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Introdução 
 

O Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho 

(CEDEPEM) é uma comunidade de estudos e pesquisas, voltada para análise do 

Planejamento Espacial Marinho (PEM), sob o viés da identidade brasileira. 

Institucionalmente, o CEDEPEM vincula-se ao Núcleo de Estudos Avançados 

(NEA), do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Rio de Janeiro. A criação do Centro foi uma iniciativa 

consolidada através de parceria institucional, oriunda do Grupo de Pesquisa do 

CNPq denominado Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico, 

firmada com o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol), da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Universidade Federal Fluminense 

(UFF), surgida em 2013 e consolidada em 2018. O CEDEPEM foi formalizado 

em 10 de setembro de 2020, conforme ata da Reunião Extraordinária do 

Colegiado do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) da UFF. A parceria com 

a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi estabelecida conforme ata nº 5 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol), vinculado ao 

Instituto de Filosofia, Sociologia e Política (IFISP) desta Universidade, em 16 de 

dezembro de 2020. Inclusive, encontra-se de acordo com o Regimento do 

Núcleo de Estudos Avançados (NEA). Tais documentos estão disponíveis no 

anexo desse Projeto. 

O CEDEPEM surgiu como um espaço plural e multidisciplinar, com 

o objetivo de estudar todos os aspectos do Planejamento Espacial Marinho 

(PEM) e demais temas relacionados. É importante enfatizar que não há como 

pensar em um processo de planejamento, de compreender o nosso meio, sem 

processos colaborativos. Observa-se, neste momento de exceção, (e sim, a 

pandemia do COVID 19 é um momento excepcional na humanidade), que o ser 

humano havia abandonado uma de suas principais qualidades: pensar em si e 

nosoutros. 
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Sem colaboração entre os diversos saberes, pessoas, comunidades, 

universidades ou instituições, não existem perspectivas de um planejamento 

viável, de um planejamento humanitário, que busque soluções para o bem- 

estar dos indivíduos em seu espaço. O processo colaborativo (e por que não 

integrativo?) é o que move o PEM. A outra força motriz é o entendimento do 

espaço. O espaço no qual vivemos. Neste caso, fala-se do espaço marinho e de 

um ecossistema complexo: o oceano, mais especificamente a Amazônia Azul, 

interligando relações “Terra-Mar”. 

Neste sentido, entende-se que a dimensão política é que envolve o 

debate dos Estudos Estratégicos e do PEM em todos os processos nele 

existentes. Tal perspectiva, política por si só, envolve diversos atores, 

demonstrando a necessidade de se pensar o coletivo. Não há PEM sem 

estrategistas, internacionalistas, cientistas políticos, filósofos, historiadores, 

geógrafos, biólogos, oceanólogos, sociólogos, juristas, antropólogos, enfim, 

sem todas as ciências que estudam a interação do ser humano ao seu espaço. 

Enquanto não entendermos que o processo que envolve o PEM é muito mais 

do que um simples processo de espaços costeiros e marinhos, não 

conseguiremos absorver a essência de sua proposta principal: conscientizar-se 

de que, sem(re)organizar esse sistema não haverá a constituição de um espaço 

legitimamentecompartilhado e utilizado pelos países. 

O CEDEPEM agrega conjunto de estudiosos e pesquisadores, 

formando uma comunidade cientifica de escopo interinstitucional, apartidária, 

sem fins lucrativos e voltada para a conscientização da importância dos mares 

e dos oceanos para a vida humana, em suas variadas dimensões e aspectos. 
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Justificativa 

 
O PEM corresponde a um processo político caracterizado pela 

organização e/ou reorganização do ecossistema oceânico. Tal processo ainda 

está em fase de maturação nacional e internacional. Não há um marco legal ou 

conceitual do PEM. O que existe é um processo em construção. E, como todo o 

processo de construção, há necessidade de integração entre os mais diversos 

saberes. Não há um modelo ou um desenho correto de como fazer o PEM. O 

que existe são práticas e estudos, das mais variadas áreas, demonstrando a 

necessidade desse estudo integrativo. 

