
 

 

 

 

CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E 
PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO 
Bolsas de Iniciação Científica 

 PROBIC/FAPERGS terão valor mensal de R$ 500,00 
(quinhentos Reais) 

 Bolsa de 12 (doze) meses, com início em 01/09/2022 e 
término em 31/08/2023. 

PERFIL 

Discente da UFPel 
Não ser concluinte até agosto 2023 
Ter conta bancária no Banrisul. 
Disponibilidade de 20h/semanais. 
Estar regularmente matriculado em 
um dos cursos: 

 Do Centro Engenharias 
 Do IFISP 
 Relações Internacionais 

Desejável ter cursado: 
 Economia Industrial 
 Topicos em Economia Politica 

Internacional 
 Fundamentos de Economia 
Saber gerenciar conteúdos em 
Redes Sociais e websites. 

CONTATO 

Professoras Ariane Ferreira Porto Rosa  
e Etiene Villela Marroni 
SITE: 
https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/ 
EMAIL: 
afprosa61@gmail.com 
evmarroni@gmail.com 

PROJETO 

Centro de Estudos Estratégicos e 
Planejamento Espacial Marinho 

CANDIDATURAS 

Enviar documentos por email às 
professoras. 
Datas:de 04 de julho até 11 de julho 
de 2022 
Resultado: a partir de 12 de julho 
Termo de outorga da Bolsa deve ser 
enviado até 19 de julho. 

 

BOLSA PROBIC/FAPERGS 1 

Orientação: Professora Etiene 
Objetivos: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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. 

4. Estudar conceitos da segurarança alimentar. 

BOLSA PROBIC/FAPERGS 2 

Orientação: Professora Ariane 
Objetivos: 

5. Mapear as instituições referentes ao PEM e detectar o 
impacto dos setores relativos a atividade econômica, 
científica e tecnológica em relação aos recursos marinhos. 

6. Estudo da geopolítica brasileira aplicada a sua região costeira 
e seu relacionamento com os recursos marinhos. 

7. 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 Atlântico 
Tropical. 

8. Estudar conceitos da segurarança energética. 
 

DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA: 

Histórico Escolar Atualizado 
Carta de Motivação 
 

 


