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27 E  28 DE  JUNHO DE 2019 
E S C O L A  D E  G U E R R A  N A V A L  

 

E D I T A L 

 

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 estudiosos de segurança, defesa e 
temas afins para apresentar propostas de trabalhos na 1ª Jornada Científica de 
Prospectiva em Defesa – Métodos, Práticas e Tendências, a ser realizada nos dias 
27 e 28 de junho de 2019. 

2) O LSC E A PESQUISA DOS FUTUROS EM DEFESA E SEGURANÇA  

O 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. 

O LSC reúne pesquisadores externos, vinculados à EGN voluntariamente ou por meio 
de bolsas de pesquisa, que participam de grupos de pesquisa inscritos no CNPq, 
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. 

3) TEMA GERAL DA JORNADA 

1ª Jornada Científica de Prospectiva em Defesa – Métodos, Práticas e Tendências  

Estudos prospectivos 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 
sementes (ou possibilidades) de futuro para o desenvolvimento de cenários plausíveis 
que forneçam informações fundamentadas para o processo decisório. Busca, desta 
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forma, que ações possam ser adotadas com antecipação a fim de orientar, a longo 
prazo, o resultado desejado. 

4) SOBRE O EVENTO 

A 1ª Jornada de Prospectiva em Defesa - Métodos, Práticas e Tendências 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 na metodologia de cenários prospectivos junto à comunidade de 
Segurança e Defesa.  

5) OBJETIVOS 

a) Divulgar a produção técnico-científica da Linha de Pesquisa Cenários de Defesa 
do LSC; 

b) Promover o conhecimento sobre a metodologia de cenários prospectivos junto ao 
meio acadêmico civil e militar; e 

c) Fomentar pesquisas de sinais de futuros com impactos em defesa e segurança de 
forma interdisciplinar. 

6) DATA 

27 (tarde) e 28 (manhã e tarde) de junho de 2019. 

7) LOCAL 

Escola de Guerra Naval – Av. Pasteur, 480 – Urca - Rio de Janeiro – RJ 

8) PÚBLICO-ALVO 

a) Doutores, mestres e pós-graduandos - como ouvintes e/ou apresentadores de 
trabalho. 

b) Graduandos - somente como ouvintes. 
 

9) ENTRADA FRANCA 

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

1ª JORNADA DE PROSPECTIVA EM DEFESA – Programa geral 

DIA 27 - TARDE 
DIA 28 

MANHÃ TARDE 
13h às 13h30 Credenciamento 8h30 às 9h Credenciamento 13h às 13h30 Palestra 
13h30 às 13h45 Abertura 9h às 10h 4 GP + Debate 13h30 às 13h45 Palestra + debate 
13h45 às 14h15 Palestra 10h às 10h30 Palestra 13h45 às 14h15 Prospecta 
14h15 às 14h30 Palestra + Debate 10h30 às 10h45 Palestra + Debate 14h15 às 14h30 Debate 
14h30 às 15h15 3 GP + Debate 10h45 às 11h Intervalo 14h30 às 14h45 Intervalo 
15h15 às 15h45 Palestra 11h às 11h30 Trabalhos externos 14h45 às 15h45 4 GP + Debate  
15h45 às 16h Palestra + Debate 11h45 às 12h Debate 15h45 às 16h Encerramento 
16h Encerramento 12h às 13h Intervalo para almoço   

 
 *GP = Grupo de Pesquisa 
  Caso seja necessário, a programação pode ser atualizada tempestivamente. 
 
11) FORMATO 

§ Palestras com especialistas convidados da área de Segurança e Defesa. 

§ Apresentações dos resultados das pesquisas da Linha de Pesquisa Cenários 
Prospectivos de Segurança e Defesa do LSC-EGN.  

§ 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 única e exclusivamente por formulário do Google Forms, 
com acesso por meio de link disponível no site da 1ª Jornada de Prospectiva em 
Defesa (Item 15). 

