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1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 A Marinha do Brasil, por meio da Escola de Guerra Naval (EGN) e da Superintendência de Pesquisa e Pós-

graduação (SPP), torna pública aos interessados a abertura das inscrições e as normas do processo seletivo para ingresso 

nos cursos de doutorado e mestrado profissionais do Programa de Pós-graduação em Estudos Marítimos (PPGEM) e com 

previsão de início das suas atividades acadêmicas em março de 2022 (Turma 2022). 

 Os Estudos Marítimos constituem campo acadêmico interdisciplinar de conhecimento que abrange disciplinas 

que se relacionam com os espaços marítimos e as águas interiores, tendo como finalidade o estudo das relações do ser 

humano com o mar. A área de concentração do PPGEM “Defesa, Governança e Segurança Marítimas” revela a vocação 

do Programa e se expressa por meio de três Linhas de Pesquisa (LP): a LP1 - “Política e Estratégia Marítimas”; a LP2 - 

“Regulação do Uso do Mar, Processo Decisório e Métodos Prospectivos”; e a LP3 - “Política, Gestão e Logística em 

Ciência, Tecnologia e Inovação no Ambiente Marítimo”.  

1.2 PROPÓSITO DO PPGEM 

 Os cursos de doutorado e mestrado profissionais em Estudos Marítimos têm a proposta de preparar quadros civis 

e militares com elevada capacitação em estudos e pesquisas avançados no campo marítimo em áreas de interesse do poder 

marítimo, da defesa nacional e da governança e segurança marítimas. Pretende-se preparar profissionais dotados de 

autonomia acadêmico-profissional voltada à geração de soluções inovadoras para problemas de alta complexidade nos 

respectivos segmentos de atuação, bem como contribuir para a formulação de políticas públicas pertinentes. 

1.3 DOS CURSOS 

 O curso de doutorado profissional possui conceito 5 (cinco) junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES). O curso tem carga horária mínima de 720 horas (48 créditos) e duração prevista de até quatro 

anos letivos. 

O curso de mestrado profissional também possui conceito 5 (cinco) junto à CAPES. O curso tem carga horária 

mínima de 360 horas (24 créditos) e duração prevista de até dois anos letivos. 

 Ressalta-se que, tendo em vista o enfoque profissional, as aulas são ministradas conforme a estrutura curricular 

do Programa, sendo prevista a oferta de disciplinas em horários diurnos e/ou noturnos. O programa não garante a oferta 

de bolsas de estudos e os cursos são gratuitos. Para a integralização do curso e a obtenção dos títulos de doutor ou de 

mestre em Estudos Marítimos, o discente deverá ter atendido a todos os critérios estabelecidos no Regulamento do 

PPGEM.  

 As informações complementares sobre a área de concentração, as linhas de pesquisa e a qualificação dos 

professores orientadores encontram-se no Anexo A e, também, nos demais documentos disponíveis no sítio do PPGEM 

- https://www.marinha.mil.br/ppgem/.  

Este Edital tem por finalidade apresentar as normas do Processo Seletivo, sendo imprescindível a sua leitura 

antes de aceitar as suas condições. 

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2021. 

PROF. DR. MARCELO MELLO VALENÇA 

 

Professor Adjunto 

Presidente da Banca de Seleção de Doutorado 

PROF. DR. FRANCISCO EDUARDO ALVES DE 

ALMEIDA 

Capitão de Mar e Guerra (Refº) 

Presidente da Banca de Seleção de Mestrado 



4 

 

2. DO PRÉ-REQUISITO PARA A INSCRIÇÃO 

2.1        Para o Curso de Doutorado Profissional: 

Titulação de Mestrado (curso stricto sensu) reconhecido pela CAPES/MEC. 

2.2        Para o Curso de Mestrado Profissional: 

Curso de Graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou por Sistemas de Ensino Estaduais. 

 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição no processo seletivo implicará a aceitação irrestrita das condições estabelecidas neste Edital, não 

cabendo ao candidato o direito de recurso contra eliminação, anulação da inscrição ou não aproveitamento por falta de 

vagas, com exceção das hipóteses previstas neste Edital em relação à correção das provas escritas. 

3.2. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e das condições estabelecidas no 

Regulamento do PPGEM, disponível em <https://www.marinha.mil.br/ppgem/>, não sendo aceita a alegação de seu 

desconhecimento. 

3.3. As inscrições serão realizadas no período estabelecido no Calendário do Processo Seletivo (Anexo B) e poderão 

ser realizadas das seguintes formas: 

3.3.1. Pessoalmente, na Secretaria Acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos 

(SECAD), localizada na Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação (SPP) da EGN, 2º andar, nos dias úteis, 

no horário das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. 

3.3.2. Por procuração simples, assinada de próprio punho pelo candidato, sem necessidade de registro em 

cartório, devendo o representante apresentar um documento de identificação próprio e toda a documentação 

relacionada à inscrição do candidato, comparecendo no local, data e horário especificados no artigo 3.3.1 acima. 

3.3.3. Por correio eletrônico (e-mail) até às 23h59 (horário de Brasília/DF) do último dia de inscrição. O 

candidato deverá anexar ao e-mail toda a documentação exigida, digitalizada em formato PDF, enviando-a ao 

seguinte endereço: egn.selecaoppgem@marinha.mil.br. O PPGEM não se responsabiliza por intercorrências 

que incidam nesse processo de inscrição e recomenda cautela e precaução quanto à possibilidade de falhas 

associadas à internet e à prestação do serviço pelo correio eletrônico, sendo de total responsabilidade do 

candidato dispor de tal recurso e atentar para o período adequado para o envio da inscrição. No campo “Assunto” 

do e-mail, deverá constar: INSCRIÇÃO – CURSO AO QUAL CONCORRE (DOUTORADO OU 

MESTRADO) – NOME DO CANDIDATO. A opção desse meio implica a atenção ao previsto no item 3.4 deste 

Edital. 

3.4  A Secretaria Acadêmica (SECAD) do PPGEM encaminhará, em um prazo de até 72 horas, uma mensagem 

padronizada acusando apenas o recebimento da inscrição. A inscrição enviada passará por posterior conferência dos 

documentos e possível homologação conforme Calendário definido no Anexo B. O candidato que não receber a 

mensagem de recebimento de inscrição em 72 horas deverá entrar em contato, no prazo de 1 (um) dia útil, com a SECAD.  

3.5  Não serão aceitas inscrições fora do período estabelecido no Calendário, salvo por adiamento oficial do período 

de inscrições pela Comissão de Seleção, nem serão aceitas inscrições por meio de fax ou qualquer outra via que não as 

especificadas neste Edital. 

3.6  Ao candidato será atribuída total responsabilidade pelo correto preenchimento e veracidade das informações 

declaradas no formulário de inscrição (Anexo C), bem como na documentação enviada. No formulário de inscrição, o 

candidato deverá realizar as opções quanto à linha de pesquisa em que deseja se inscrever e, no caso de candidatos ao 

curso de Doutorado Profissional, ao segundo idioma para a Prova de Língua Estrangeira, francês ou espanhol. 

3.7  Serão indeferidas as inscrições no caso da não apresentação de qualquer documento solicitado neste Edital ou, 

ainda, se os respectivos documentos forem apresentados de forma ilegível ou irregular ou enviados fora do prazo 

estabelecido para a inscrição. A Comissão de Seleção poderá desconsiderar qualquer documentação cuja qualidade de 

imagem prejudique sua compreensão.  

3.8  O candidato portador de deficiência física que o impossibilite de realizar as provas na modalidade virtual sem 

auxílio externo poderá solicitar, no ato da inscrição, a realização da prova na modalidade presencial nas instalações da 

Escola de Guerra Naval (município do Rio de Janeiro/RJ), no mesmo dia e horário dos demais candidatos. A Comissão 

de Seleção decidirá sobre o requerimento e o requerente será comunicado via SECAD. 

https://www.marinha.mil.br/ppgem/
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3.8.1  O candidato que indicar a deficiência deverá entregar, no ato da inscrição, laudo médico atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da deficiência, além de eventual necessidade de 

tratamento adicional nos dias de exames, acompanhado de justificativa em parecer emitido por especialista da 

área de sua deficiência. 

3.8.2  A Comissão de Seleção se reserva o direito de determinar a realização das provas em modalidade 

presencial, nas instalações da Escola de Guerra Naval (município do Rio de Janeiro/RJ), aos candidatos cuja 

condição de deficiência física, devidamente comunicada no ato de inscrição, dificulte a verificação de que não 

recebe ajuda externa quanto ao conteúdo das respostas durante a realização das provas. Estes casos serão 

comunicados via SECAD. 