O PEM é uma forma prática de organizar o uso do espaço oceânico 

e as interações entre que surgem dos seus usos humanos em áreas afetas ao 

transporte marítimo, energia renovável, conservação/proteção marinha, 

mineração, pesca, aquicultura, exploração de óleo e gás e, claro, defesa militar. 

Requer atualização permanente e o envolvimento de múltiplos atores e partes 

interessadas em vários níveis governamentais e sociais, principalmente devido 

à sua natureza “universal”, na medida em que as relações econômicas, 

políticas, sociais e culturais sempre dependeram – e continuam e continuarão - 

das navegações marítimas e oceânicas. 

Neste sentido, percebe-se que proteção, conservação e uso 

racional dos espaços marítimos e oceânicos não podem ser dissociados do 

contexto socioeconômico e ambiental. Esses espaços correspondem a áreas de 

atuação e coordenação passíveis de ações de securitização das potências com 

maior poder relativo que o Brasil. Logo, o estabelecimento da integração das 

mais variadas políticas públicas nacionais voltadas para o mar e, 

principalmente, para seus atores, torna-se tema da maior relevância do ponto 

de vista da soberania marítima do País. A integração entre saberes e culturas 

diferenciadas proporcionará privilegiada angulação de como desenvolver, 

levando em conta a perspectiva dos Estudos Estratégicos, mas não apenas, as 

pesquisas sobre PEM imbuídas de enfoques multidisciplinares, atentos às 

regionalidades, diversidades e diferentes visões de mundo. 
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Objetivos 
 
 
 

 
   Constituir uma Rede Colaborativa de diversos Grupos de Pesquisa do Brasil e do 

Exterior; 

 

   Consolidar as Coordenações em Rede, proporcionando maior autonomia na 

dinâmica do CEDEPEM em relação às temáticas abordadas, a fim de atuar, de 

forma mais eficiente, na capacitação e valorização de professores, pesquisadores, 

estudantes e interessados; 

 

   Formar recursos humanos principalmente com atenção às novas gerações de 

investigadores, dentre outros programas de formação de quadros de analistas 

face às novas perspectivas da agenda de pesquisas atuais e das habilidades 

dessas novas gerações; 

 

   Fortalecer as redes de desenvolvimento local com a produção de materiais e 

suporte de dados para associações comunitárias, sindicatos, escolas públicas, 

prefeituras e governos estaduais; 

 

   Difundir, por diferentes meios de divulgação, conhecimentos interdisciplinares 

oriundos de pesquisas e análises contemporâneas e consolidação de uma 

Biblioteca Virtual com temas da conjuntura brasileira e internacional relativa aos 

Estudos Estratégicos e CiênciasOceânicas. 
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Missão 
 
 

Promover a produção e avanço do conhecimento mediante ênfase 

na multidisciplinaridade dos Estudos Estratégicos e do Planejamento Espacial 

Marinho em todas as suas vertentes, e difundir esse conhecimento para a 

sociedade; transferindo-os e/ou consolidando novas tecnologias, dados, 

indicadores ou metodologias, que apoiem os agentes formuladores de políticas 

públicas; e formem recursos humanos qualificados. 

Todo planejamento nasce com a perspectiva de uma mudança. As 

mudanças devem ser observadas na medida em que os acontecimentos 

ocorrem. Neste sentido, entender a dinâmica de um processo de planejamento 

não é algo fácil, muito menos complicado, desde que haja cooperação. Ao 

olharmos a vastidão do ecossistema oceânico, parte-se do princípio de que 

planejar ações para seu uso e conservação é inviável, devido a sua estrutura, 

seu tamanho e sua complexidade. Porém, nos é ensinado que todo o estudo 

deve ser interdisciplinar. Que não se deve olhar, somente, o aspecto de um 

objeto em si. Se olharmos, apenas, de um ângulo, nossa análise tende a ser 

reducionista e com respostas vagas. Todo o planejamento requer a diversidade 

de olhares e saberes. 
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Estrutura e Organização 
 
 

A organização do Centro de Estudos é embasada no princípio de 

Coordenações em Rede com Instituições parceiras, constituindo-se em uma 

abordagem colaborativa, multinstitucional e multidisciplinar. 

