EGN realiza oficina de “Modelos de Gerenciamento de Ciclo de Vida e Sistema de
Catalogação Aplicados à Defesa”
A Escola de Guerra Naval realizou no dia 03 de outubro de 2017 a Oficina de “Modelos de
Gerenciamento de Ciclo de Vida e Sistema de Catalogação Aplicados à Defesa”. A atividade faz
parte de um projeto de pesquisa desenvolvido em parceria com a Fundação Ezute, voltado para
ampliar o conhecimento relativo aos modelos de gerenciamento de ciclo de vida aplicáveis a
produtos de defesa. Participam desta iniciativa professores e mestrandos do Programa de PósGraduação em Estudos Marítimos (PPGEM-EGN) e profissionais da Fundação Ezute.
O evento iniciou com apresentações individuais de mestrandos do PPGEM, nas quais
abordaram os resultados parciais da pesquisa, relativos à análise comparativa dos modelos
internacionais e nacionais de gerenciamento de “ciclo de vida”, os quais servem de base para o
desenvolvimento do tema. Após as apresentações houve um período de debates, no qual houve uma
profícua discussão na qual pode se observar diferentes e importantes contribuições colocadas por
parte dos debatedores.
Em seguida, foi apresentada uma pesquisa desenvolvida por professores da EGN relativa ao
tema “Mobilização da Indústria de Defesa na América do Sul: a Contribuição do Sistema de
Catalogação de Produtos de Defesa”.
Finalizando o evento, houve a apresentação por representantes do Centro de Apoios a
Sistemas Logísticos de Defesa, o CASLODE, uma nova organização do Ministério da Defesa (MD)
em substituição ao Centro de Catalogação de Defesa (CECADE). Entre os assuntos abordados,
mereceram destaque a total inserção do MD no sistema de catalogação adotado pela OTAN, bem
como, a base teórica e conceitual relativa ao gerenciamento de “ciclo de vida” de sistemas de defesa.
O evento contou com a presença de convidados e representantes de diversas instituições e
organizações da MB.
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