3.9  A homologação das inscrições será divulgada no sítio do PPGEM e no mural da SPP nas datas e horários 

previstos no Calendário do Anexo B. Os recursos (Anexo L) da não homologação das inscrições poderão ser realizados 

pessoalmente na SECAD ou por e-mail de acordo com o período e horários especificados no Calendário do Anexo B. 

Cabe ao candidato a responsabilidade de verificar a homologação da sua inscrição no sítio do PPGEM. 

3.10  O candidato ao Doutorado Profissional deverá contatar por e-mail um professor do PPGEM para o 

encaminhamento de seu Pré-Projeto de Pesquisa, de modo a obter a anuência desse docente e o seu eventual interesse em 

orientá-lo. Caso o professor contatado responda positivamente, o candidato encaminhará a comunicação à SECAD, 

juntamente com os demais documentos necessários para a inscrição neste processo seletivo. Na eventualidade da não-

obtenção da anuência, a inscrição não será homologada. A anuência por parte de um docente não implica o compromisso 

de orientação. 

 

ENDEREÇO E CONTATO DA SECRETARIA ACADÊMICA DO PPGEM (SECAD) 
ESCOLA DE GUERRA NAVAL (EGN) 

SUPERINTENDÊNCIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO (SPP) 

SECRETARIA ACADÊMICA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS MARÍTIMOS  

Avenida Pasteur, nº 480 – Urca – Rio de Janeiro – RJ – Brasil. CEP: 22.290-255 

Horário de atendimento: dias úteis de 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h. 

Telefone: (21) 2546-9325/9326 

E-mail: egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

Sítio do PPGEM: https://www.marinha.mil.br/ppgem/ 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO 

 

4.1        Formulário de inscrição preenchido e assinado, conforme o Anexo C; 

4.2 Cópia de documento de Identidade de validade nacional (dentro da validade) ou folha de identificação do 

passaporte para candidatos estrangeiros; 

4.3 Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou, no caso de candidato estrangeiro não residente no Brasil, 

declaração de sua ausência; 

4.4 Uma foto 3x4 recente; 

4.5 Cópia do Currículo Vitae da Plataforma Lattes/CNPq, impresso pelo sítio <www.lattes.cnpq.br>; 

4.6 No caso de candidatos ao Mestrado Profissional, Proposta de Pesquisa identificada, conforme Anexo E; 

4.7 No caso de candidatos ao Doutorado Profissional, Pré-Projeto de Pesquisa identificado, conforme o Anexo E,   

4.8 Carta de intenção dirigida ao Presidente da Comissão de Seleção, conforme o Anexo H; 

4.9 Cópia do comprovante (recibo) de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 70,00, a ser paga no Banco do 

Brasil (em todo território nacional). Não será aceito o comprovante de agendamento do pagamento. Será necessário emitir 

a Guia de Recolhimento da União (GRU); 

4.10 Os militares do serviço ativo e servidores civis das Forças Armadas, bem como os militares da reserva sob 

contrato de tarefa por tempo certo, tendo em vista a legislação específica, deverão entregar cópia de anuência formal, 

conforme o Anexo G, do Comandante/Diretor de sua organização militar para a participação no processo seletivo e 

posterior frequência ao Curso, caso aprovado. Tal anuência deve explicitar a disponibilidade do respectivo candidato para 

frequentar as atividades curriculares, em horário de expediente, durante a vigência do curso. 

https://www.marinha.mil.br/ppgem/
http://www.lattes.cnpq.br/
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4.11 Cópia (frente e verso) do diploma do Curso de Graduação ou, no caso do candidato ao Mestrado Profissional, 

declaração expedida pela instituição de ensino, destacando a data de conclusão do curso e o cumprimento de todos os 

seus créditos, aguardando tão somente a emissão do respectivo diploma;  

4.12 No caso do candidato ao Mestrado Profissional ainda estar em vias de conclusão do Curso de Graduação (último 

semestre), este deverá apresentar declaração formal da instituição de ensino superior que ateste a previsão de conclusão 

do referido curso até o mês de fevereiro de 2022. Caso aprovado e classificado no processo seletivo, para ter a sua 

matrícula efetivada, será necessário apresentar, até o início do curso, diploma ou declaração de conclusão do Curso de 

Graduação.  

4.13   Aos candidatos ao Doutorado Profissional, além dos documentos mencionados acima, deverá também ser 

apresentado: 

4.13.1 Comprovação de anuência de um professor do PPGEM, conforme item 3.10 acima; 

4.13.2 Cópia (frente e verso) do diploma do Curso de Mestrado (titulação de mestrado) ou declaração expedida 

pela instituição de ensino, destacando a data de conclusão do curso e o cumprimento de todos os seus 

créditos e a aprovação da defesa do trabalho de conclusão do curso de mestrado, aguardando tão somente 

a emissão do respectivo diploma. 

4.13.3 No caso de o candidato ainda estar em vias de conclusão do Curso de Mestrado, este deverá apresentar uma 

declaração que ateste a previsão de conclusão do referido curso e da data da defesa do trabalho de conclusão 

de mestrado até o mês de fevereiro de 2022. Caso aprovado e classificado no processo seletivo, para ter a 

sua matrícula efetivada, será necessário apresentar, até o início do curso, o diploma ou a declaração de 

conclusão do Curso de Mestrado. 

4.13.4 Duas cartas de recomendação de profissionais, pesquisadores ou docentes que declarem a aptidão e a 

inclinação do candidato às atividades relacionadas à pesquisa científica ou a atividades em assuntos 

complexos e inovadores, conforme o Anexo D. 

4.13.5 No caso do envio das cartas de recomendação pelos próprios indicantes, estes deverão enviá-las por e-mail, 

assinadas e em formato PDF, até o último dia de inscrição, para o endereço 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br, indicando no campo “Assunto” do e-mail: “CARTA DE 

RECOMENDAÇÃO” – NOME DO CANDIDATO que está recomendando. É de responsabilidade 

exclusiva do candidato o envio das cartas que, se não recebidas pela Secretaria Acadêmica do PPGEM em 

tempo hábil, resultarão na sua eliminação do certame. 

Observações: 

A)  Candidatos que tenham realizado o Curso de Mestrado ou de Graduação em instituição estrangeira de 

educação superior e pesquisa deverão apresentar, no momento da inscrição, cópia da revalidação do diploma de 

mestrado ou de graduação ou do protocolo de solicitação do documento de revalidação de diploma, por 

instituição de educação superior brasileira. No caso de entrega de protocolo e aprovação no processo seletivo, 

para que a matrícula seja efetivada, o documento de revalidação deverá ser apresentado antes do início do curso.  

B)  No caso de os documentos não serem oriundos de instituições de ensino superior e pesquisa de países 

lusófonos, estes deverão ser apresentados com tradução juramentada para o português. 

C)  Candidatos estrangeiros deverão apresentar, adicionalmente, cópia do passaporte válido com o visto de 

entrada no Brasil, se cabível. 

 

5. DOS PROCEDIMENTOS PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

5.1. A taxa de inscrição de R$70,00 (setenta reais) deverá ser paga mediante GRU gerada pelo candidato. O candidato 

deverá entrar na página https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp e preencher os dados 

solicitados com as informações abaixo: 

• Unidade Gestora: 673006 (Diretoria de Finanças da Marinha - Fundo Naval) 

• Gestão: 00001 – Tesouro Nacional 

• Nome da Unidade: Diretoria de Finanças da Marinha – Fundo Naval 

• Código de Recolhimento: 28883-7 



7 

• Clique em “avançar” 

• Número de referência: 662000 

• Competência: mês e ano 

• Vencimento: data do pagamento 

• CPF (ou passaporte para estrangeiros): 

• Nome: inserir o seu nome 

• Valor Principal: R$ 70,00 

• Valor Total: R$ 70,00 

• Depois de preenchido, clicar em “emitir GRU”, imprimir e pagar em qualquer agência do Banco do Brasil. 

5.2. O candidato deverá manter sob sua posse o comprovante original do pagamento para eventuais solicitações. 

5.3. Não haverá parcelamento ou devolução do valor da taxa de inscrição em hipótese alguma, ainda que constatado 

o pagamento em duplicidade. 

5.4. O candidato que não efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do período para realização das inscrições 

determinado no Calendário do Anexo B não terá a sua inscrição efetivada, exceto para os casos de isenção previstos neste 

Edital. 

 

6. DA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

6.1. Em conformidade com o Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, haverá isenção do valor da taxa de inscrição 

para o candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trata o 

Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, e for membro de família de baixa renda, nos termos deste Decreto. 

