13 E 14 DE M A I O DE 2 0 2 1
E S COLA D E GUE RRA NAVAL
(modalidade virtual)

EDITAL
1) CONVITE
A Escola de Guerra Naval (EGN), por meio do Laboratório de Simulações e Cenários (LSC),
tem o prazer de convidar a comunidade de estudos marítimos, segurança, defesa, relações
internacionais, estudos estratégicos, economia e temas afins para apresentar propostas de
trabalhos na 2ª Jornada de Prospectiva em Defesa – Economia do Mar e Poder Marítimo,
a ser realizada nos dias 13 e 14 de maio de 2021.

2) O LSC E O GEM
O Laboratório de Simulações e Cenários (LSC) é um pilar da pesquisa científica da EGN,
vinculado à Superintendência de Pesquisa e Pós-graduação (SPP) da EGN, que, desde sua
fundação, em 2012, vem promovendo estudos de futuro orientados para as questões
concernentes às áreas de Segurança e Defesa. Em complementaridade à estrutura de
ensino da EGN, o LSC atua tanto em benefício do aprimoramento das ferramentas de
simulação e processo decisório aplicadas aos discentes, quanto de outras demandas
relacionadas ao nível estratégico da Marinha do Brasil (MB) e demais agências do Estado.
É coordenado pelo CMG (RM1 IM) Prof. Dr. Claudio R. Corrêa (docente do Programa de
Pós-Graduação em Estudos Marítimos - PPGEM/EGN).
O LSC reúne pesquisadores externos, vinculados à EGN voluntariamente ou não, que
participam de grupos de pesquisa inscritos no CNPq coordenados por docentes do
PPGEM/EGN, dentre eles o “Processo Decisório; Cenários; e Design de Jogos”. Com isso,
busca promover a conscientização de parcela da sociedade brasileira quanto aos assuntos
de Segurança e Defesa, particularmente os ligados ao mar, difundindo-os no meio
acadêmico e integrando civis e militares.
Neste ano, a 2ª é organizada em parceria com o Grupo Economia do Mar (GEM),
coordenado pelo Prof. Dr. Thauan Santos (PPGEM/EGN). Considerando a conjuntura
econômica nacional e global, afetada pela pandemia do COVID-19, discutir meios curto
a longo prazo para reerguer o crescimento e o desenvolvimento econômico se torna vital
para o futuro do setor. Sendo assim, a 2ª JPD terá como tema a relevância dos setores,
atividades e atores da Economia do Mar, direta e/ou indiretamente relacionados ao Poder
Marítimo.
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3) TEMA GERAL DA JORNADA
2ª Jornada Científica de Prospectiva em Defesa – Economia do Mar e Poder Marítimo
Estudos de futuro alternativos com utilização de cenários prospectivos estão se tornando
cada vez mais uma prática consolidada no desenvolvimento dos planos estratégicos das
Forças Armadas e de organizações em geral cujos negócios dependem do mapeamento
de incertezas no longo prazo para aproveitamento de oportunidades e mitigação das
ameaças do ambiente futuro. A metodologia inclui a identificação de sinais sobre forças e
atores que poderão evoluir no futuro para o desenvolvimento de cenários plausíveis que
forneçam informações fundamentadas para o processo decisório. Busca, desta forma, que
ações possam ser adotadas com antecipação a fim de orientar, a longo prazo, o resultado
desejado.
O conceito de Poder Marítimo é complexo, de modo que não é incomum encontrar
definições diversas, dependendo de onde e como ele é tratado. No Brasil, o conceito de
Poder Marítimo, como definido pela Doutrina Militar Naval de 2017, engloba diversos
elementos, que refletem não apenas as aspirações brasileiras, mas também seu
posicionamento diplomático e estratégico descrito na Política Nacional de Defesa (PND) e
na Estratégia Nacional de Defesa (END). Dentre estes elementos que compõem o Poder
Marítimo brasileiro, além do Poder Naval e da infraestrutura que apoia a defesa
propriamente dita, estão elencados elementos diretamente relacionados à capacidade
econômica do país, e que envolvem tanto a indústria Marítima quanto a Naval, incluindo,
por exemplo, a estrutura portuária.
Fica evidente, portanto, a relevância da Economia do Mar no que se refere à própria
definição do “poder marítimo brasileiro”. De acordo com Santos e Carvalho (2020a,
2000b), a “Economia do Mar”, quando analisada no âmbito da Ciência Econômica, pode
ser entendida como uma ferramenta para se determinar o valor econômico do mar. Os
indicadores setoriais mais comumente utilizados para mensurar as atividades econômicas
relacionadas ao mar são: Produto Interno Bruto (PIB), Valor Adicionado Bruto (VAB), Valor
Bruto de Produção (VBP) e Número de Trabalhadores. As regiões do país com mais
relevância nos indicadores apontados são o Sudeste (SE), com destaque para os municípios
litorâneos do estado do Rio de Janeiro (RJ), além do Nordeste (NE), com ênfase aos
municípios litorâneos da Bahia (BA) e Ceará (CE).
-SANTOS, Thauan; CARVALHO, Andréa B. “Blue is the New Green”: The Economy of the
Sea as a (Regional) Development Policy. Global Journal of Human-Social Science, v. 20,
p. 1-16, 2020a.
SANTOS, Thauan; CARVALHO, Andréa B. Um Panorama da Economia do Mar no Brasil.
In: BEIRÃO, A. P.; MARQUES, M.; RUSCHEL, R. R. (Orgs.). O Valor do Mar: uma visão
integrada dos recursos. São Paulo: Essential Idea Editora, 2 ed., p. 80-90, 2020b.
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4) SOBRE O EVENTO
A 2ª Jornada de Prospectiva em Defesa – Economia do Mar e Poder Marítimo é um
espaço que estimula o conhecimento a respeito da produção técnico-científica que vem
sendo realizada no âmbito da Linha de Pesquisa Cenários de Defesa – métodos,
práticas e tendências do LSC, contribuindo para o desenvolvimento de novas pesquisas
baseadas nos estudos de futuro junto à comunidade de Segurança e Defesa.
Histórico:
Nos dias 27 e 28 de junho de 2019, o LSC/EGN realizou a 1ª Jornada de Prospectiva
em Defesa (1ª JPD) com o tema Métodos, Práticas e Tendências. Inscreveram-se cerca
de 140 pesquisadores e especialistas, sendo o primeiro evento científico sobre
prospectiva e cenarização gratuito e aberto ao público em geral. Realizada de forma
inédita, a I JPD se tornou um marco ao reunir as comunidades de prospectiva e de
defesa em torno do tema que está cada vez mais se tornando relevante nas instituições
civis e militares.