 

As Coordenações em Rede possuem as seguintes áreas temáticas: 
 
 

1) Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho; 

2) Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia no Uso 
dosRecursos do Mar; 

3) Segurança e Defesa; 

4) Estudos do Mar – Cultura e Natureza; 

5) Geopolítica e Governança Oceânica; 

6) Direito no Espaço Marinho; 

7) Estudos Estratégicos.
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Coordenações em Rede 
 
 

As Coordenações em Rede constituem uma abordagem 

colaborativa. Isso requer liberdade de decisões dentro de suas áreas temáticas 

e grupos, garantindo-se variedade teórica e metodológica. O CEDEPEM, a 

partir de núcleos centrais (Universidades Federal Fluminense e Universidade 

Federal de Pelotas), conta com sete coordenações vinculadas às instituições 

parceiras e, portanto, o convívio entre parcerias tão amplas e distintas 

precisam basear-se na dialética das pluralidades e diversidades. 

Para atingir esse objetivo, em uma perspectiva de educação 

democrática – diferindo da simples instrução cívica que consiste no ensino da 

organização do Estado e dos deveres do cidadão – os conhecimentos 

encadeadospelo CEDEPEM lidam com uma correspondente formação ética e o 

ideal de facilitar aos indivíduos o acesso ao conhecimento e à informação 

cientifica, qualquer que seja o regime vigente. O Centro tem na pesquisa em 

rede instrumento de liderança e coordenação de projetos que poderão permitir 

sua futura ampliação, pondo em prática instrumentos e políticas de controle 

capazes de evitar o comprometimento dos dados e a integridade das suas 

pesquisas e estudos. 
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Estrutura Organizacional 
 
 

O Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial 

Marinho(CEDEPEM), será organizado através da seguinte estrutura: 

 
1) Conselho Executivo, composto por: 

Coordenação Geral 

Coordenação Executiva 

Coordenações de Área (Coordenação em Rede) 

Coordenação Editorial 

Secretaria ExecutivaSecretaria 

Adjunta 

 

2) Conselho Científico 

O Conselho Científico será formado por profissionais com notório saber 

nas áreas afins do Centro, capazes de aconselhar e sugerir seu 

planejamento estratégico. Comporão, também, o Conselho Editorial de 

publicações do CEDEPEM. 
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Organização da Coordenação em Rede 
 

 
Os estudos condicionados aos grupos de pesquisa do CEDEPEM 

caracterizam-se por meio de projetos, estruturados de acordo com cada área 

temática. Toda pesquisa vinculada ao CEDEPEM deverá ser cadastrada e 

aprovada no Conselho Executivo, para a ciência dos demais grupos, divulgação 

em sites ou boletins e para a cooperação entre os(as) pesquisadores(as). 

Fundamental que todos(as) associados(as) tenham seu currículo cadastrado na 

Plataforma Lattes. 

Para fins de divulgação e organização das pesquisas do CEDEPEM, 

é recomendável que os(as) coordenadores(as) apresentem um Relatório anual, 

para o Conselho Executivo, demonstrando o desenvolvimento dos estudos e 

das ações alcançadas e/ou planejadas. É sugerido que as pesquisas sejam 

disponibilizadas no sitio do CEDEPEM, tais como divulgação parcial ou 

conclusiva dos resultados de pesquisas em periódicos, anais de congressos, 

seminários e afins; palestras ou outras comunicações do gênero, dos estudos 

e/ouanálises obtidas no decorrer da pesquisa. 

Para a instituição que propuser parceria com o objetivo de executar 

ações e projetos sistemáticos e pertinentes ao desenvolvimento de pesquisas, 

se for do interesse da instituição, estabelecer-se-á convênio, em que 

prevaleçam as iniciativas de colaboração entre as duas entidades. Dentre as 

ações, destacam-se a cooperação em matéria de informação e documentação 

científica, o intercâmbio de profissionais e a organização e a realização de 

conferências e eventos científicos. Tais ações devem ter caráter formativo na 

implementação de projetos de interesse mútuo, bem como na realização 

conjugada de projetos de pesquisa e/ou extensão, que beneficiem o 

desenvolvimento das instituições conveniadas. 
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Coordenações em Rede 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Objetivos: 
 

 