6.2. O candidato que desejar solicitar a isenção deverá preencher, assinar e entregar pessoalmente ou por e-mail o 

Requerimento de Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição, conforme Anexo I e devendo ser considerado 

o período e horário estabelecido no Calendário do Anexo B. 

6.3. Qualquer erro, omissão de dados e/ou rasura que impossibilite a leitura das informações no Requerimento de 

Solicitação de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição acarretará na impossibilidade de atendimento da referida 

solicitação. 

6.4. O candidato que tiver o seu pedido de isenção e/ou recurso indeferido e que desejar, mesmo assim, participar do 

processo seletivo, deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição e realizar sua inscrição conforme as normas deste 

Edital. 

6.5. Caberá recurso no caso do indeferimento de isenção de pagamento da taxa de inscrição. O recurso deverá ser 

apresentado até o primeiro dia útil subsequente à divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção. O recurso 

poderá ser entregue pessoalmente ou encaminhado por e-mail conforme data e horário do Calendário. O resultado do 

recurso será divulgado conforme Calendário. 

6.6. A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em Lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo 

único do art. 10 do Decreto nº 83.936/79.  

6.7. O resultado dos pedidos de isenção será disponibilizado no sítio do PPGEM, conforme Calendário. 

 

7. DAS VAGAS 

PARA O CURSO DE DOUTORADO PROFISSIONAL: 

7.1. São previstas 10 (dez) vagas para o processo seletivo ao curso de Doutorado Profissional. 

7.2 Haverá a reserva de até 01 (uma) vaga para candidatos estrangeiros não residentes no Brasil, em decorrência de 

acordos de cooperação específicos, sendo submetidos a processo seletivo determinado pela Comissão de Seleção. 

 

PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL: 
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7.3 São previstas 20 (vinte) vagas para o processo seletivo ao curso de Mestrado Profissional.  

7.4 Haverá a reserva de até 04 (quatro) vagas para candidatos indicados pela Marinha.  

7.4.1 São elegíveis a essas vagas militares da ativa, militares da reserva em regime de contrato de tarefa por 

tempo certo ou servidores civis em atividade, desde que a organização militar (OM) da Marinha requeira à EGN, 

sendo tal solicitação submetida ao Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, à Diretoria-Geral do Pessoal 

da Marinha ou ao Estado-Maior da Armada, conforme o caso, para inclusão no Programa de Cursos de 2022, de 

acordo com a legislação pertinente.  

7.4.2 Os militares e servidores civis eventualmente indicados pela Marinha deverão inscrever-se e submeter-se 

às avaliações do processo seletivo, nos termos deste Edital, como todos os demais candidatos. Somente farão jus 

às vagas reservadas os candidatos que, além de atenderem aos critérios acima, forem efetivamente aprovados no 

processo seletivo.  

7.5 Haverá a reserva de até 02 (duas) vagas para candidatos estrangeiros não residentes no Brasil, em decorrência 

de acordos de cooperação específicos, sendo submetidos a processo seletivo determinado pela Comissão de Seleção. 

7.6 Caso, por qualquer motivo, as vagas reservadas para os cursos de Doutorado e Mestrado profissionais não sejam 

preenchidas, estas poderão ser aproveitadas por candidatos aprovados na ampla concorrência relativa ao processo seletivo 

respectivo, seguindo a ordem de classificação do resultado final. 

7.7 A Comissão de Seleção reserva-se ao direito de ampliar o número de vagas, bem como de não preencher vagas 

ociosas. 

 

8. DO PROCESSO SELETIVO 

8.1. O processo seletivo será conduzido por uma Comissão de Seleção constituída por docentes do PPGEM. O 

processo seletivo constará das seguintes avaliações: 

 

PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL 

O processo seletivo para o Curso de Mestrado Profissional consistirá em quatro etapas: 

A) Análise e homologação da documentação relativa à inscrição: Etapa eliminatória. A documentação será 

verificada de acordo com o especificado neste Edital e, caso aprovada, homologada pela Comissão de Seleção. 

As publicações das homologações das inscrições serão realizadas conforme o disposto no Calendário deste 

Edital.   

B) Prova de Língua Estrangeira: Etapa de caráter eliminatório. A Prova de Língua Estrangeira terá a duração 

de 01 (uma) hora e avaliará a suficiência do candidato no idioma inglês. Não serão concedidas isenções de 

realização das provas em função de certificados de proficiência de língua estrangeira. 

C) Prova de Conhecimento Específico: Etapa de caráter eliminatório e classificatório. A Prova de 

Conhecimentos Específicos terá a duração de 02 (duas) horas e constará de questões discursivas elaboradas a 

partir dos textos apontados na bibliografia constante do Anexo J. 

OBS: Apesar de consistirem em etapas distintas do processo seletivo, as provas de Língua Estrangeira 

e de Conhecimento Específico serão aplicadas simultaneamente. Caberá ao candidato a 

responsabilidade de gerenciar seu tempo para a execução de ambas. A realização destas provas será em 

ambiente virtual e caberá ao candidato garantir os meios adequados à sua realização, conforme indicado 

no item 9 - DOS DIAS DE PROVA. 

D) Prova Oral (para os candidatos aprovados e classificados nas etapas anteriores): Etapa de caráter 

eliminatório e classificatório. Durante a Prova Oral serão questionados e avaliados o interesse e o potencial 

desempenho do candidato em um programa de pós-graduação, bem como questões relacionadas à Proposta de 

Pesquisa apresentada, notadamente no que tange a sua relevância e pertinência para os Estudos Marítimos e seus 

impactos ao campo profissional e/ou acadêmico, conforme critérios determinados no Anexo K. Poderão ser 

arguidos também aspectos relacionados à Prova de Conhecimentos Específicos e de Língua Estrangeira e às 

respectivas respostas do candidato. Esta etapa será realizada de forma não presencial, com auxílio de plataforma 

eletrônica, ao vivo, tipo Skype ou outra plataforma indicada pelo PPGEM. É de responsabilidade do candidato 

providenciar os meios para que a conexão durante a realização desta prova seja estável e permita adequadamente 

sua execução, inclusive com o funcionamento de elementos de áudio, câmera e microfone, bem como ambiente 

adequado para tal avaliação. A Comissão de Seleção gravará a Prova Oral de cada candidato.   
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PARA O CURSO DE DOUTORADO PROFISSIONAL: 

O processo seletivo para o Curso de Doutorado Profissional consistirá em quatro etapas: 

A) Análise e homologação da documentação relativa à inscrição: Etapa de caráter eliminatório. A 

documentação será verificada de acordo com o especificado neste Edital e, caso aprovada, homologada pela 

Comissão de Seleção. As publicações das homologações das inscrições serão realizadas conforme o disposto no 

Calendário deste Edital.  

B) Provas de Língua Estrangeira (para todos os candidatos): Etapa de caráter eliminatório. As Provas de 

Língua Estrangeira avaliarão a suficiência do candidato no idioma inglês e um segundo idioma a sua escolha, 

dentre o francês e o espanhol. As Provas de Línguas Estrangeiras terão duração de até 02 (duas) horas e serão 

realizadas de forma virtual, conforme data prevista no Calendário. Não serão concedidas isenções de realização 

das provas em função de certificados de proficiência de língua estrangeira. 

OBS: Nesta etapa, o candidato oriundo do Curso de Mestrado Profissional em Estudos 

Marítimos/PPGEM estará isento, pelo prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao ano de início de seu 

curso no PPGEM, de realizar a prova no idioma pelo qual concorreu no Processo Seletivo do Mestrado. 

Caso o egresso não tenha realizado a prova de inglês no processo seletivo anterior, será obrigatória a 

sua realização neste processo seletivo. Dada a isenção de uma das provas, a duração da Prova de Língua 

Estrangeira será de apenas 01 (uma) hora, considerando apenas 01 (um) idioma. 

C) Análise do Pré-Projeto de Pesquisa (para os candidatos aprovados nas etapas anteriores): Etapa de 

caráter eliminatório e classificatório. Nesta etapa, que não contará com a participação do candidato, a Comissão 

de Seleção avaliará a aderência, caráter inovador e metodológico, oportunidade e possibilidade de orientação do 

Pré-Projeto de Pesquisa apresentado pelo candidato em relação às linhas de pesquisa do PPGEM e às pesquisas 

de seus docentes. Quanto à oportunidade e possibilidade de orientação, será considerado e consultado 

prioritariamente o docente que deu a anuência ao Pré-Projeto de Pesquisa e, subsidiariamente, os demais 

docentes do Programa, a partir de suas áreas de interesse e disponibilidade em orientar o candidato, considerando 

exclusivamente o Pré-Projeto de Pesquisa. O processo será conduzido pela Comissão de Seleção. O Pré-Projeto 

de receberá uma nota, de 0 (zero) a 10,0 (dez). Candidatos cujo Pré-Projeto de Pesquisa não apresentarem a 

anuência de nenhum professor do PPGEM nesta etapa, bem como aqueles que obtiverem nota menor que 7,0 na 

análise do Pré-Projeto de Pesquisa, serão eliminados do processo seletivo. 

