
                                                                                                                                                                                                                                                      

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS - INEST 

DEPARTAMENTO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS ESTRATÉGICOS DA DEFESA E DA SEGURANÇA 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS 

 

         A Universidade Federal Fluminense (UFF) torna público que estarão 

abertas as inscrições para as provas de seleção para a turma de 2014 do Curso 

de Mestrado em Estudos Estratégicos do “Programa de Pós-graduação em 

Estudos Estratégicos da Defesa e da Segurança”, PPGEST, de 01/10/2013 até 

19/10/2013. Conforme detalhado adiante, no item 6.1 deste Edital, as provas 

começarão no dia 5/11/2013 e a divulgação da lista final de aprovados será 

dada a público no dia 14/11/2013, às 16:00 horas, no mural da secretaria do 

PPGEST. 

 

1 - Dos documentos necessários para inscrição 

1.1 – Ficha de inscrição devidamente preenchida pelo candidato (Anexo I deste 

Edital) 

1.2 - Fotocópia em duas vias da carteira de identidade e do CPF do candidato 

ou, se estrangeiro, do passaporte; 

1.3- Fotocópia do histórico escolar da graduação (em duas vias) 



1.4 – Fotocópia autenticada do diploma do curso de graduação devidamente 

reconhecido pelo MEC ou certidão de conclusão do curso de graduação também 

reconhecido pelo MEC (em 2 vias).  

1.4.1 - No caso de o interessado ainda não possuir esses documentos, poderá 

apresentar – e apenas para efeito de inscrição no Exame de Seleção -

declaração de provável obtenção de grau de bacharel ou licenciatura 

emitida pelo Coordenador do Curso onde o candidato terá o Diploma, 

atestando sua condição de provável formando e declarando que o 

candidato está cursando o último período de graduação. Este documento 

não assegura direito de matrícula e por isso, caso aprovado, o 

candidato terá que apresentar seu diploma, sob pena de 

desclassificação. 

1.4.2 - Títulos obtidos no exterior deverão atender à Resolução n.º 18/2002 

do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFF que dispõe sobre a aceitação de 

títulos obtidos no exterior para fins de continuidade de estudos nesta 

universidade. 

1.5- Carta de intenção dirigida ao Presidente da Banca de Seleção abordando 

os seguintes pontos: 

a)- relatar as razões da escolha pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Estratégicos da Defesa e da Segurança da Universidade Federal Fluminense 

(PPGEST/UFF).  

b)- estabelecer a relação entre as suas pretensões de cursar o Mestrado e os 

seus interesses profissionais; 

c)- relacionar, se for o caso, os compromissos profissionais já assumidos e os 

que serão mantidos durante o curso, indicando sua natureza, assim como dia (s) 

e horário (s) de trabalho; 



d)- disponibilidade real de tempo que dedicará às atividades de pós-graduação, 

caso não possa cumprir em horário integral suas atividades no PPGEST. Em 

princípio, entretanto, o PPGEST pressupõe dedicação integral e exclusiva 

dos alunos às suas atividades de ensino e pesquisa; 

e)- revelar as pretensões relativas ao sistema de bolsas (afirmar se pretende, 

ou não, solicitar bolsa de estudos do Programa), tendo notícia, a partir da 

leitura deste Edital, que não serão concedidas bolsas para os que mantenham 

qualquer tipo de vinculo empregatício, no momento da matrícula no PPGEST, 

seja na esfera pública, seja na privada, nos termos das normas próprias da 

CAPES; 

 f)- informações relativas a outro tipo de auxílio (bolsa PICD ou equivalente, 

por exemplo). 

1.6 - Em não mais de duas páginas, em documento anexo à carta de 

intenção, indicar as linhas gerais e preliminares do Projeto de Pesquisa que 

pretende desenvolver no Curso de Mestrado, precisando: 

a)- O que pretende pesquisar? Por que se interessou pelo tema? O que conhece 

e leu sobre o tema? Quais as premissas/pressupostos do estudo? Quais os 

suportes teóricos/conceitos a partir dos quais o tema será abordado? Como 

pretende desenvolver o trabalho? 

b)- o professor/pesquisador com o qual pretende desenvolver suas atividades 

discentes, entendendo que o projeto deve estar vinculado ao campo de 

interesse do corpo docente do PPGEST. No anexo II, o candidato encontrará o 

quadro docente do PPGEST, verificando os professores que estarão disponíveis 

para orientação.  No anexo IV estão as áreas de concentração e linhas 

temáticas de pesquisa do programa. O trabalho proposto deve estar vinculado 

a umas das linhas de pesquisa do PPGEST.  



c)- O candidato, antes de se inscrever, deverá procurar contato eletrônico 

com algum professor disponível para orientação buscando sua anuência. Cópia 

da anuência eletrônica dada pelo professor do PPGEST deve ser anexada ao 

Projeto de Pesquisa (Cf. anexo II). Tal anuência, entretanto, de maneira alguma 

significará qualquer tipo de compromisso entre o candidato e o professor, nem 

assegurará ao candidato qualquer pretensão à vaga pretendida. Significará, tão 

somente, que o professor concordou, em princípio, com a superposição do tema 

do candidato aos seus próprios interesses no campo do ensino e pesquisa no 

PPGEST, além de supor que o candidato também demonstra condições 

intelectuais razoáveis para fazer o Curso de Mestrado.   

