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Sobre Nós

O INSTITUTO 
PRATICAGEM DO 
BRASIL é um produto 
coletivo dos práticos 
brasileiros



Objetivos

Implantar e gerir o Centro 
de Pesquisas, Estudos, 
Simulação e Treinamento 
em Brasília/DF



Objetivos

Centro de discussão e debates para o 
aperfeiçoamento e fortalecimento 
institucional da Praticagem, da 
infraestrutura e dos recursos humanos 
aplicados à prestação dos serviços de 
praticagem, buscando o aprimoramento 
tecnológico e a inovação, com a articulação 
e diálogo dentre os mais diversos atores e 
interessados



Objetivos

Produzir informações, pesquisas, 
desenvolvimentos, simulações e 
treinamentos com o objetivo de 
contribuir para o 
aprimoramento da segurança da 
navegação e melhoria da 
infraestrutura logística do país



Visão Coletiva

Diminuição da pobreza e das 
desigualdades regionais brasileiras

Compromisso com a ciência e o 
desenvolvimento científico e 

tecnológico brasileiro

Valorização e defesa da vida 
humana e do meio ambiente 

saudável

Espírito colaborativo visando a 
solução de problemas da sociedade 
com diálogo e desenvolvimento de 

tecnologia

Repúdio e enfrentamento de 
qualquer tipo e assédio sexual ou 

moral em
ambientes de trabalho e convivência

Valorização profissional e defesa de 
ambientes de trabalho saudáveis

Defesa da ética nos negóciosIndependência e apartidarismo, com 
supremacia do interesse público

Busca de inovação tecnológica e 
social



Composição

Conselho Nacional de Praticagem, 
representado por seu Diretor-Presidente e 

os integrantes da Diretoria Executiva do 
Conselho Nacional de Praticagem que 
participaram da fundação do Instituto

Integrantes da Diretoria Executiva do 
Conselho Nacional de Praticagem, 

integrantes da Diretoria Executiva da 
Federação Nacional dos Práticos e dos 

antigos Diretores-Presidentes do Conselho 
Nacional de Praticagem

Associados

Fundadores Efetivos



Órgãos do Instituto

Instância máxima, 
formada por todos os 

seus associados

Assembleia 
Geral

Conselho de 
Administração

Diretoria Conselho 
Fiscal

Órgão de gestão, 
formado por cinco 

associados

Órgão executivo, 
formada por três 

integrantes 

Formado por três 
pessoas eleitas pela 

Assembleia Geral



Atividades

Manifestação pública e defesa 
de assuntos relacionados ou 
de interesse da Praticagem

Monitoramento de temas de 
interesse

Ações judiciais em defesa de 
seus interesses e dos 

associados

Campanhas e ações de 
promoção do Instituto

Celebração de convênios e 
parcerias com organizações 

similares

Constituição de fundos ou 
reservas para financiamento 

de atividades

Cooperação com instituições 
público e privadas

Representação de instituições 
e agremiações internacionais

Celebração de contratos e 
convênios com instituições de 

ensino e pesquisa 

Publicação e disponibilização 
de conteúdos

Eventos de divulgação e 
aprimoramento profissional1

Apoio e criação de projetos 
ligados à inovação2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12



Foco

Big Data

Simulador

Treinamentos



Contribuições

Vetor de ESG

01
Agregar conhecimento 
ao serviço de 
praticagem

02
Desenvolvimento
econômico do país

03
Políticas públicas 
para o setor

04



Muito 
obrigada!

Jacqueline Wendpap

jwendpap@institutopraticagem.org.br

(61) 99183-4232
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