D) Prova Oral (para os candidatos aprovados e classificados nas etapas anteriores): Etapa de caráter 

eliminatório e classificatório, que contará com os candidatos aprovados nas etapas anteriores e classificados até 

o total de 03 (três) vezes o número de vagas ofertado e apontado no item 7.1 Durante a Prova Oral serão 

questionados e avaliados o interesse e o potencial desempenho do candidato em um programa de pós-graduação, 

bem como questões relacionadas ao Pré-Projeto de Pesquisa apresentado, notadamente no que tange a sua 

relevância e pertinência para os Estudos Marítimos e seus impactos ao campo profissional e/ou acadêmico, 

conforme critérios determinados no Anexo K. Poderão ser arguidos também aspectos relacionados à Prova de 

Línguas Estrangeiras e às respectivas respostas do candidato. Esta etapa será realizada de forma não presencial, 

com auxílio de plataforma eletrônica, ao vivo, tipo Skype ou outra plataforma indicada pelo PPGEM. É de 

responsabilidade do candidato providenciar os meios para que a conexão durante a realização desta prova seja 

estável e permita adequadamente sua execução, inclusive com o funcionamento de elementos de áudio, câmera 

e microfone, bem como ambiente adequado para tal avaliação. A Comissão de Seleção gravará a Prova Oral de 

cada candidato.   

    

9. DOS DIAS DE PROVAS 

9.1. As avaliações serão realizadas de forma não presencial, com auxílio de plataforma eletrônica, ao vivo, tipo skype 

ou outra plataforma indicada pelo PPGEM em seu sítio em data estabelecida no Calendário. É de responsabilidade do 

candidato providenciar os meios para que a conexão durante a realização desta prova seja estável e permita 

adequadamente sua execução, inclusive com o funcionamento de elementos de áudio, câmera e microfone, bem como 

ambiente adequado para tal avaliação. 

9.2. Para realização de todas as etapas do processo seletivo que requeiram ambiente virtual, o candidato deverá dispor 

de meio apto à conexão via internet, dotado de áudio, câmera e microfone funcionais. A câmera e o microfone devem 

permanecer ligados ao longo da prova, podendo eventuais exceções serem admitidas, em caráter temporário e a bem do 

processo seletivo, pela Comissão de Seleção, em decisões ad hoc contra as quais não caberá recurso.  

9.3. Apesar das provas serem em formato não-presencial, espera-se do candidato comportamento tal como uma prova 

presencial. Os candidatos não deverão se comunicar com outras pessoas por celular, e-mail ou contato direto, estando ou 

não no aposento em que realizará a prova. Caso se perceba descumprimento dessas regras, o candidato será eliminado do 

processo seletivo. Pequenos distúrbios serão resolvidos pelos fiscais e pela Comissão de Seleção no melhor interesse do 

processo seletivo.    
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9.4. O ambiente virtual estará disponível e acessível aos candidatos no dia da Provas de Conhecimentos Gerais e de 

Língua Estrangeira a partir de 45 (quarenta e cinco) minutos antes do horário de início da prova em questão. O candidato 

deverá acessar o ambiente virtual designado até 30 (trinta) minutos da hora de início da prova para verificação da 

identidade. É imprescindível que o nome que apareça na tela junto ao candidato seja seu nome conforme conste no 

documento de identidade submetido durante o processo de inscrição. O candidato deve programar sua entrada no ambiente 

virtual em horário hábil e de modo a evitar atrasos ou problemas decorrentes de conexão e/ou funcionamento da câmera, 

áudio e microfone. 

9.4.1. O limite para acesso ao ambiente virtual será de até 15 (quinze) minutos depois de iniciada a prova. Após 

este prazo, não será permitido o acesso de nenhum candidato ao referido espaço. Candidatos que não 

verificaram a sua identidade junto à Comissão de Seleção no dia da prova não terão suas provas corrigidas, 

mesmo que enviadas. Não será concedido, sob hipótese alguma, acréscimo de horário em razão do atraso do 

candidato. 

9.4.2. Ao faltar 10 (dez) minutos para o início da prova, serão passadas oralmente as instruções para os candidatos 

e, no momento de início, o link para as questões será publicizado. Os candidatos deverão acessar o arquivo 

e responder às perguntas por escrito na forma exata como for determinada pela Comissão de Seleção antes 

do início da prova. Não serão recebidas respostas enviadas por outros meios ou a destempo. 

9.5. Os candidatos ao Mestrado Profissional terão o prazo máximo de 03 (três) horas para a realização das Provas de 

Conhecimentos Gerais e de Língua Estrangeira. Como as provas serão feitas simultaneamente, é de responsabilidade 

exclusiva do candidato a gestão do seu tempo. 

9.6. Os candidatos ao Doutorado Profissional terão até 02 (duas) horas para a realização das Provas de Línguas 

Estrangeiras, ressalvadas as especificidades do item 8 acima. 

9.7. Os candidatos disporão de 10 (dez) minutos adicionais ao tempo de realização das provas para converter os 

arquivos de resposta para o formato PDF e realizar o envio na forma exata determinada pela Comissão de Seleção. A 

utilização destes 10 (dez) minutos é livre, podendo ser empregados para elaborar as respostas. Entretanto, a 

responsabilidade pelo recebimento das respostas em tempo é exclusiva do candidato. Falhas na conexão da internet e/ou 

conversão do arquivo não isentam o candidato da obrigação de enviar as questões no prazo determinado. 

9.8. Todas as instruções acerca do preenchimento, envio e formato do arquivo a ser devolvido com as questões 

respondidas estarão disponíveis no arquivo da prova. O procedimento para solucionar eventuais dúvidas também estará 

explicitado na prova. Por questões de segurança, as provas deverão ser enviadas ao final do tempo em formato PDF. 

Excepcionalmente serão aceitos arquivos enviados nos formatos Word e Libre Office, porém não haverá direito de revisão 

de provas, neste caso. 

9.9. Terá a prova anulada e será automaticamente eliminado o candidato que, durante a sua realização: 

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas; 

b) se beneficiar de consulta não autorizada; 

c) faltar com o devido respeito com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 

presentes e/ou com os demais candidatos; 

d) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; 

 e) Não enviarem a prova no formato, meio e/ou tempo especificado pela Comissão de Seleção. 

 

10. DA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

10.1      Para a aprovação neste processo seletivo exige-se do candidato: 

PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL: 

a) Homologação da inscrição; e 

b) Prova de Conhecimentos Específicos: nota igual ou superior a 7,0; e 

c) Prova de Língua Estrangeira: avaliação de APTO; e 

d) Prova Oral: nota igual ou superior a 7,0. 

 

PARA O CURSO DE DOUTORADO PROFISSIONAL: 

a) Homologação da inscrição; e 
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b) Provas de Língua Estrangeira: avaliação de APTO em cada uma das provas de idiomas; e 

c) Análise do Pré-Projeto de Pesquisa: nota igual ou superior a 7,0 e classificação dentro do limite de vagas para 

a fase seguinte; e 

c) Prova Oral: nota igual ou superior a 7,0. 

 

10.2  Às avaliações que requerem notas serão atribuídos valores de zero (0,0) a dez (10,0) com uma casa decimal. 

10.3  A avaliação APTO para as Provas de Língua Estrangeira representa uma nota igual ou maior a 7,0 (sete). 

10.4  As notas e avaliações das Provas serão divulgadas no sítio do PPGEM e no mural da SPP em relação ordenada 

por curso e, então, pelo número de inscrição do candidato, em ordem crescente. 

10.5   Após o resultado final das Provas de Língua Estrangeira e da Análise do Pré-Projeto de Pesquisa (para os 

candidatos ao Doutorado Profissional) e das Provas de Conhecimento Específico e de Língua Estrangeira (para os 

candidatos ao Mestrado Profissional), será divulgada uma lista em ordem crescente do número de inscrição dos candidatos 

com os respectivos horários e dias para a Prova Oral.  

10.6  O resultado final para o Curso de Doutorado Profissional será dado pela média aritmética da Análise do Pré-

Projeto de Pesquisa e da Prova Oral.  