1.7 - Currículo Lattes em quatro vias. Não serão aceitos CVs em formato livre. 

Anexado ao currículo, o candidato deverá entregar, no ato da inscrição: 

a)- resumo da Monografia de Graduação (máximo dez linhas), indicando 

orientador e instituição em que foi apresentada; 

b)- uma cópia da Monografia;  

c)- uma cópia dos trabalhos publicados em envelope devidamente identificado, 

tamanho A4, não lacrado.  

Observação - Todos esses documentos comporão dossiê que será requisito 

necessário da Entrevista, de acordo com o que estabelece o subitem 6.4 a 

seguir. Todos os documentos devem ser entregues na forma impressa, não se 

aceitando versão eletrônica. 

1.8 - Recibo de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 85,00 (oitenta e 

cinco reais) a ser paga no BANCO DO BRASIL (em todo território nacional). 

Será necessário emitir GRU, seguindo as instruções abaixo: 

1. Acessar o site da UFF (www.uff.br). 

2. Clicar em “Guia de Recolhimento da União (GRU)”. 

http://www.uff.br)/


3. Na página seguinte, clicar “Guia de Recolhimento da 

União”. 

4. Na página seguinte, clicar “Impressão – GRU 

Simples”. 

5. Na página seguinte, preencher os campos em amarelo 

com os seguintes códigos: 

Unidade Favorecida: 153056 

Gestão: 15227 

Código: 28.832-2 

Descrição do Recolhimento: Serviços Educacionais 

Nº de Referência: 0250.158.642 

Nome: 

CPF: 

Valor Principal: R$ 85,00 

Valor Total: R$ 85,00 

6. Depois de preencher, clicar em “Emitir GRU Simples” 

e imprimir guia para pagamento no banco. 

 

2 - Da inscrição 

As inscrições poderão ser realizadas na secretaria do Programa e pelo correio, 

conforme especificações abaixo:   

2.1 - As inscrições na secretaria deverão ser realizadas no seguinte endereço e 

horário: 

a) Endereço: Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos:  

Universidade Federal Fluminense - Campus do Valonguinho, antigo prédio 

do CEG, 2º andar. Telefone – (21) 2629-9961. e-mail: ppgest@vm.uff.br  



b) Horário para inscrição presencial: 3ª e 4ª feiras – de 10h00 às 13h00. 

                                                     5ª feiras: de 14h00 às 17h00. 

 

2.2 - Inscrições pelo correio: 

As inscrições também poderão ser feitas pelo correio, devendo toda a 

documentação requerida na seção n.º 1 deste Edital ser enviada para o seguinte 

endereço: Estrada de Jacarepaguá 2434, casa 120 – Itanhangá 22.753-032, 

Rio de Janeiro, RJ – Brasil (a/c do Profº Dr. Vágner Camilo Alves, Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da UFF), via SEDEX, 

com data de postagem até dia 19/10/2013, acompanhada de recibo de 

depósito bancário da taxa de inscrição feita conforme as instruções 

detalhadas no subitem 1.8 deste Edital. 

2.3 - Inscrições por Procuração: 

As inscrições poderão ser feitas por procuração, assinada de próprio punho 

pelo candidato, devendo o representante apresentar documento de 

identificação e toda a documentação relacionada na seção n. 1 deste Edital, 

acompanhada de recibo de depósito bancário da taxa de inscrição feita 

conforme as instruções detalhadas no subitem 1.8 deste Edital. 

3 - Dos candidatos 

3.1 – Poderão se candidatar diplomados em qualquer curso de graduação 

reconhecido pelo MEC. 

3.2 – O Curso de Mestrado em Estudos Estratégicos pressupõe a dedicação 

integral dos alunos. Além das atividades curriculares consideradas 

regulares, eles devem se comprometer com todas as demais que façam parte 

da programação acadêmica da pós-graduação.  



4 - Das vagas disponíveis 

4.1 - O Curso de Mestrado em Estudos Estratégicos do PPGEST dispõe de até 

16 (dezesseis) vagas, sendo que 4 (quatro) vagas estão reservadas para 

candidatos indicados pelas escolas de altos estudos das forças armadas, nos 

termos dos convênios celebrados com a ECEMAR, ECEME, EGN e a ESG. Os 

indicados devem se inscrever e se submeter às provas e a avaliação, nos 

termos deste edital, como todos os demais. Estão também reservadas mais 

duas vagas. Uma para estrangeiros não residentes no Brasil; e uma para 

portadores de necessidades especiais. Caso por qualquer motivo as vagas 

reservadas não sejam preenchidas, elas podem ser aproveitadas por candidatos 

classificados na seleção universal. Entretanto, como todas as provas são 

eliminatórias para os alunos que se submetem à seleção, não será obrigatório o 

preenchimento de todas as vagas. 

4.2. Para candidatos estrangeiros será exigido diploma de proficiência em 

língua portuguesa, caso o candidato seja proveniente de países não lusófonos. 

 

5 – Da avaliação, das provas e da divulgação dos resultados.  

5.1. A seleção será feita em três etapas, tendo todas elas caráter eliminatório. 

A avaliação em cada uma será feita com notas de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sendo 

7,0 (sete) a nota mínima para aprovação.  

     5.2 - 1ª Etapa: a Prova de Proficiência em Inglês terá como objetivo avaliar a 

capacidade do candidato compreender a literatura pertinente neste idioma. O 

exame consistirá de uma série de questões sobre um texto em inglês. As 

referidas questões serão formuladas em português e respondidas também 

nessa mesma língua. Não será permitido o uso de dicionário no exame.  



