃO – beirao@marinha.mil.br OU beirao.ap@gmail.com (21)993226856 
 
 