10.7 A lista de classificação dos candidatos selecionados será divulgada na ordem do resultado obtido por cada um 

dos candidatos, em ordem decrescente da média obtida. Nesta lista, será considerado o número de vagas, contendo o 

número de inscrição, nome e linha preliminar de pesquisa do PPGEM, que poderá ser diferente da escolhida pelo 

candidato, face às demandas e existentes do PPGEM. 

10.8 O resultado para o Curso de Mestrado Profissional será dado pela média aritmética entre as notas obtidas na 

Prova de Conhecimentos Específicos e na Prova Oral.  

10.9 A lista de classificação dos candidatos selecionados será divulgada na ordem do resultado final obtido por cada 

um dos candidatos, em ordem decrescente da média obtida. Nesta lista, será considerado o número de vagas, contendo o 

número de inscrição, nome e linha preliminar de pesquisa do PPGEM, que poderá ser diferente da escolhida pelo 

candidato, face às demandas existentes do PPGEM. 

10.10 No caso de empate no resultado, a classificação do candidato será decidida em favor do candidato com a maior 

nota na Avaliação do Pré-Projeto de Pesquisa. Persistindo o empate, a classificação será decidida em favor do candidato 

mais idoso. 

10.11 Caso haja candidato aprovado no resultado, mas não classificado dentro do número de vagas estabelecidas, este 

será considerado candidato reserva. Em caso de desistência ou a não efetivação de matrícula de um candidato da lista de 

aprovados, poderão ser convocados candidatos reservas tantos quanto necessários, a critério da Comissão de Seleção, até 

a data de início do curso. 

10.12 Em caso de convocação de candidato reserva, será adotada estritamente a ordem de classificação discriminada 

pela ordem decrescente da média obtida no resultado da seleção, considerando os critérios de desempate estabelecidos 

neste Edital. 

10.13 Os candidatos considerados na categoria de reserva deverão acompanhar as informações no sítio do PPGEM, a 

fim de tomar conhecimento de uma eventual reclassificação. A Comissão de Seleção e a SECAD não possuem a 

responsabilidade de convocar pessoalmente um candidato reserva. 

 

11. DA MATRÍCULA 

11.1 As matrículas dos candidatos constantes da lista de aprovados e classificados deverão ser efetuadas no período 

especificado no Anexo B. O candidato que não realizar a sua matrícula no período estabelecido será eliminado do processo 

seletivo.   

11.2 A matrícula poderá ser realizada pessoalmente na Secretaria do PPGEM ou por e-mail, conforme Calendário do 

Anexo B, pelo envio do formulário de matrícula disponível no sítio do PPGEM, devidamente preenchido e assinado para 

o e-mail: egn.selecaoppgem@marinha.mil.br.  

11.3  Os candidatos aprovados e classificados que, eventualmente, ainda tenham documentos previstos no item 4 

deste Edital pendentes a serem apresentados, deverão apresentar tais documentos até o início do curso.  

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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12.1 Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Comissão de Seleção do PPGEM. 

12.2 A documentação dos candidatos não aprovados e/ou não classificados que tiver sido entregue em meio físico ou 

enviada por via postal ficará à disposição para devolução, a partir do resultado final do processo seletivo, pelo prazo de 

1 (um) mês, findo o qual será destruída.  

12.3 A ausência do candidato em qualquer das avaliações do processo seletivo, bem como a não realização da 

matrícula no período estabelecido neste Edital, implicará a exclusão do candidato do processo seletivo. 

12.4 A análise da Proposta de Pesquisa e do Pré-Projeto de Pesquisa realizada durante o processo seletivo vale 

exclusivamente para o presente certame, não tendo qualquer valor para avaliações que serão exigidas do discente durante 

o curso. Durante o processo de orientação, alterações, mesmo substanciais, podem ser recomendadas ou exigidas pelo 

docente orientador, procedendo-se de acordo com o Regulamento do PPGEM. 

12.5 A Comissão de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de avaliação do processo seletivo definidos 

neste Edital, não cabendo recurso de qualquer espécie em relação a esses critérios. 

12.6 Este processo seletivo terá validade apenas para os cursos que serão iniciados no primeiro semestre de 2022. 

12.7 Considera-se atendido o requisito de publicidade do processo seletivo, para os fins deste Edital, pela 

disponibilização dos resultados em mural na SPP e no sítio do PPGEM e/ou da EGN. 

12.8 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova, convocação ou matrícula do candidato, se verificadas 

falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou nos documentos previstos neste edital, em especial, os 

diplomas. 

12.9 A qualquer tempo, poder-se-á cancelar a inscrição ou a matrícula por solicitação do candidato. 

12.10 A matrícula no PPGEM não garantirá a obtenção de bolsa de estudos. 

12.11 É de responsabilidade do candidato inteirar-se das datas, dos horários e dos locais de realização das avaliações, 

da publicação de resultados, do período de recursos ou de quaisquer alterações no calendário do processo seletivo, 

devendo consultar o sítio do PPGEM ou a SECAD. 

12.12 Não haverá, sob pretexto algum, segunda chamada às provas, nem aplicação dessas fora do horário, da data e do 

local pré-determinados. 

12.13 A Comissão de Seleção poderá alterar a linha de pesquisa do candidato conforme demandas existentes do 

PPGEM. 

12.14 Por ocasião do início do período letivo, o aluno do PPGEM receberá o “Caderno de Orientações aos Discentes”, 

no qual constarão as comunicações, as obrigações e os prazos respectivos ao Curso. 

 

13        INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

13.1 O candidato deverá continuamente acessar o sítio do PPGEM de modo a ter acesso às novas informações 

divulgadas. 

13.2 Os materiais disponíveis na página para consulta estarão em formato PDF, portanto, é necessário que o candidato 

tenha instalado em seu computador o aplicativo Adobe Acrobat Reader ou outro aplicativo capaz de acessar documentos 

em formato PDF.  

 

14        DA VIGÊNCIA DESTE EDITAL 

14.1 O prazo de vigência deste Edital é da data de sua publicação até o encerramento dos trabalhos da Comissão de 

Seleção, em 31 de março de 2022. 
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ANEXO A 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA  

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: DEFESA, GOVERNANÇA E SEGURANÇA MARÍTIMAS 

A área de concentração do Programa de Pós-graduação em Estudos Marítimos contempla os estudos de defesa e 

assuntos relacionados ao campo naval e marítimo. Importam temas voltados ao pensamento estratégico, à história naval, às 

teorias das relações internacionais e às relações de poder, mas também o planejamento estratégico de médio e longo prazos, a 

confecção de cenários e políticas públicas associadas ao mar. Além dos aspectos ligados à governança dos mares, a relevância 

da análise de implicações jurídicas relacionadas com o direito do mar, marítimo e internacional serve como suporte às iniciativas 

de cooperação internacional e os diversos níveis de relação interagências. Figuram também temas cujos aspectos econômicos, 

tecnológicos, de ciência e inovação são determinantes para o campo dos estudos marítimos, nas suas componentes civil e militar. 

O PPGEM congrega as seguintes Linhas de Pesquisa (LP): 

LP1 - Política e Estratégia Marítimas: 

Pesquisa a conexão entre os Estudos Marítimos e a área de concentração, com ênfase nos estudos sistemáticos de 

ciência política, no que couber ao processo de tomada de decisão política no campo marítimo, na formulação de políticas e 

estratégias marítimas nacionais ou estrangeiras, na investigação histórica sobre as políticas e estratégias navais governamentais 

no passado e no tempo presente, na análise geopolítica estatal e regional em prol do desenvolvimento marítimo e da pesquisa 

voltada para a relação do homem, a sociedade e seu meio ambiente, o mar. Essa linha também contempla estudos de teoria 

política, geografia física e política, estudos estratégicos, antropologia e suas interconexões com os mares. 

LP2 - Regulação do Uso do Mar, Processo Decisório e Métodos Prospectivos: 

Pesquisa a complexa e dinâmica relação interestatal e seus possíveis desdobramentos de longo prazo, com ênfase nos 

reflexos advindos do direito internacional, do direito do mar e marítimo sob o prisma de segurança, ambiental, do tráfego 

marítimo e exploratório dos recursos vivos e não-vivos (petróleo, gás e recursos minerais). Tal relação, sob a ótica da 

cooperação internacional, governança e segurança marítima requer abordagem multidisciplinar, contextualizada com a tessitura 

institucional e abrangência geopolítica. Daí decorre o interesse em ferramentas de simulação para segurança, defesa, integração 

latino-americana, resolução de conflitos e aprimoramento do processo decisório. Congrega estudos e métodos prospectivos para 

pesquisar futuros alternativos, identificar e acompanhar sinais e causas, visando antecipar e decidir rapidamente. Busca-se, 

também, a redução de riscos em conjunturas particulares, de interesse público privado e coerente com os objetivos estratégicos 

nacionais voltados ao mar. 