    5.3 - 2ª Etapa: a Prova Escrita de Estudos Estratégicos examinará o 

conhecimento do conteúdo da disciplina, tendo por base a bibliografia descrita 

na seção nº. 7 do presente Edital.  

    5.4. - 3ª Etapa: A Prova de Entrevista, para a qual só serão chamados os 

candidatos aprovados na Prova de Proficiência em Língua Estrangeira e na 

Prova Escrita, visa avaliar as qualificações acadêmicas do candidato, atentando, 

principalmente, para os seguintes itens: 1) o currículo e as aspirações do 

candidato expostos na carta de intenção; 2) avaliação da monografia de 

graduação e trabalhos eventualmente publicados; 3) grau de compromisso do 

candidato com as atividades do PPGEST; e 4) conhecimento e preliminar 

identificação do candidato com as linhas de pesquisa do PPGEST.  

5.5 - Os resultados serão divulgados no quadro de avisos da Secretaria do 

Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos, no endereço informado 

no item 2.1 (a) deste Edital, nos dias e horários anunciados no calendário 

apresentado na seção nº. 6 deste Edital.  

5.6 - A avaliação da banca é final e irrecorrível, não se permitindo revisão de 

provas e/ou de notas.  

 

6 - Do calendário e horário das provas e da divulgação dos resultados: 

6.1 – A Seleção será realizada obedecendo ao seguinte calendário: 

1. Prova de Proficiência em Língua Estrangeira, no dia 5/11/2013, das 

9:00 às 12:00 horas. 

2. Prova Escrita de Estudos Estratégicos, no dia 6/11/2013, das 9:00 às 

13:00 horas. 

3. Divulgação dos aprovados na Prova de Proficiência em Língua 

Estrangeira e na Prova Escrita de Estudos Estratégicos e anúncio do 



horário para entrevistas dos candidatos, no dia 12/11/2013, às 12:00 h, 

no mural da Secretaria do PPGEST. 

4. Entrevistas com os candidatos acima no dia 13/11/2013, entre 9:00 e 

18:00 horas.  

5. Divulgação da lista final de aprovados, em 14/11/2013, às 16:00 h, no 

mural da secretaria do PPGEST, dando-se por terminado o Exame de 

Seleção em 2013 para a nova turma de 2014. 

6.2 – A prova de inglês, a prova escrita e as entrevistas serão realizadas na 

Universidade Federal Fluminense, em local e salas a serem divulgadas 

tempestivamente pela Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Estratégicos. 

 

7 - Da Bibliografia da Prova Escrita em Estudos Estratégicos 

- CARR, Edward Hallett. Vinte Anos de Crise: 1919-1939. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1981. (Prefácio e Partes I, II e III, pp. 5 a 159). 

- FIGUEIREDO, Eurico de Lima “ Os Estudos Estratégicos, a Defesa Nacional 

e a Segurança Internacional” in LESSA, Renato (Org.). Horizontes das Ciências 

Sociais: Ciência Política. São Paulo: Discurso Editorial, 2010.  (pp. 271 a 295). 

- GARCIA, Eugênio Vargas. “O pensamento dos militares em política 

internacional (1961-1989)”.  Revista Brasileira de Política Internacional, Vol.40, 

Nº 1, jun. 1997. (pp. 18-40). 

- GONÇALVES, Williams e MIYAMOTO, Shiguenoli. “Os Militares na Política 

Externa Brasileira”. Estudos Históricos, Vol. 6, nº 12. Rio de Janeiro, CPDOC-

FGV, 1993. (pp. 211-246). 

- MEARSHEIMER, John, J. The Tragedy of Great Power Politics. W.W. Norton  

& Company: New York. 2001. Caps. 1, 2, 3, 4, 9 10 (pp. 1 a 137 e 334 a 402). 

- RODRIGUES, Thiago. Guerra e política nas relações internacionais. São Paulo:  

Educ, 2010. capítulo 1 (pp. 35 a 95).  

- VIZENTINI, Paulo F. “A Política Externa Independente (1961-1964): 

História e Diplomacia”. In: FRANCO, Álvaro da Costa (Org.). Documentos da 



Política Externa Independente (Vol.II). Rio de Janeiro, FUNAG, 2008. (pp. 17-

31) 

- WEBER, Max.  A política como  vocação. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2003. 

- WEFFORT, Francisco (Org.). Os Clássicos da Política 1. São Paulo: Editora 

Ática, 2006 (Maquiavel, Hobbes e Locke – pp. 11 a 110). 

- WEFFORT, Francisco (Org.). Os Clássicos da Política 2. São Paulo: Editora 

Ática, 2005 (Marx – pp. 225 a 278). 

- ZAKARIA, Fareed. O Mundo Pós-Americano. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008. Capítulos 1, 2 e 3 (pp. 11-98). 

 

8 - Da Banca 

A banca de seleção, indicada pelo colegiado do PPGEST, será composta pelos 

seguintes docentes do Programa de Pós Graduação em Estudos Estratégicos: 

 

Titulares 

Prof. Dr. Adriano Freixo  

Prof. Dr. Fernando Roberto de Freitas Almeida 

Prof. Dr. Vágner Camilo Alves (Presidente) 

 

 Suplentes 

 Prof. Dr. Jorge Calvário 

 Prof. Dr. Thomas Heye 

 

9 - Outras disposições 

9.1 - Os candidatos não aprovados terão 30 (trinta) dias a partir da data de 

divulgação da lista de aprovados para retirar seus documentos. Findo esse 

prazo, eles serão inutilizados. 



