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A Frota Estelar é uma agência que tem por objetivo a exploração do espaço no 
âmbito científico e diplomático, também tem como missão a defesa dos mundos 
integrados da Federação Unida dos Planetas e de outros mundos que 
mantenham acordos de paz e tratados com a FUP.  
 
Ela teve início em 2.161 com a missão de "Ir onde nenhum homem jamais esteve", 
frase que sempre esteve presente em toda a Série Jornada nas Estrelas. Outra 
missão da Frota Estelar é assegurar a integridade de Bases Estelares, instaladas 
em locais estratégicos no espaço, auxiliando em sua operacionalidade e defesa. A 
Frota Estelar também é responsável por todo o material bélico da Federação, o 
que inclui, supervisão da construção de Naves Estelares e treinamento de todo o 
pessoal envolvido com a Frota, através da: Academia da Frota Estelar, 
instituição que forma os Oficiais e técnicos que tripulam as Naves Estelares e as 
Bases Espaciais. 
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A Academia da Frota Estelar, treina e forma os Oficiais da Frota, sua sede está 
localizada em São Francisco, Terra. Foi criada para providenciar todo o 
treinamento básico que é realizado em quatro anos. O lema da Academia é "Ex 
astris, scientia", "Das estrelas vem o conhecimento". A Academia prepara o 
individuo para as árduas viagens interestelares, com cursos preparatórios e 
constantes testes de eficiência. Para isso dispõe de amplas instalações de 
pesquisa e ensino, que visam facilitar a integração do aluno, Cadete, com a sua 
futura vida de membro da tripulação de uma Nave Estelar. Para isso são 
ensinadas todas as ciências, história, geografia, filosofia, direito e conhecimentos 
gerais tanto da Terra, como dos planetas membros da Federação, também 
existem as opções mais específicas como ciências, engenharia, medicina, e nas 
áreas de conhecimento militar, a intendência, comando, comunicações, 
navegação, pilotagem, segurança e defesa - comando tático, e operações. 
 
Todas estas modalidades são acompanhadas de conhecimentos sobre formação, 
construção , desenho e estrutura de Naves Estelares e funcionamento de Bases 
Estelares. Além disso o Cadete passa por testes constantes de âmbito psicológico 
e de disciplina para definir sua atuação futuro em uma Nave Estelar. 
 
Após formar-se o Cadete estará submetido as ordens do Comando da Frota 
Estelar, um centro de operações com autoridade para exploração espacial e com 
dever de defender os mundos membros. Seu comando principal está em São 
Francisco, porém nas Bases Estelares, há subcomandos onde decisões 
importantes podem ser tomadas por Almirantes e Comodoros, para isso a Frota 
Estelar dispõe de comunicações subespaciais específicas. Uma das missões da 
Frota Estelar e de seu comando é julgar todos os contraventores da disciplina da 
Frota e qualquer ato que venha ferir a integridade da Federação Unida de 
Planetas. 
 
Quartel General da Frota Estelar: Também localizado na sede da Frota Estelar, 
congrega o comando principal da Frota, o Quartel General é responsável pela 
Estação Espacial Terra, localizada na órbita do planeta. Em São Francisco são 
elaboradas as estratégias da Frota e seu campo de atuação, como: para quais 
setores devem ser destinadas as naves e quais suas missões.  
 
A Academia também possui um local estratégico de treinamento no Sistema Solar 
o: " Flight Ranger", sua guarnição está instalada proxima a Saturno, é uma área 
reservada ao treinamento de vôo dos cadetes da Frota Estelar. Nesta parte do 
curso é verificado a perícia do Cadete sobre pressão de missões que envolvem a 
vida dos tripulantes de uma Nave Estelar, ou a vida de populações em planetas. 
Não confudir este treinamento com o teste, Kobayashi Maru, que é realizado na 
sede da Frota Estelar com intuíto apenas psicológico. 
 

Alguns cursos oferecidos pela Frota. 
 
Corpo de Engenheiros da Frota Estelar: Especializados em projetos espaciais 
na construção de Bases Científicas e Estelares e construção e projetos de naves, 
elaboração de prototipos e testes de todo o material empregado na Frota Estelar. 
 
Curso de Medicina de campo e emergência da Frota Estelar: Instruções 
oferecidas a todo cadete da Frota Estelar visando os procedimentos de 
emergência necessários em campo aberto. 



 
Departamento de Ciências: engloba outros sub-departamentos: exobiologia, 
física, química, computação, psicologia, arqueologia, história , geologia etc. Há 
várias instituições de ensino nestas áreas nos planetas membros da Federação. A 
instituição que mais se destaca é a Academia de Ciências de Vulcano. 
 

Ordens gerais e regulamentos da Frota Estelar. 
 
Ordem Geral 1 - A Primeira Diretriz, é proibido interferir em outras culturas e no 
desenvolvimento de qualquer sociedade. 
 
Ordem Geral 7 - É proibido qualquer contato com o planeta conhecido como Talos 
IV. (Visto no episódio "The Menagerie, Parts I and II" da Série Clássica). 
 
Ordem Geral 12 - Toda nave deve efetuar os procedimentos de precaução no 
contato com outra espécie que não faça ou que demonstre não querer fazer 
contato iclui-se aí as naves não identificadas. 
 
Ordem Geral 15 - Nenhum oficial no comando deve ir a uma área de perigo sem 
uma escolta armada. 
 
Ordem Geral 24 - Comando utilizado para destruir a superfície de um planeta no 
período de 24 horas. 
 
Proibição Geral P-119 - Nenhuma nave deve entrar no sistema UFC465537 e 
travar contato com o Guardião da Eternidade. 
 
Regulamento 46A - No monitoramento de transmissões em batalhas, não usar 
canais abertos de comunicação, no caso de envio de mensagem que esta seja 
criptografada. 
 