LP3 – Política, Gestão e Logística em Ciência, Tecnologia e Inovação no Ambiente Marítimo: 

Pesquisa o estudo da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no ambiente marítimo, sua evolução ao longo da história 

e sua importância estratégica na configuração do cenário do poder nacional e internacional e, em especial, no que concerne ao 

poder marítimo. Estuda-se e pesquisa-se a dinâmica da evolução científica e tecnológica, a experiência brasileira em pesquisa 

e desenvolvimento científico e tecnológico, o sistema nacional de CT&I, impactos sociais políticos oriundos de tecnologias 

inovadoras, perspectivas tecnológicas futuras, processos de transferência de tecnologia e estudos de gestão e logística. Aborda-

se, ainda, as inter-relações entre estratégia, tecnologia e planejamento de forças, e, no âmbito das políticas públicas, entre 

Políticas e Estratégias Nacionais de CT&I e de Defesa, face ao cenário regional e mundial, com foco no poder marítimo.   
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CORPO DOCENTE E SUAS RESPECTIVAS LINHAS DE PESQUISA E ÁREAS DE ORIENTAÇÃO 

 

DOCENTE FORMAÇÃO ÁREAS DE ORIENTAÇÃO CURRÍCULO LATTES 

LP1 – POLÍTICA E ESTRATÉGIA MARÍTIMAS 

CMG (Refº) Cláudio Marin 

Rodrigues 

Doutor em Ciência Política 

(IUPERJ) 

Sociologia dos Conflitos. Teoria Política. Crises e Guerras. 

Relações Internacionais e a Guerra. Integração Internacional 

e Regional. Poder Marítimo e Naval. Terrorismo. Novas 

guerras e a influência da C&T no novo modus faciendi do 

Conflito Armado. 

http://lattes.cnpq.br/927

8595445874573 

CMG (Refº) Francisco 

Eduardo Alves de 

Almeida 

Doutor em História  

(UFRJ) 

Estratégia Naval e Marítima. História Naval e Marítima. 

Guerras Navais. Pensamento Estratégico Naval e Poder 

Marítimo. 
http://lattes.cnpq.br/634

9427223580573 

Prof. Dr. Marcelo M. 

Valença 

Doutor em Relações 

Internacionais  

(PUC/RJ) 

Política Internacional. Estudos Críticos de Segurança. Política 

Externa Brasileira. Estudos Militares Críticos. Ordens 

Regionais de Segurança Marítima. 

http://lattes.cnpq.br/078

7469048689592 

CF (RM1) Marcos Valle 

Machado da Silva 
Doutor em Ciência Política (UFF) 

Regime de Não Proliferação de Armas Nucleares. 

Desarmamento e Controle de Armas Nucleares. Segurança 

Regional – América do Sul. Relação China-EUA. Estratégia 

Naval da China. 

http://lattes.cnpq.br/204

0593162603704 

CAlte (Refº) Reginaldo 

Gomes Garcia dos Reis 

Doutor em Ciências Navais 

(EGN) Geopolítica e Estratégia. 
http://lattes.cnpq.br/559

5621174214055 

Prof. Dr. Williams da Silva 

Gonçalves 

Doutor em Sociologia  

(USP) 
Teoria das Relações Internacionais. Política Externa Brasileira 

e Internacional. Integração Regional e Internacional. 
http://lattes.cnpq.br/979

9320298040626 

LP2 - REGULAÇÃO DO USO DO MAR, PROCESSO DECISÓRIO E MÉTODOS PROSPECTIVOS 

CMG (RM1) André Panno 

Beirão 

Doutor em Direito  

(UERJ) 

Direito Internacional. Direito do Mar. Operações de Paz e o 

Direito. Exploração dos Fundos Marinhos. Direito 

Internacional dos Conflitos Armados, Governança, Segurança 

Marítima e Políticas Públicas. 

http://lattes.cnpq.br/118

5174460786679 

CMG (RM1-IM) Claudio 

Rodrigues Corrêa 

Doutor em Administração 

(COPPEAD/UFRJ) 
Estudos de Futuro. Cenários e Métodos Prospectivos.  

Planejamento Estratégico. 
http://lattes.cnpq.br/201

0388929123637 

CMG (Refº) Claudio 

Rogério de Andrade Flôr 

Mestre em Ciência Política  

(UFF) 
Simulações analíticas e didáticas nos níveis Político, 

Estratégico e Operacional. Jogos de Guerra. 
http://lattes.cnpq.br/522

5141040138963 

Prof. Dr. Rafael Zelesco 

Barretto 

Doutor em Direito Internacional 

(UERJ) 

Direito Internacional. Direito do Mar. Segurança 

Internacional. Direito Internacional Humanitário. Tribunais 

Internacionais e Jurisdição. Organizações Internacionais. 
http://lattes.cnpq.br/918

6171439450000 

Prof. Dr. Thiago Zanella 

Doutor em Ciências Jurídico-

internacionais e Europeias 

(Universidade de Lisboa) 

Direito Internacional. Direito do Mar. Direito Marítimo. 

Segurança Marítima. Direito Ambiental do Mar. Solução de 

Controvérsias. 

http://lattes.cnpq.br/493

9388593381401 

LP3 – POLÍTICA, GESTÃO E LOGÍSTICA EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO NO AMBIENTE MARÍTIMO 

CMG (RM1-FN) Adriano 

Lauro 

Doutor em Administração 

(COPPEAD/UFRJ) 
Prospectiva. Simulação e Jogos. Apoio a Decisão, Logística e 

Planejamento Estratégico. 
http://lattes.cnpq.br/659

6778287892376 

http://lattes/
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CMG (Refº) José Augusto 

Abreu de Moura 
Doutor em Ciência Política (UFF) 

Ciência e Guerra. Estratégia Naval e Tecnologia. Estrutura de 

Força Naval. Energia Nuclear. 
http://lattes.cnpq.br/156

6040192015862 

Prof. Dr. Nival Nunes de 

Almeida 

Doutor em Engenharia Elétrica 

(UFRJ) 
Políticas Públicas, Educação e Gestão em CT&I no Ambiente 

Marítimo. 
http://lattes.cnpq.br/617

0951622544741 

Prof. Dr. Thauan Santos 

Doutor em Planejamento 

Energético 

(COPPE/UFRJ) 

Economia de Defesa e BID. Economia do Mar. Governança do 

Oceano. Desenvolvimento Sustentável. Energia. Integração 

Regional 

http://lattes.cnpq.br/914

4501805319886 

CMG (RM1) William de 

Sousa Moreira 

Doutor em Ciência Política  

(UFF) 

Ciência, Tecnologia e Poder. Estratégia, Planejamento de 

Forças e Segurança Marítima. Aquisições de Defesa, 

Transferência de Tecnologia e Base Industrial de Defesa. 

Guerra do Futuro. 

http://lattes.cnpq.br/641

8717040331564 
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ANEXO B 

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

Nº EVENTOS  DATAS HORÁRIOS 

(Horário de Brasília) 
LOCAIS/OBS 

01 PERÍODO PARA REALIZAÇÃO 

DAS INSCRIÇÕES. 
23/08/2021 a 

01/10/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 23h59 do 

último dia de inscrição 

SECAD – dias úteis 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

02 Solicitação de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição 
23/08/2021 a 

25/08/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 16h do dia 

25/08/2020 

SECAD – dias úteis 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

03 
Resultado preliminar quanto à 

solicitação de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição 
26/08/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da 

SPP.  

04 
Interposição de recurso relativo ao 

resultado preliminar de isenção de 

pagamento da taxa de inscrição 
27/08/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 16h do dia 

27/08/2021 

SECAD – dias úteis 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

05 Resultado de isenção de pagamento da 

taxa de inscrição 30/08/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da 

SPP.  

06 Divulgação das inscrições 

preliminarmente homologadas 08/10/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da 

SPP. 

07 Interposição de recurso relativo à 

homologação preliminar das inscrições 13/10/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 16h do dia 

13/10/2021 

SECAD – dias úteis 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

08 Resultado da homologação das 

inscrições 15/10/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da 

SPP.  

09 

Divulgação dos links de acesso aos 

ambientes virtuais para a realização das 

provas escritas (Prova de 

Conhecimentos Específicos e Prova de 

Língua Estrangeira 

20/10/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da 

SPP.  