9.2 – Na hipótese da ocorrência de desistências por parte dos candidatos 

aprovados por ocasião da matrícula, serão chamados os demais aprovados, 

obedecendo-se à ordem de classificação, desde que não se ultrapasse o número 

de vagas disponíveis previstas no item 4 deste Edital.  

9.3 – A Banca de seleção reserva-se o direito de não preencher as vagas 

disponíveis. 

9.4 – a aprovação na seleção não garantirá a obtenção de bolsa de estudo, a 

qual dependerá das cotas recebidas pelo Programa, das agências financiadoras, 

das normas dessas agências financiadoras e das regras do próprio Programa. 

9.5 – A Banca de Seleção é soberana quanto à aplicação dos critérios de 

avaliação do processo de seleção definidos pelo Colegiado do Programa. 

9.6 – O concurso chegará ao seu término após a divulgação dos resultados 

finais quando se dará a conhecer a relação dos candidatos aprovados, conforme 

estabelecido na alínea 5 do subitem 6.1 do presente Edital. 

9.7 - Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos pela Banca de 

Seleção, ad referendum do Colegiado do Programa de Pós-graduação em 

Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança. 

Niterói, 12 setembro de 2013. 

 

 

 

 

PROF. DR. VÁGNER CAMILO ALVES 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da 

Defesa e da Segurança 

 

 

 

 

 



ANEXO I 

 

 

UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INEST/PPGEST 

Coordenação de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos 

No 

 

SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS 2014 

 

FICHA DE  INSCRIÇÃO  

NOME:_____________________________________________________

_______________________ 

CPF ________________________________ DATA DE NASCIMENTO: 

________/______/________ 

 

I – ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

RUA_____________________________________________________

_______________________ 

BAIRRO __________________________ CIDADE 

_______________________ U.F.:______________ 

CEP ________________________TEL  

_____________Celular__________________ 

 E-MAIL:_________________ 

 

II – ENDEREÇO DO TRABALHO 

LOCAL 

________________________________________________________

_______________ 

RUA 

________________________________________________________

__________________ 



BAIRRO:___________________________ 

CIDADE:____________________ ESTADO:_____________ 

CEP _______________________ TEL __________________________ 

E-MAIL:____________ 

 

IDENTIDADE ___________________ ÓRGÃO_____________  UF: 

______ NATURALIDADE___________________ 

NACIONALIDADE  _____________________ ESTADO CIVIL 

___________________________ 

CPF _______________________________ 

 

 

Pretende Concorrer à bolsa durante o Curso? 

(     ) SIM      (      ) NÃO 

 

É portador de necessidade(s) especial (is):  

(      ) SIM                                      (      ) NÃO  

Qual(is)? _________________ 

 

Concorre a vaga para estrangeiro?   (    ) Sim     (     ) Não 

Concorre a vaga por indicação de alguma escola de ensino superior militar? 

(    ) Sim     (     ) Não                                

Caso Sim, qual? (    ) ECEMAR  (     ) ECEME   (     ) EGN   (     ) ESG 

                     

Declaro, para os devidos fins, que as informações acima são verdadeiras e 
que tomei conhecimento das condições estabelecidas no EDITAL do 
concurso de seleção, estando de acordo com as mesmas 
 
 

Niterói________________________Assinatura:____________________

_________________________ 

 

 

                 

 

 

 



UFF – UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INEST/PPGEST 

Coordenação de Pós-Graduação em Estudos 

Estratégicos 

No 

CONCURSO DE SELEÇÃO PARA O MESTRADO EM ESTUDOS 

ESTRATÉGICOS PPGEST 2014     

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO 

Nome do Candidato: 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

Quadro docente do PPGEST 

 

Adriano Freixo 

adrianofreixo@hotmail.com 

Doutor em História Social (UFRJ), Mestre em História Política (UERJ) e Especialista 

em História das Relações Internacionais (UERJ). Autor e organizador de diversos 

livros e artigos sobre Relações Internacionais, Política Externa Brasileira e História 

do Brasil Contemporâneo. Dentre seus principais trabalhos destacam-se o livro “Minha 
Pátria é a Língua Portuguesa”: A Construção da Idéia da Lusofonia em Portugal (Rio de 

Janeiro, Editora Apicuri, 2009) e a organização das obras coletivas Tempo Negro, 
Temperatura Sufocante: Estado e Sociedade no Brasil do AI-5 (Rio de Janeiro, 

Editora da PUC-Rio/Contraponto Editora, 2008), O Brasil de João Goulart: Um 
Projeto de Nação (Rio de Janeiro, Editora da PUC-Rio/Contraponto Editora, 2006) – 

ambos com Oswaldo Munteal Filho e Jacqueline Ventapane Freitas – e A Ditadura em 
Debate: Estado e Sociedade nos Anos do Autoritarismo (Rio de Janeiro, Contraponto 

Editora, 2005), com Oswaldo Munteal Filho. Suas áreas de interesse são: Política 

Externa do Brasil Republicano, Relações Internacionais Contemporâneas, Regimes 

Autoritários no Brasil e na América Latina, Relações Brasil-Portugal-África Lusófona, 

Política Externa e Imprensa e Estudos sobre Nações e Nacionalismos  

(disponível para orientação) 

 

Andrea Rangel Ribeiro 
arribeiro75@hotmail.com 

Professora credenciada no Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos 

(PPGEST) da Universidade Federal Fluminense - UFF. Tem graduação em Relações 

Internacionais (1997) e especialização em História das Relações Internacionais na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (1998). É mestre em Ciência Política 

pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro – IUPERJ (2001), e 

doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional - UFRJ (2008). Atua 

profissionalmente como pesquisadora e docente na área de Relações Internacionais, 

Estudos Estratégicos e Antropologia. Atualmente pesquisa a questão do narcotráfico 

no Brasil e sua relevância no cenário internacional. 

