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INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA
SUPERINTENDÊNCIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ACÚSTICA SUBMARINA



 

     Prezado Senhor(a),

 

      A Superintendência de Pós-Graduação do Instituto de  Estudos do

Mar Almirante Paulo Moreira, sediado em Arraial do  Cabo, Rio de

Janeiro, tem a satisfação de participar a abertura das inscrições para o

processo seletivo referente à segunda turma do Curso de Mestrado

Acadêmico em Acústica  Submarina.

     O projeto, cuja concepção inicial ocorreu em 2017, obteve  aprovação

pela CAPES em 2019 e autorização pelo Ministério da  Educação (MEC)

em maio de 2020.

      O Programa visa atender, sobretudo, os alunos graduados  nas áreas

de Ciências Exatas e da Terra, Biologia, Engenharias, Ciências Náuticas e

Navais. Oferece, portanto, oportunidade de pesquisa acadêmica em

uma região geográfica  propícia à temática.

    



 

       O curso possui três linhas de Pesquisa:

     - Comunicação e redes de sensores submarinos;

     - Monitoramento ambiental submarino;

     - Propagação de energia no oceano. 

        O compromisso é promover a formação de pessoas hábeis a 

 enfrentar os desafios inerentes ao mar territorial e Zona Econômica

Exclusiva (ZEE), bem como fomentar a criticidade de pensamento no

tocante aos diversos problemas associados à acústica submarina e, por

fim, atender necessidades inerentes aos que executam atividades

offshore.

        As disciplinas do Mestrado em Acústica Submarina serão

ministradas no prédio Amazônia Azul, na modalidade presencial, anexo

ao Instituto de Estudos Mar Almirante Paulo Moreira, cuja infraestrutura

engloba biblioteca com grande acervo, salas de estudos, bem como

laboratório de informática.

        As inscrições estarão abertas no período de 1 de setembro a 31 de

outubro 2021. Os interessados devem entrar em contato com a

secretaria do Programa através do e-mail: ieapm.ppgas@marinha.mil.br 

mailto:ieapm.ppgas@marinha.mil.br


 

        A seleção dos candidatos engloba análise documental, prova de

conhecimentos e entrevista. 

        Informações adicionais: (22) 2622-9023

        Visite-nos em nosso site: 

        https://www.marinha.mil.br/ieapm/node/402
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