12.1) OUVINTE 

§ De 27 de maio a 26 de junho. 
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12.2) APRESENTADOR DE TRABALHOS 

§ De 27 de maio a 14 de junho para submissão de RESUMOS SIMPLES. 

§ De 21 a 25 de junho para submissão de RESUMOS EXPANDIDOS, para os 
que submeteram resumos simples e forem selecionados pelos especialistas 
da Comissão do evento. 

 

13) NORMAS PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS 

RESUMO SIMPLES 

§ Idioma: português. 

§ Caracteres: de 1.500 até 2.000 em um único parágrafo (com referências incluídas, 
quando necessário). Deixar claro o objetivo, a justificativa, a metodologia e os 
resultados preliminares (quando se aplicar). 

§ Título em letras maiúsculas. 
§ Nome: completo do(s) autor(es) em letras maiúsculas e minúsculas. 

§ Filiação Institucional: do(s) autor(es) e respectivos e-mails abaixo do nome. 
§ 3 palavras-chaves. 

§ Abstract em inglês, com keywords. 
OBS.: O Resumo Simples deverá ser enviado diretamente pelo formulário de inscrição 

disponível no site da 1ª Jornada, no campo especificado para esse fim. 

 

RESUMO EXPANDIDO 

§ Idioma: português. 
§ Formato: A4, Arial corpo 12, entrelinha simples, em ‘doc’ ou ‘docx’. 

§ Caracteres: de 5.000 até 7.000 (com referências incluídas, necessariamente segundo 
as regras da ABNT). 

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

§ Filiação Institucional: do(s) autor(es) e respectivos e-mails na nota de rodapé. 
§ 3 palavras-chaves. 

§ Abstract em inglês, com keywords. 

§ Estrutura: Introdução, Desenvolvimento (pode conter mais de uma seção), Conclusão e 
Referências Bibliográficas (ABNT 6023 2002).  

OBS.: O Resumo Expandido das pesquisas selecionadas deverá ser enviado para o e-mail 
da 1ª Jornada, após mensagem de confirmação encaminhada pela Comissão. 
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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 e-
mails cadastrados pelos participantes, em data posterior ao evento. 

15) DIVULGAÇÃO E CONTATO 

A divulgação será realizada no site do evento e na página da Jornada no 
Facebook. 

Site: https://jornadaprospectiva.wixsite.com/jornada  
Facebook:  facebook.com/jornadaprospectivaemdefesa 
 
Contato: 
E-mail:  jornada.prospectivadefesa@gmail.com 
 

16) COMISSÃO ORGANIZADORA 

- Prof. Dr. CMG (RM1) Claudio Rodrigues Corrêa 
Coordenador do LSC-EGN e professor do PPGEM-EGN 

- Prof. Dr. Thauan Santos 
Professor PPGEM-EGN 

- Gabriella Nichols 
Mestra pelo PPGEM-EGN 
Líder de Grupo de Pesquisa do LSC-EGN 

- Giselli Nichols 
Mestra pelo PPGEM-EGN 
Pesquisadora do LSC-EGN 

- Vinícius Janick 
Mestre pelo PPGEM-EGN 
Líder de Grupo de Pesquisa do LSC-EGN 

- 1º Ten (RM2) Jansen Coli 
Doutorando pelo PPGEM-EGN 
Encarregado do LSC-EGN 

- Monah Marins 
Doutoranda pelo IRI/PUC-Rio 
Pesquisadora do LSC 

- Rafael Laginha 
Mestrando do INEST-UFF 
Pesquisador do LSC 
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- Ana Cláudia Ferreira 
Graduanda de R.I 
Estagiária do LSC 

17) REALIZAÇÃO E APOIO 

Laboratório de Simulação e Cenários (LSC-EGN) 
Secretaria de Pesquisa e Pós-Graduação (SPP-EGN) 
Escola de Guerra Naval (EGN) 
Centro de Estudos Político-Estratégicos (CEPE-MB) 