(disponível para orientação) 

 
Eduardo Siqueira Brick 

brick@producao.uff.br 

Coordenador do PPGEST e pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos e 

credenciado na área de concentração em estudos estratégicos no Curso de Doutorado 

do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP / UFF) e no Curso de 

http://fmail-a.uol.com.br/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=brick@producao.uff.br&ID=Ii77WAu5eqzmQcPlt3hCQPcSOazDQrVE2Sjzm&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=14013&Body=0


Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e 

Segurança (PPGEST / UFF). Graduado em Ciências Navais pela Escola Naval (1965), 

chegou ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, estando na reserva da Marinha. É 

graduado em Engenharia Eletrônica pela PUC/RJ (1971), Mestre em Engenharia 

Elétrica e Telecomunicações pela US Naval Postgraduate School (1974) e Doutor em 

Engenharia de Sistemas pela mesma instituição. No PPGEST, concentra seus 

interesses nas relações entre ciência, tecnologia e indústria de defesa. 

(disponível para orientação) 
 

 

Eurico de Lima Figueiredo 

 e_l_f@terra.com.br 

Professor Titular de Relações Internacionais e Estudos Estratégicos. Coordenador do 

Núcleo de Estratégicos (NEST / UFF). Coordenador Geral do Projeto Rede Brasil 

Defesa, apoiado pela CAPES e pelo Ministério da Defesa, tendo a UFF como 

instituição líder e como instituições associadas as três escolas militares de altos 

estudos (ECEME, EGN e ECEMAR). Editor-Chefe da Revista Brasileira de Estudos 
Estratégicos (REST) editada pelo PPGEST / NEST. Concentra atualmente seus 

interesses no campo teórico e conceitual relativo aos estudos estratégicos da defesa 

e da segurança.  

(disponível para orientação) 

 
Fernando Roberto de Freitas Almeida 

freitasalmeida03@yahoo.com.br  

Doutor em História Política, na área de Relações Internacionais, e mestre em História, 

ambos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, graduado em Ciências 

Econômicas pela Uerj e em Histoire et Civilisation, pela Université de Nancy. Autor de 

diversos artigos, capítulos de livros, co-autor dos livros “Agricultura 
Brasileira” publicado pelo Centro de Estudos Agrícolas da Fundação Getulio Vargas e 

“Cigarro Brasileiro: Análise e Propostas para a Redução do Consumo”, publicado pelo 

Instituto Nacional do Câncer, e autor do livro “Do Grão ao Pão: O trigo nas relações 
entre o Brasil e a Argentina”. Foi responsável pela editoração da 

revista Agroanalysis, da Fundação Getulio Vargas e consultor da revista Manchete 
Rural, de Bloch Editores, e da revista Panorama Rural, da Associação Brasileira de 

Máquinas e Implementos Agrícolas. Atualmente é professor adjunto da Universidade 

Federal Fluminense, na graduação de Relações Internacionais, ministrando a disciplina 

Comércio Exterior, consultor da revista Brasil Animal Business,da Sociedade Nacional 

da Agricultura e editor da Revista CADE. Áreas de interesse: Cooperação Sul-Sul, 

Segurança Alimentar, Ecossocioeconomia. 

(disponível para orientação) 
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Frederico Carlos de Sá Costa 

fcarlos@id.uff.br 

Possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (1996), 

mestrado em Ciência  Política pela Universidade Federal de Minas Gerais (2002) e 

doutorado em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Estado do 

Rio de Janeiro - IUPERJ (2008). Professor Adjunto da Universidade Federal 

Fluminense, na cadeira de Teoria Política dos Estudos Estratégicos  Tem experiência 

na área de Ciência Política, com ênfase em Estudos Estratégicos, atuando 

principalmente nos seguintes temas: segurança nacional, forças armadas, soberania, 

Estado, teoria política. 

(disponível para orientação) 

 

Gabriel Passetti 

gabrielpassetti@id.uff.br 

 Graduado (2002), mestre (2005) e doutor (2010) em História Social pela USP. Nesta 

mesma instituição, realizou pesquisa em nível de pós-doutorado (2012-2013). É editor-

assistente da Revista Brasileira de Estudos Estratégicos e da Revista Eletrônica da 

ANPHLAC e participa do Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq "Trânsitos nas 

Américas: viagens e viajantes (séculos XIX e XX)". Autor do livro "Indígenas e 

criollos: política, guerra e traição nas lutas no sul da Argentina (1852-1885)" (editora 

Alameda, São Paulo, 2012) e de biografia de Bernardo O'Higgins (Memorial da 

América Latina, São Paulo, 2008). Suas pesquisas se concentram nas áreas de História 

das Relações Internacionais e História Militar, tendo como recorte temporal 

preferencial o século XIX e espacial o continente americano em perspectiva 

comparada. Atua principalmente nos seguintes temas: estratégias de expansão e 

legitimação das ocupações territoriais no século XIX; negociação e conflito na 

ocupação de territórios; expedições oficiais de mapeamento; análise de relatos de 

viajantes; resistências e participação política de nativos. 