5) OBJETIVOS
a) Promover o conhecimento sobre a metodologia de cenários prospectivos junto ao
meio acadêmico civil e militar;
b) Fomentar pesquisas de sinais de futuros com impactos em defesa e segurança de
forma interdisciplinar; e
c) Estreitar a relação entre Economia do Mar e Poder Marítimo, particularmente
considerando a conjuntura nacional e global de pandemia do COVID-19.

6) DATA
13 e 14 de maio de 2021.

7) LOCAL
Virtual, por meio da plataforma Cisco Webex (link a ser devidamente enviado aos
inscritos).

3

8) PÚBLICO-ALVO
a) Pós-doutores, doutores, mestres e pós-graduandos - como ouvintes e/ou
apresentadores de trabalho.
b) Graduandos - somente como ouvintes, exceto se coautores de algum trabalho.

9) ENTRADA FRANCA
A participação é gratuita, estando condicionada à inscrição prévia pelo site do evento
e ao número de vagas disponíveis.

10)

PROGRAMA

A programação será disponibilizada próxima à data do evento. Em ambos os dias,
ocorrerá entre 09:30 e 17:00, com intervalo entre 12:00 e 13:30. Nas manhãs, haverá
mesas temáticas, que contarão com convidados especialistas nas temáticas e, nas
tardes, haverá apresentação dos trabalhos submetidos e aprovados. No último dia,
haverá palestra de encerramento.

11)

FORMATO

§

Palestras com especialistas convidados da área de Segurança e Defesa.

§

Apresentações de trabalhos de alunos de pós-graduação com temas correlatos
ao tema principal. Esses trabalhos serão submetidos em forma de resumo simples
para avaliação e seleção por equipe de peritos. Os autores selecionados deverão
enviar o resumo expandido de acordo com o prazo publicado, e apresentá-lo na
Jornada.

§

Bancas de avaliação constituídas por professores e especialistas da área de
cenários e de segurança e defesa para avaliação das apresentações dos
pesquisadores do LSC e dos alunos de pós-graduação.

12)

PRAZOS DE INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO

A inscrição será realizada exclusivamente por formulário do Google Forms, com acesso
por meio de link abaixo, também disponível no site da 2ª Jornada de Prospectiva em
Defesa. Os prazos se referem à meia noite do dia em questão (horário de Brasília)
Links:
- Inscrição: https://forms.gle/Sc66qvvTDBjw4eUx5
- Submissão de resumo: https://forms.gle/RwVxHvA49UyRdnDz9
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12.1) OUVINTE

§ Até 07 de maio.

12.2) APRESENTADOR DE TRABALHOS*

§ Até 21 de março para submissão de RESUMOS SIMPLES.
§ Até de 25 de abril para submissão do ARTIGO COMPLETO.
* Cada inscrito poderá submeter até 2 trabalhos, sendo um como primeiro autor e
outro como coautor.
13)

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS

Título em letras maiúsculas, centralizado.
Nome: completo do(s) autor(es) em letras maiúsculas e minúsculas, alinhados à direita.

Título em letras maiúsculas e centralizado.
Nome: completo do(s) autor(es) à direita em letras maiúsculas e minúsculas.
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14)

CERTIFICADO
O certificado será emitido para os inscritos que comparecerem aos 2 (dois) dias de
palestras e para aqueles que apresentarem trabalhos. Serão enviados para os emails cadastrados pelos participantes, em data posterior ao evento.

15)

DIVULGAÇÃO E CONTATO
A divulgação será realizada exclusivamente no site do evento.
Site: http://jornadaprospectivaemdefesa.com.br/
E-mail: jornada.prospectivadefesa@gmail.com

16)

ORGANIZAÇÃO
- Prof. Dr. Thauan Santos – Coordenador da II JPD
Professor PPGEM/EGN, Coordenador do GEM/EGN e Pesquisador do LSC/EGN
- CMG (RM1 IM) Prof. Dr. Claudio Rodrigues Corrêa
Professor do PPGEM/EGN e Coordenador do LSC/EGN
- Prof. Dr. Bernardo Salgado Rodrigues
Pesquisador da FEMAR e o LSC/EGN
- Profª. Drª. Ana Paula Rodriguez
Coordenadora de Pesquisa do InterAgency
- Vinícius Janick
Mestre pelo PPGEM/EGN e Pesquisador do LSC/EGN

17)

REALIZAÇÃO E APOIO
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ)
Laboratório de Simulação e Cenários (LSC/EGN)
Grupo Economia do Mar (GEM/EGN)
Superintendência de Pesquisa e Pós-Graduação (SPP/EGN)
Escola de Guerra Naval (EGN)
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