
 

 
EMENTA DE DISCIPLINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS MARÍTIMOS 

Área de Concentração: 
I- Segurança, Defesa e Estratégia Marítima 

Linha de Pesquisa: 
II – Regulação do uso do mar e Cenarização 

Nome da Disciplina: 
Simulações em Jogos de Segurança e Defesa 

Código da 
Disciplina: 

PPGEM-IIE-05 

Curso 

(x) Mestrado Profissional em 
Estudos Marítimos  
 

 

(  ) Obrigatória 
 
(X) Eletiva 

Carga 

Horária: 
45h 

Créditos: 

 
3 

Pré-requisitos: xxx 

Ementa: 
O objetivo do curso é mostrar a utilidade da simulação, a partir da Teoria dos Jogos, no 

apoio à decisão e na leitura de confrontos internacionais, especificamente na área de 

segurança. Para tal, essa proposta difere do apelo predominante das ciências exatas na 

teoria dos jogos, considerando os aspectos qualitativos que envolvem motivações 

objetivas e subjetivas que compõem as decisões estratégicas humanas no sistema 

internacional. O processo ensino-aprendizagem está dividido em três blocos. No primeiro, 

serão apresentados os elementos fundamentais da Teoria dos Jogos que formarão o 

esteio para as explicações sobre as diferenças entre jogos simétricos e assimétricos, e a 

influência dos fatores motivacionais objetivos e subjetivos nas decisões estratégicas. No 

segundo bloco, serão discutidos os fundamentos dos jogos da sobrevivência, da 

colaboração, da cooperação e da integração. No terceiro bloco, pretende-se relacionar os 

níveis de decisão. Isso será pesquisado a partir do fundamentalismo e 

antifundamentalismo ontológico, associando-se à metodologia aos modelos simples, 

complicados e complexos, num gradiente que se inicia com jogos de forma sistêmica 

atingindo a forma de seminário. Por fim, serão abordados Jogos realizados no Brasil e no 

Exterior. Com o domínio desse conhecimento, espera-se que os pesquisadores estejam 

em condições de desenhar Jogos de Segurança e assessorar a análise dos resultados dos 

fenômenos que uma simulação contida nesses jogos pode representar. 
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