10 

PROVA DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS E LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (para os candidatos 

ao MESTRADO PROFISSIONAL) 

23/10/2021 

(Sábado) 09h às 12h 
Em meio virtual, a ser divulgado 

pela SECAD no sítio do PPGEM e 

no mural da SPP. 

11 

PROVA(S) DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (apenas para os 

candidatos ao DOUTORADO 

PROFISSIONAL) 

23/10/2021 

(Sábado) 14h às 16h 
Em meio virtual, a ser divulgado 

pela SECAD no sítio do PPGEM e 

no mural da SPP. 

12 
Resultado preliminar da Prova de 

Conhecimentos Específicos 

(MESTRADO PROFISSIONAL) 
08/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da 

SPP.  
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Nº EVENTOS  DATAS HORÁRIOS 

(Horário de Brasília) 
LOCAIS/OBS 

13 

Resultado preliminar da(s) Prova(s) de 

Língua Estrangeira (MESTRADO E 

DOUTORADO PROFISSIONAIS). 

08/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

14 

Resultado preliminar da avaliação do 

Pré-Projeto de Pesquisa 

(DOUTORADO PROFISSIONAL) 

08/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

15 

Interposição de recurso relativo ao 

resultado preliminar da Prova de 

Conhecimentos Específicos 

(MESTRADO PROFISSIONAL) 

09/11/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 16h do dia 

09/11/2021 

SECAD – dias úteis 

Obs: só terão acesso a sua prova os 

candidatos que realizarem recurso 

de forma presencial. 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

16 

Interposição de recurso relativo ao 

resultado da prova de língua 

estrangeira (MESTRADO E 

DOUTORADO PROFISSIONAIS). 

09/11/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 16h do dia 

09/11/2021 

SECAD –dias úteis 

 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

17 

Interposição de recurso relativo ao 

resultado preliminar da avaliação do 

Pré-Projeto de Pesquisa 

(DOUTORADO PROFISSIONAL) 

09/11/2021 

Presencial: 9h às 11h30 e das 

13h às 16h 

ou 

E-mail: até as 16h do dia 

09/11/2021 

SECAD –dias úteis 

 

 

egn.selecaoppgem@marinha.mil.br 

17 
Resultado da Prova de Conhecimentos 

Específicos (MESTRADO 

PROFISSIONAL) 
11/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

18 
Resultado das Provas de Língua 

Estrangeira (MESTRADO E 

DOUTORADO PROFISSIONAIS). 
11/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

19 

Resultado da Avaliação do Pré-Projeto 

de Pesquisa (DOUTORADO 

PROFISSIONAL) 

11/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

20 
Divulgação das datas e dos horários 

dos candidatos para a Prova Oral 

(Curso de Mestrado Profissional) 
12/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

21 
Divulgação das datas e dos horários 

dos candidatos para a Prova Oral 

(Curso de Doutorado Profissional) 
12/11/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

22 
PROVA ORAL  

(candidatos ao Curso de Mestrado 

Profissional) 

22, 23 e 

24/11/2021 
09h às 12h e das 

13h às 16h 

O link para acesso será 

disponibilizado no sítio do 

PPGEM. 
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Nº EVENTOS  DATAS HORÁRIOS 

(Horário de Brasília) 
LOCAIS/OBS 

23 
PROVA ORAL  

(candidatos ao Curso de Doutorado 

Profissional) 

29 e 

30/11/2021 
09h às 12h e das 

13h às 16h 

O link para acesso será 

disponibilizado no sítio do 

PPGEM. 

24 Resultado  03/12/2021 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 

25 Matrícula 24, 25 e 

26/01/2022 09h às 16h 
Presencial ou E-mail 

Observar item específico do Edital: 

Da matrícula. 

26 Reclassificação e convocação para a 

matrícula de candidatos reservas 

Até o início do 

ano letivo do 

PPGEM. 
09h às 16h Sítio do PPGEM e no mural da SPP 
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ANEXO C 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

Curso ao qual pretende se candidatar:  (    ) Doutorado Profissional      (    ) Mestrado Profissional  

 

 

Foto 

(Atual) 

Linha de Pesquisa em que deseja se inscrever: 

(    ) LP1 – Política e Estratégia Marítimas 

(    ) LP2 – Regulação do Uso do Mar, Processo Decisório e Métodos Prospectivos 

(    ) LP3 – Política, Gestão e Logística em Ciência, Tecnologia e Inovação no Ambiente Marítimo 

Egresso do PPGEM?  (    ) sim     (    ) não 

2º Idioma escolhido para a prova de língua estrangeira: (    ) Espanhol       (    ) Francês  

 

Obs: Campo destinado somente a candidatos ao curso de Doutorado Profissional  

Título do Projeto: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Filiação: 

Militar? (    ) Ativa    (    ) Reserva   

NIP:   
Civil (    )                                        

Gênero: (    ) M       (    ) F Estado Civil: 

Data de Nascimento: Cidade:                                                               UF/País: 

Carteira de Identidade:      Data de Expedição:                  Órgão Expedidor/UF: 

CPF:  

Nacionalidade:  

Passaporte (somente para candidatos estrangeiros): 

Endereço:                                                                             

Bairro:                                                                                  Cidade: 

Estado/País: CEP: 

Telefone: (   ) Celular: (   ) 

E-mail: 

3. FORMAÇÃO (INSERIR A FORMAÇÃO DE MAIOR TITULAÇÃO) 

Curso: 

Nome da Instituição:         Localidade:                                                        País: 

Período: 
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4. VÍNCULO EMPREGATÍCIO: 

Nome da Empresa/Instituição: 

Cargo/Função: Período: 

Nome da Empresa/Instituição: 

Cargo/Função: Período: 

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Pretende solicitar Bolsa de Estudos? (    ) Sim (    ) Não 

Como ficou sabendo do curso?   

Pessoa com deficiência? (    ) Sim (    ) Não: 

Referência do Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID: 

 

Atesto que as informações prestadas são verdadeiras e comprováveis. Declaro conhecimento pleno e aceitação das normas e 

das condições estabelecidas no Edital não podendo alegar seu desconhecimento. 

 

 

               ____________________________________    ______/_____/______  

            LOCALIDADE                   DATA 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(O) 
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ANEXO D 

MODELO DE CARTA DE RECOMENDAÇÃO 

(somente para os candidatos ao Curso de Doutorado Profissional) 

 

1. Aspectos Formais 

 

1.1. As cartas de recomendação devem possuir a seguinte formatação: 1 lauda; papel tamanho A4, margens 2,5 

cm, espaçamento 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman, tamanho 12. 

1.2.    Deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão de Seleção; 

1.3. O indicante deverá indicar a sua relação profissional ou acadêmica com o candidato, assinando e datando a 

carta. 

 

 

2. Aspectos de Conteúdo 

 

2.1. Descrever o potencial do candidato para os estudos de pós-graduação; 

2.2. Assinalar as principais características a respeito do candidato; 

2.3. Relacionar as experiências acadêmicas ou profissionais do candidato, indicando a sua inclinação aos estudos 

avançados; 

2.4. Indicar a predisposição do candidato ao cumprimento de prazos pré-estabelecidos para a consecução das etapas 

da pesquisa, segundo sua percepção. 
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ANEXO E 

MODELO PARA CONFECÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA (DOUTORADO PROFISSIONAL)  

E PROPOSTA DE PESQUISA (MESTRADO PROFISSIONAL)  

 

PARA O CURSO DE DOUTORADO PROFISSIONAL: 

 

1. Informações Gerais:  

1.1 Formatação: Tamanho A4, Margens 2,5, Fonte: Times Roman 12, espaçamento entre linhas e parágrafos 1,5. 

1.2 As folhas deverão ser numeradas a partir da Introdução. Numeração: canto direito superior. 

1.3 O Pré-Projeto de Pesquisa deverá ter de 15 a 18 páginas de elementos textuais (não incluindo capa, nem referências 

bibliográficas). 

OBS: O Pré-Projeto de Pesquisa terá a identificação codificada pela SECAD, antes do seu envio à Comissão de Seleção, 

com a finalidade de garantir a isenção e a impessoalidade no processo de análise textual do projeto. 

 

2 Estrutura do Pré-Projeto:  

2.1 Capa: Título provisório, nome do autor e linha de pesquisa pretendida. 

2.2 Resumo: de até 300 palavras. Resumo da pesquisa a ser efetuada, com ênfase no objetivo do trabalho e em 

conformidade com a área de concentração e linha de pesquisa escolhida. 