(disponível para orientação) 

 

José Carlos Albano do Amarante 

jamarante@oi.com.br 

Doutor em Aeronautics and Astronautics (Stanford University,1979), Mestre em 

Engenharia Mecânica (Stanford University, 1978), Mestre em Engenharia Química 

(pela UFRJ, 1974), Bacharel  em Engenharia Química pelo IME (1971). General de 

Divisão da Reserva do Exército. Agraciado com mais de 20 condecorações, honrarias e 

distinções. Em 2002 foi selecionado para fazer parte da lista de Outstanding 
Intellectuals of the 21st Century pelo International Biographical Center (Cambridge, 

Reino Unido) e também como Great Mind of the 21st Century  pelo American 
Biographical Institute (Estados Unidos). Foi Reitor do IME, Presidente da IMBEL, 

Diretor de Fabricação e Recuperação do Exército, assessor do Ministro da Defesa 

mailto:jamarante@oi.com


para assuntos de Indústria de Defesa, Ciência e Tecnologia. Concentra seus 

interesses atuais nas relações entre ciência, tecnologia e defesa.  

(não disponível para orientação) 
 

José Amaral Argolo 

jaargolo@globo.com 

Pós-Doutor em Jornalismo (2004 [ECA-USP]), Doutor em Comunicação e Cultura (1998 

[ECO-UFRJ]), Mestre em Filosofia, Bacharel em Direito (1977) e em Jornalismo 

(1978), pós-graduado em Ciência Política e Jornalismo.  É Professor Associado da 

Escola de Comunicação, dirigida por ele de janeiro de 2002 a janeiro de 2006. Áreas 

de interesse: Estudos Estratégicos, Interação entre os Órgãos de Difusão e os 

Estudos Estratégicos, Políticas Públicas da Defesa, Relações Civis e Militares. É autor, 

entre outros livros, de A Direita Explosiva no Brasil (1996); Dos Quartéis à Espionagem: 

Caminhos e Desvios do Poder Militar (2004); As Luminárias do Medo: Vida, Paixão e 

Morte do Jornalismo Policial no eixo Rio de Janeiro-São Paulo (2008); Terrorismo e 

Mídia (2012), além de inúmeros artigos em coletâneas e revistas especializadas. 

(disponível para orientação) 

 

Jorge Calvário dos Santos  

jorgecals@terra.com.br 

Doutor e Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. Graduado em Informática pela UFRJ. Coronel Aviador da Reserva da 

Aeronáutica. Pertence ao quadro permanente da Escola Superior de Guerra. 

Desenvolve seus estudos e pesquisa atualmente nas áreas de globalização, 

interferência cultural, neoliberalismo,  ciência, tecnologia e poder político.  

(disponível para orientação) 

 

Luiz Pedone 

lpedone@uol.com.br 

Bachelor of Industrial Engineering pelo Georgia Institute of Technology/School of 
Industrial and Systems Engineering (1972), revalidado para Engenharia de Produção 

pela UFRJ (1976). Mestre em Administração Pública pela UnB (1978) e Doctor of 
Philosophyem Ciência Política pela University of Massachusetts Amherst (1989). Foi 

professor na UnB entre 1976-2003, quando se aposentou. É pesquisador do Núcleo de 

Estudos Estratégicos da UFF desde novembro de 2006 e credenciado na área de 

concentração em estudos estratégicos no Curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ciência Política (PPGCP / UFF) e no Curso de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Defesa e Segurança (PPGEST / UFF). No 

momento concentra seus estudos e pesquisas no campo da energia como fator 

estratégico da defesa e segurança.  

(disponível para orientação) 

mailto:jaargolo@globo.com


 
Manuel Domingos Neto 

mdomingosneto@yahoo.com.br  

É graduado em História pela Université de Paris VI (1976), Mestre em Sociedade e 

Econômia na América Latina pela Université de Paris III (1976) e Doutor em História 

pela Université de Paris III (1979). Pós-doutorado na École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, Paris / França, em 2000. Foi pesquisador da Casa de Rui Barbosa, 

superintendente da Fundação CEPRO (Piauí) e deputado federal (1988-2001). Foi Vice-

presidente do CNPq (2003-2006). É líder do grupo de pesquisa "Observatório das 

Nacionalidades" e Editor da revista "Tensões Mundiais". No momento foca seus 

estudos e pesquisas nos processos de construção das nacionalidades, cultura 

brasileira, desenvolvimento da Ciência no Brasil, organizações militares e defesa 

nacional.  

(disponível para orientação) 

 

Marcio Rocha 

marciorocha98@hotmail.com e marciorochamr@yahoo.com.br 

Doutor em Ciência Política pela UFF. Mestre em Ciências Aeroespaciais pela UNIFA. 