    Atuar na educação, nas suas diversas possibilidades, buscando o 

despertar da corresponsabilização ambiental do cidadão, enquanto 

agente transformador da qualidade de vida e dos processos que 

ameaçam o funcionamento e recursos do sistema costeiro-marinho; 

    Produzir conhecimento adequado à compreensão das causas 

fundamentais que ameaçam a biodiversidade costeira e marinha no 

Brasil sob a perspectiva ecológica, política, social e econômica, visando 

contribuir com a utilização sustentável do espaço costeiro-marinho; 

    Apoiar ações governamentais e não governamentais em ações de 

sustentabilidade e de conservação da biodiversidade. 
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Objetivos: 

 

    Estudar os conceitos e as diretrizes dos documentos internacionais que 

sejam relativos ao PEM e tenham relação com a Gestão Econômica dos 

Recursos Marinhos e tecnologia e ciência no uso dos recursos do mar; 

    Mapear as principais dificuldades e os desafios relativos ao 

gerenciamento dos recursos marinhos no Brasil, identificando como 

podem impactar o PEM e o uso da Tecnologia na exploração dos 

recursos marinhos; 

    Identificar as fontes de recursos, os projetos nacionais de 

desenvolvimento, controle e gestão da Amazônia Azul e dos recursos 

do pré-sal. Assim mesmo verificar a otimização das operações 

comerciais realizadas por via marítima a aplicação de tecnologias e 

áreas de pesquisa. 

    Mapear as instituições e organizações referentes ao PEM. 

    Detectar o impacto dos setores relativos a atividade econômica, 

científicae tecnológica em relação aos recursos marinhos. 

    Estudo da geopolítica brasileira aplicada a sua região costeira e seu 

relacionamento com os recursos marinhos. 

    Processos de Delimitações Marítimas Internacionais; Solicitações ante a 

Comissão de Limites da Plataforma Continental ONU; e outras 

questões como as operações offshore. Esses tópicos poderão ser 

estudados no Entorno Estratégico Brasileiro, com ênfase no Caribe e 

no AtlânticoTropical. 
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Objetivos: 
 

    Estudar as políticas públicas ligadas à Segurança Internacional e à 

Defesa Nacional, com ênfase na área de atuação da denominada 

Amazônia Azul, assim como as que decorrem da Política Nacional de 

Defesa (PND) e da Estratégia Nacional de Defesa (END); 

    Analisar documentos oficiais e circular conceitos de autores 

contemporâneos dos estudos de Segurança, Defesa e Estudos 

Estratégicos, além de dados sobre as políticas públicas relacionadas à 

PND e à END, como possíveis de serem formuladas e amparadas no 

conceito transversal de Planejamento Espacial Marinho (PEM), tendo 

foco especial nos empreendimentos do Sistema de Gerenciamento da 

Amazônia Azul (SisGAAz) e do Programa Nuclear da Marinha. 
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Grupo Estudos Estratégicos 

 

 
 
 

Objetivos: 
 

 

 Verificar a cooperação nacional e internacional em relação a usos e conflitos 
no ecossistema oceânico; 

 Entender novas abordagens da governança oceânica; 

 Estudar a dinâmica política envolvendo o ecossistema oceânico; 

 Identificar formas de pressão e uso desse ambiente. 
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Objetivos: 
 

    Estimular o desenvolvimento de pesquisas alinhadas ao esforço de 

pensara irredutível articulação entre natureza e cultura; 

    Estimular o desenvolvimento de pesquisas alinhadas ao esforço de 

pensara irredutível articulação entre natureza e cultura; 

    Abordar metodologias e análises de mecanismos de políticas públicas 

marítimas contextualizadas e integradas, envolvendo as internacionais, 

nacionais e subnacionais elencadas, tanto com vistas à proteção do 

entorno estratégico brasileiro como para o entendimento da ocupação 

desse espaço para sobrevivência e conservação; 

    Articular, de forma sistematizada, saberes locais às possibilidades e 

desafios relativos ao PEM e aos estudos estratégicos percebidos no 

âmbito das diversas formas das intervenções de políticas públicas e 

no(s) contexto(s) de suas respectivas problematizações e demandas 

culturais que também consolidam a vida comunitária e suas batalhas 

frente aos interesses estatais; 