2.3 Os elementos textuais do pré-projeto deverão conter: i) Introdução: apresentar o problema da pesquisa, 

justificativa, hipótese principal, objetivo principal e objetivos secundários a serem alcançados, relevância da 

pesquisa, delimitação da pesquisa e importância da pesquisa para os estudos marítimos; ii) Referencial teórico 

informando as principais correntes de pensamento relativas ao tema da pesquisa, os principais autores a serem 

estudados e a respectiva bibliografia inicial a ser empregada; iii) Referencial metodológico: informar a 

perspectiva metodológica a ser empregada no desenvolvimento da pesquisa; iv) apresentar uma breve 

consideração acerca do projeto, que inclua potenciais contribuições da pesquisa para o campo de Estudos 

Marítimos. 

2.4 Referências bibliográficas (não são elementos textuais). Deverão estar de acordo com as normas da ABNT. 

Deverão ser informadas apenas as referências que foram empregadas para a confecção do pré-projeto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARA O CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL: 

1. Informações Gerais:  

1.1 Formatação: Tamanho A4, Margens 2,5, Fonte: Times Roman 12, espaçamento entre linhas e parágrafos 1,5. 

1.2 As folhas deverão ser numeradas a partir da Introdução. Numeração: canto direito superior. 

1.3 A Proposta de Pesquisa deverá ter de 2 a 3 páginas e deverá conter título provisório, nome do autor e linha de 

pesquisa pretendida; breve resumo da pesquisa a ser efetuada, com ênfase no objetivo do trabalho, justificativa e 

aderência à área de concentração e linha de pesquisa escolhida; objetivos do estudo, pergunta e hipóteses 

preliminares de pesquisa 

OBS: A Proposta de Pesquisa terá a identificação codificada pela SECAD, antes do seu envio à Comissão de Seleção, 

com a finalidade de garantir isenção e a impessoalidade no processo de análise textual do projeto. 
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ANEXO F 

MODELO DE ANUÊNCIA DE PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

Não há um modelo específico para a comunicação de anuência por parte do docente do PPGEM ao Pré-Projeto de 

Pesquisa submetido como parte do processo seletivo para o Doutorado Profissional. Porém, espera-se que na comunicação 

conste, ao menos, os seguintes elementos: 

1. Nome completo do candidato. 

2. Aderência do projeto às linhas de pesquisa do PPGEM e/ou às pesquisas dos docentes. 

3. Interesse de Orientação caso o candidato seja aprovado. 

4. Nome completo do professor do PPGEM. 
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ANEXO G 

MODELO DE ANUÊNCIA PARA CANDIDATOS VINCULADOS ÀS FORÇAS ARMADAS  

 

MARINHA DO BRASIL 

 

Ao Presidente da Comissão de Seleção 

Avenida Pasteur, nº 480 – Urca  

   22290-255 – Rio de Janeiro – RJ  

 

 

 

Em atenção aos critérios estabelecidos para a inscrição no Processo Seletivo ao Programa de Pós-Graduação 

em Estudos Marítimos (PPGEM), da Escola de Guerra Naval, Edital nº 01/2020, atesto, junto à referida 

Comissão de Seleção, que concordo com a inscrição do militar ou servidor civil abaixo designado, pertencente 

a este efetivo, no processo seletivo.  

Caso aprovado, declaro, ainda, estar ciente quanto à necessidade de autorizar à ausência do militar/civil para 

participar das atividades curriculares do curso, em horário de expediente, caso necessário. 

Nome do Militar/Civil: _____________________________________________________________________ 

Posto/Graduação/Função: ___________________________________________________________________ 

NIP: ____________________________________ 

 

Rio de Janeiro,          de                      de                        .  

 

 

 ________________________________________________________ 

(NOME) 

Comandante/Diretor/Chefe de OM 
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ANEXO H 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÃO 

1. Aspectos Formais 

         1 lauda, papel tamanho A4, espaçamento 1,5 entre linhas, fonte Times New Roman tamanho 12, margens 2,5 cm.  

2. Aspectos de Conteúdo 

A carta de intenção deve ser dirigida ao Presidente da Comissão de Seleção, abordando os seguintes pontos: 

a) Relatar as razões da escolha pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Marítimos da Escola de Guerra Naval;  

b) Estabelecer a relação entre as suas pretensões de cursar o Programa e os seus interesses profissionais; 

c) Relacionar os compromissos profissionais já assumidos e os que serão mantidos durante o curso, indicando sua 

natureza, bem como dia(s) e horário(s) de trabalho; 

d) Disponibilidade que dedicará às atividades de pós-graduação. O PPGEM pressupõe vigorosa dedicação dos(as) 

alunos(as) às suas atividades de ensino e pesquisa;  

e) Revelar as pretensões relativas à bolsa de estudos, embora o PPGEM não garanta a oferta de tal subsídio. 

 

Datar e assinar. 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO  

DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
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ANEXO J 

BIBLIOGRAFIA PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

MALESEVIC; Sinisa. The Sociology of War and Violence. New York: Cambridge University Press. Parte I (pp. 17-85). 

Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/ppgem/sites/www.marinha.mil.br.ppgem/files/thesociologyofwarandviolencebysinisamalesevicz-

lib.org1_.pdf 

BERLIN; Isaiah. Liberty. Oxford (UK): Oxford University Press. 2002. Other Writings on Liberty: Liberty, Pags. 283-286. 

The Birth of Greek Individualism, Pags. 287-321. In: https://edisciplinas.usp.br/ 

Disponível em: https://www.marinha.mil.br/ppgem/sites/www.marinha.mil.br.ppgem/files/isaiah_berlin_-

_liberty_incorporating_four_essays_on_liberty_-oxford_university_press_2002.pdf 

VIDAS, Davor. Responsibility for the Seas. In: VIDAS, Davor (ed.). Law, Technology and Science for the Oceans in 

Globalisation. Leiden / Boston: Martinus Nijhoff, 2010, p. 3-40. Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/ppgem/sites/www.marinha.mil.br.ppgem/files/vidas_davor._law_technology_and_science_for_o

ceans-1-70.pdf 

SCOVAZZI, Tullio. The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges. Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, V. 286 (2000). Introduction e Chapter 2. p. 53-54 e 88-121. Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/ppgem/sites/www.marinha.mil.br.ppgem/files/tullio_scovazzi_the_evolution_of_international_la
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ANEXO K 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

Critérios de Avaliação Nota Máxima Nota Atribuída 

AVALIAÇÃO DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA – máximo de 10 pontos 

1. Justificativa e objeto de estudo bem definidos 

(considerar a apresentação da introdução até o final do projeto pretendido) 
Até 2,0 pontos  

2. Objetivos claros e coerentes com o objeto de estudo apresentado 

 (considerar conhecimento teórico e encadeamento lógico das idéias) 
Até 2,0 pontos  

3. Referencial Metodológico  

(considerar a adequada metodologia a ser empregada) 
Até 2,0 pontos  

4. Aderência do Tema/Proposta à área de concentração e à linha de pesquisa 
pretendida 

(considerar a aderência e relevância do tema ao PPGEM) 

Até 2,0 pontos  

5. Adequação Bibliográfica 

(considerar a utilização de aporte teórico dos textos e autores indicados para 
leitura) 

Até 1,0 ponto  

6. Redação: texto claro e objetivo com a utilização da norma culta da língua 
portuguesa e atendimento às normas da ABNT 

(considerar coerência, coesão, ortografia, pontuações e concordâncias) 

Até 1,0 ponto  

PROVA ORAL - máximo de 10 pontos 

1. Defesa adequada do problema proposto no Pré-projeto Até 2,0 ponto  

2. Demonstrar conhecimento da área e do tema no qual propõem fazer a 
pesquisa (bases teórica, estado da arte, etc) 

Até 2,0 ponto  

3. Defesa adequada da exequibilidade e da plausibilidade de seu pré-projeto 
(metodologia, acesso a dados, etapas da pesquisa, etc) 

Até 2,0 ponto  

4. Capacidade de sustentação de argumentos quanto a perguntas elaboradas 
pela Banca Examinadora 

Até 4,0 pontos  

TOTAL DE PONTUAÇÃO  10 pontos  
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ANEXO L 

 

FORMULÁRIO PARA RECURSO 

Nome do(a) Candidato(a): 

Número de Inscrição: 

Curso: (    ) Doutorado Profissional        (    ) Mestrado Profissional  

À Comissão de Seleção, solicito revisão quanto ao resultado preliminar da seguinte avaliação:  

 

(    ) Análise e Homologação da Documentação Relativa à Inscrição 

 

(    ) Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição 

 

(    ) Prova de Conhecimentos Específicos 

 

(    ) Prova(s) de Língua Estrangeira  

Considerando-se a seguinte exposição de motivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio,             de                                  de 2021. 

____________________________ 

Assinatura do(a) Candidato(a) 