Graduado em Economia pela UFRN/CEUB. Graduado em Ciências Aeronáuticas pela 

Academia da Força Aérea (AFA). Foi coordenador do Programa de Pós-graduação em 

Ciências Aeroespaciais da Universidade da Força Aérea (UNIFA) no período de 2004 

a 2011. Autor do livro "Planejamento estratégico no preparo da Força Aérea". Tem 

experiência e atua na área de Defesa, principalmente nos seguintes temas: 

Planejamento e Gestão Estratégica, Doutrina e Emprego do Poder Aeroespacial e 

Inteligência estratégica. No PPGEST/UFF concentra as pesquisas e estudos em 

Políticas Públicas de Defesa, Economia e Orçamento de Defesa e influências da 

Ciência & Tecnologia no emprego militar. 

(disponível para orientação) 

Renato Petrocchi 

rpetrocchi@id.uff.br  

Renato Petrocchi graduou-se em História-licenciatura na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio, 1988). Realizou o mestrado em Relações 

Internacionais no Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio (finalizado em 

1995) e concluiu o doutorado em História Social na Universidade Federal Fluminense 

(PPGH-UFF, 2005). Atualmente, é professor adjunto de Relações Internacionais do 

Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF), 

atuando nas atividades de ensino e pesquisa, tanto na graduação de Relações 

Internacionais (DEI/UFF), quanto na Pós-Graduação de Estudos Estratégicos 

(PPGEST/UFF). Entre 1998 e 2012, foi professor de História Contemporânea do 

Departamento de História da PUC-Rio, ministrando disciplinas como: História 

Contemporânea III e IV, História Econômica Geral I e II, Seminários Especiais 

http://fmail-a.uol.com.br/cgi-bin/webmail?Act_V_Compo=1&mailto=mdomingosneto@yahoo.com.br&ID=Ii77WAu5eqzmQcPlt3hCQPcSOazDQrVE2Sjzm&R_Folder=aW5ib3g=&msgID=14013&Body=0


(Debate Historiográfico sobre o Século XX, História da América Latina), Sistema 

Internacional do Século XX, entre outras, além de pesquisador integrante de vários 

projetos. Em 2008, ingressou por concurso público na Escola de Guerra Naval (EGN-

Marinha do Brasil), no cargo de professor adjunto de Relações Internacionais, atuando 

até 2012, como docente e pesquisador nos diferentes cursos e projetos desta 

instituição de ensino superior específica: desde os cursos de Política e Estratégia 

Marítimas, oferecidos para oficiais de carreira, com patente de Mar e Guerra, que 

concorrem ao almirantado, aos projetos promovidos pelos editais da CAPES e do 

Ministério da Defesa, como o Pró-Defesa, destinados a apoiar a integração entre as 

atividades acadêmicas de pesquisa nas universidades e o ensino superior militar. Em 

2010, se tornou professor de Relações Internacionais, credenciado e colaborador, do 

PPGEST/UFF, com o projeto de pesquisa Norberto Bobbio e o Labirinto da Política 

Internacional, cujos resultados parciais foram publicados no livro A Defesa e a 

Segurança na América do Sul (2011). Na condição de colaborador do mesmo Programa 

de Pós-Graduação vem ministrando disciplinas como, "Defesa e Segurança: Brasil" e 

"Teoria e Análise de Relações Internacionais II", ambas com o foco no modo como a 

política externa brasileira lidou, historicamente, com os temas de segurança e defesa. 

No presente ano de 2013, ingressou por concurso público no INEST/UFF, no cargo de 

professor adjunto de Relações Internacionais com o projeto, Os Nexos Conceituais da 

Política Externa Brasileira a partir de San Tiago Dantas, em continuidade com a 

pesquisa de 2010 e com o tema de sua dissertação de mestrado, orientada pelo 

saudoso professor Gerson Moura, aplicando a perspectiva teórica internacionalista de 

N. Bobbio, relativa aos vínculos entre conceitos políticos - internos e internacionais - a 

um acervo documental específico relativo às transformações contemporâneas da 

política exterior do Brasil. 

(disponível para orientação) 

Thiago Moreira Rodrigues 

th.rodrigues@gmail.com 

Graduado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (1998), com mestrado (2001) e doutorado (2008) em Ciências Sociais (Relações 

Internacionais) pela PUC-SP. Foi professor substituto no Departamento de Política da 

PUC-SP nos anos de 2006 e 2007. No período de janeiro a julho de 2007 cumpriu 

estágio doutoral no Institut des Hautes Études de l'Amérique Latine (IHEAL) da 

Université de la Sorbonne Nouvelle (Paris III). É pesquisador do Grupo de Análise de 

Prevenção de Conflitos Interncionais (GAPCon), da Universidade Cândido Mendes 

(UCAM), coordenando o grupo de trabalho "Governança global e transformações pós-

conflitos". Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Integração 

Internacional, Conflito, Guerra e Paz, atuando principalmente nos seguintes temas: 



relações internacionais, política internacional, narcotráfico, América Latina, 

pensamento libertário e Michel Foucault.  

(disponível para orientação) 

 

Thomas Heye 

t.heye@terra.com.br  

Bacharel em História (1994) e Mestre em Relações Internacionais (1997) pela 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutor em Ciência Política (2005) 

pelo IUPERJ. Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Federal Fluminense no 

Departamento de Estudos Estratégicos, Pesquisador do Núcleo de Estudos 

Estratégicos (NEST). Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em 

Política Internacional, atuando principalmente nos seguintes temas: estudos 

estratégicos, segurança internacional, defesa nacional, relações internacionais, 

economia política internacional, democracia e  

gastos militares.  