    Compreender as concepções de utilização dos recursos oceânicos 

enquanto diferenciados sob experiências grupais e/ou estatais 

estabelecendo níveis de informação otimizados para (re)qualificação 

das mudanças sociopolíticas e técnicas para além da capacidade 

tecnológica; 

    Apropriar-se de formas inteligíveis de participação, colaboração e 

intervenção caracterizando-as no acesso e alcance público, mas 

também apresentando esses modos como presentes ou ausentes na 

interferência de atores extrarregionais oriundos dos países de nosso 

entorno estratégico, atentando para os riscos de enfraquecimento de 

nossas identidades culturais, e da segurança e defesa do Oceano 

Atlântico; 

    Apoiar ações governamentais e não governamentais através do 

fortalecimento de redes de desenvolvimento local com a produção de 

materiais e suporte de dados para atores político-institucionais diversos 
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(associações comunitárias, sindicatos, escolas públicas, prefeituras e 

governos estaduais). 
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Objetivos: 
 

    Refletir sobre os limites teóricos de uma geopolítica dos oceanos e 

mares; 

    Estudar movimentos de deslocamento e ocupação, através dos 

mares eoceanos; 

    Estudar momentos de disputa e cooperação nos mares e oceanos; 

    Analisar as implicações ideológicas da movimentação geopolítica 

nosmares e oceanos. 
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Objetivos: 
 

    Analisar os aspectos jurídicos relevantes para os setores envolvidos no 

Planejamento Espacial Marinho, especialmente: conservação 

ambiental, transporte marítimo, energia, exploração econômica, 

gestão costeira, segurança, dentre outros. 

    Desenvolver estudos e metodologias que permitam avaliar a produção 

legislativa, a aplicação da legislação e a realização de políticas públicas 

para o espaço marinho. 

    Promover conhecimento técnico e científico a fim de capacitar gestores 

e operadores do direito para uma profícua e harmônica aplicação da 

legislação e, consequentemente, uma eficaz governança do oceano. 

    Dialogar com outras áreas do saber a fim de proporcionar 

conhecimento amplo, multidisciplinar e multifacetado que fundamente 

projetos e soluções voltados à ocupação sustentável do espaço 

marinho. 

    Contribuir para a evolução teórica e normativa da regulamentação 

jurídica do uso e das atividades humanas no ambiente marinho. 
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Conselho Científico 
 

Presidente do Conselho Científico 
 

Prof. Emérito Eurico de Lima Figueiredo 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

Conselho Científico (em ordem alfabética) 
 

Prof. Dr. Alexandre Pereira da Silva 
China Institute of Boundary and Ocean Studies, Universidade de Wuhan (China) 

 
Prof. Dr. Alvaro Augusto Dias Monteiro 
Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha do Brasil (CEPE/MB) 

 

Prof. Dr. André Varella Neves 
Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

Profa. Dra. Assunção Cristas 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

 

Prof. Dr. Armando Marques Guedes 
Universidade Nova de Lisboa (Portugal) 

 
Profa. Dra. Carina Costa de Oliveira 
Universidade de Brasília (UNB) 

 
Prof. Dr. Delmo de Oliveira Torres Arguelhes 
Núcleo de Estudos Avançados / Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

Profa.Dra. Etiene Villela Marroni 
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 

 

Profa. Dra. Fátima Verônica Pereira Vila Nova 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) 

 

Prof. Dr. Francisco Eduardo Alves de Almeida 
Escola de Guerra Naval (EGN) 

 
CMG Luiz Carlos Torres Assessor 
do LEPLAC/MB 

 

Prof. Dr. Juan Carlos Rodriguez Mateos 
Universidade de Sevilha (Espanha) 
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Prof. Emérito Juan Luis Suarez de Vivero 
Universidade de Sevilha (Espanha) 

 

Prof. Dr. Marcos dos Santos 
Instituto Militar de Engenharia (IME) 

 

Profa. Dra. Maria Meirice Pereira Barbosa 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) 

 

Prof. Dr. Thauan Santos 
Escola de Guerra Naval (EGN) 

 

Prof. Dr. Wanderley Messias da Costa 
Universidade de São Paulo (USP) 