(disponível para orientação) 

 

Vágner Camilo Alves 

Coordenador do PPGEST 
 vgcamilo@bol.com.br  

Possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(1995), mestrado em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (1998) e doutorado em Ciência Política (Ciência Política e Sociologia) 

pela Sociedade Brasileira de Instrução - SBI/IUPERJ (2005). Ganhou o prêmio 

IUPERJ de melhor tese de Ciência Política do ano. Atualmente é professor da 

Universidade Federal Fluminense. Tem experiência na área de Ciência Política, com 

ênfase em Estudos Estratégicos e Política Internacional, atuando principalmente nos 

seguintes temas: relações internacionais, política externa brasileira, guerra e paz, 

segunda guerra mundial e direito internacional. 

(disponível para orientação) 

 

Waldimir Pirró e Longo 

 wlongo@nitnet.com.br 

É professor titular aposentado da Universidade Federal Fluminense. Oficial do 

Exército Brasileiro (Coronel) pela Academia Militar das Agulhas Negras (1955). 

Graduação em Engenharia Metalúrgica pelo Instituto Militar de Engenharia (1959). 

Mestre em Engenharia e Ciência dos Materiais e Metalurgia pela University of Florida 

(1969) e Doutor em Engenharia e Ciência dos Materiais e Metalurgia - University of 

Florida (1970). Livre Docência pela UFF (1976). É portador de inúmeras honrarias, 

dentre as quais a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico. Seus temas de 
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interesse são educação tecnológica, política e gestão em CT&I e a inter-relação entre 

CT&I e Defesa.  

(disponível para orientação) 

 

 

Anexo III 

ESTRUTURA CURRICULAR 

 

 

O Mestrado do PPGEST organiza-se, em termos curriculares, da seguinte 

forma: 

 

Primeiro Semestre 

Teoria Política Moderna e Contemporânea (Disciplina Obrigatória) 

Metodologia de Pesquisa em Estudos Estratégicos (Disciplina Obrigatória) 

Teoria e Análise de Relações Internacionais da Defesa e da Segurança I 

(Disciplina Obrigatória) 

 

Segundo Semestre 

Teoria Política do Estado (Disciplina Obrigatória) 

Estudos Estratégicos: Elementos de Teoria e Análise (Disciplina Obrigatória) 

Teoria e Análise de Relações Internacionais da Defesa e da Segurança II 

(Disciplina Obrigatória) 

 

Terceiro Semestre 

Seminário de Dissertação (Disciplina Obrigatória) 

Orientação de Dissertação I (Disciplina Obrigatória) 

Cadeira Eletiva I ou II (Disciplina Eletiva) 

 

Quarto Semestre 

Orientação de Dissertação II (Disciplina Obrigatória) 

Atividade Acadêmica Complementar 

 

 

 

 

 



Anexo IV 

Áreas de concentração e linhas temáticas de pesquisa: 

 

Área de concentração I: Teoria e análise de relações internacionais e de 

segurança internacional 

Linha Temática de Pesquisa I: O pensamento sul-americano a respeito da 

Defesa e da Segurança.    

  

Em suas linhas gerais, essa linha descortina dois planos de investigações 

distintos, mas complementares entre si. O primeiro se refere ao caso 

brasileiro; o segundo aos demais países do continente sul-americano. O 

universo temporal da investigação compreende o século XX e os primeiros anos 

do novo milênio, permitindo que se secione o processo histórico para a 

investigação de etapas e/ou períodos devidamente identificados à luz do 

método, em um e outro plano. Teoricamente, propõe-se que os Estudos 

Estratégicos sejam analisados a partir da perspectiva política capaz de 

integrar e dar sentido ao trabalho multidisciplinar. É a partir dessa percepção 

que se pretende analisar a presença e a inserção dos estados no contexto das 

relações internacionais e estratégicas, principalmente (mas não apenas), no 

âmbito da defesa e da segurança. Relações internacionais e estudos 

estratégicos, segundo essa visada, complementam-se e mutuamente se 

enriquecem, ocorrendo profícuo processo de interfecundação conceitual, ao 

invés de mera superposição/justaposição de perspectivas distintas. Vista desse 

ângulo, a ausência/carência da literatura pertinente é flagrante.  

 

 



Área de concentração II: Defesa Nacional e poder político 

Linha Temática de Pesquisa II: Políticas Públicas de Defesa Nacional e 

Indústria de Defesa no Período Republicano 

 

Essa linha relaciona a defesa do Estado com o progresso científico e 

tecnológico, supondo estar na posse do ciclo do conhecimento o fator-chave 

que estrutura a hierarquia das nações. A amplificação internacional da ciência e 

da tecnologia cria vulnerabilidades e ameaças que não podem passar 

desapercebidas por uma sociedade como a brasileira. As aspirações nacionais 

dependem da produção “em casa”, sem prejuízo de parcerias internacionais, de 

estoque próprio no campo da ciência e da tecnologia. Volta-se para análise 

política de defesa e segurança e a base de sua ciência e de sua tecnologia para 

a implantação de competitiva indústria de defesa. Nesse particular, examina as 

potencialidades de associação entre a corporação militar, as universidades e 

setores da indústria nacional na construção de políticas que tornem 

competidoras a ciência e a tecnologia brasileiras na área da defesa.  

 

As informações consideradas úteis sobre o PPGEST estão disponíveis no sítio 

do Programa: www.uff.br/ppgest. 
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