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Figura 11: 5° Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar, realizado 

em 02.12.2013, antecedendo o 6° EnCoGrad-Mar. 

  Aprovada a alteração de data e local do 6° EnCoGrad-Mar, que será realizado em 

Natal/RN, no período de 2 a 6 de dezembro. 

4. Grupos de Trabalho 

 A coordenação do PPG-Mar deu andamento às ações dos Grupos de Trabalho em 2013, 

apoiando atividades específicas previstas no planejamento de cada um dos GTs, culminando 

com o 5° Workshop dos 

Grupos de Trabalho do PPG-

Mar (Figura 11), realizado 

no dia 2 de dezembro de 

2013, antecedendo o 6° 

EnCoGrad-Mar, que teve 

lugar entre 3 e 6 de 

dezembro, em Natal/RN. 

- GT Periódicos 

 O GT-Periódicos em Ciências do Mar (PeCiMar) tem como objetivos identificar a atuação 

dos periódicos em Ciências do Mar e propor mecanismos para a elaboração de um Programa 

Nacional de Apoio que possibilite a divulgação adequada do conhecimento e permita o 

fortalecimento dos periódicos deste domínio. O GT é integrado pelo Prof. Dr. José Henrique 

Muelbert - FURG (Coordenador); Prof. Dr. José Zanon de Oliveira Passavante - UFPE; Prof. Dr. 

José Milton Barbosa - UFRPE; Prof. Dr. Paulo de Cunha Lana - UFPR; Prof. Dr. Luiz Drude de 

Lacerda - UFC; Prof. Dr. Paulo de Tarso Chaves - UFPR; e Profª Dr. Ana Maria Pires Vanin – USP. 

 O GT Periódicos participou do 5° Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar, 

ocorrido em 2 de dezembro de 2013, em Natal, RN, e, posteriormente, da sessão plenária deste 

mesmo evento, acontecida no dia 5, no âmbito do 6° EnCoGrad-Mar, através do Prof. Dr. José 

Henrique Muelbert – FURG (coordenador) e do Prof. Dr. José Milton Barbosa – UFRPE, além dos 

convidados Prof. Dr. Haroldo Gomes Barroso – UEMA, Prof. Dr. Israel Hidenburgo Aniceto Cintra 

- UFRA, Profa. Dra Renata Akemi Shinozaki Mendes – UFRPE e Prof. Dr. Carlos Eduardo Peres 

Teixeira – UFC. Neste 5° Workshop foram analisados, e expostos aos participantes do 6° 

EnCoGrad-Mar, os resultados alcançados em 2013 e definidos o plano de trabalho e proposta 

orçamentária para 2014 (Figura 12). 
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 Cabe destacar que, a partir das informações sobre o uso de periódicos nacionais pelos 

Programas de Pós-Graduação, foi possível fazer a classificação preliminar dos periódicos em 3 

categorias: Ciências do Mar (CM); Correlatos (CO); e Esporádicos (ES). Nesta classificação 

preliminar, foi utilizado o critério “Missão Editorial” e “Contribuição à Área”. A missão editorial 

dos periódicos deve explicitar, em seu expediente de publicação, o vínculo com as Ciências do 

Mar, de acordo com a definição utilizada no PPG-Mar. Foram considerados como contribuintes 

à área aqueles periódicos classificados nos 75% de uso pelos programas de pós-graduação. Os 

periódicos foram considerados CM, se atendiam a ambos os critérios. As categorias CO e ES 

foram definidas com base na sua contribuição e conhecimento da missão editorial dos 

participantes. A lista completa dos periódicos avaliados e sua classificação periódica 

encontram-se na Tabela II. Conforme já observado anteriormente, quando da realização do 4° 

Workshop dos Grupos de Trabalho, essa categorização é preliminar e será revisada em 2014. 

 Foi mantida a lista de periódicos identificados como representativos da área de Ciências 

do Mar definida em 2012, a saber: Brazilian Journal of Oceanography; Pan-American Journal of 

Aquatic Sciences; Boletim do Instituto de Pesca; Brazilian Journal of Aquatic Sciences and 

Technology; Arquivos de Ciências do Mar; Atlântica; Revista Brasileira de Engenharia de Pesca; 

Gerenciamento Costeiro Integrado; e Tropical Oceanography. 

 Por razões diversas, o GT Periódicos não conseguiu levantar a situação editorial dos 

periódicos de Ciências do Mar; realizar a oficina de capacitação de editores (agências/sistemas 

indexadoras: ISI, Scielo, Scopus...); atuar junto às FAPs para fortalecer o financiamento dos 

periódicos em Ciências do Mar (PPG-Mar associado à CNPq e Capes); realizar o curso itinerante 

Figura 12: Reunião do GT Periódicos por ocasião do 5° Workshop dos GT do PPG-Mar (02.12.2013) e exposição 

do relatório/2012 e plano de trabalho/2014 em sessão plenária do 6° EnCoGrad-Mar (05.12.2013) 
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de editoração científica; e estimular volumes especiais e/ou artigos de pesquisadores de 

renome na área (nacional e internacional), todas atividades previstas no plano de trabalho de 

2013. Assim, estas atividades foram mantidas no planejamento de 2014, na expectativa de que 

seja possível superar os entraves que dificultaram a sua realização. 

 
Tabela II. Classificação preliminar dos periódicos nacionais de Ciências do Mar a partir da análise 
da produção intelectual dos Programas de Pós-Graduação em Ciências do Mar no triênio 2007-
2009. CM: Ciências do Mar; CO: Correlato; e, ES: Esporádico. 

 

 
 O Programa de Apoio à Publicação – PAP, destinado a apoiar as publicações de 

estudantes de cursos de graduação e de programas de pós-graduação em Ciências do Mar em 

periódicos especializados nacionais, através da concessão de auxílio financeiro para cobertura 

de despesas com elaboração de figuras, revisão linguística e tradução de artigos científicos e 

técnicos aceitos para publicação em periódicos especializados em Ciências do Mar, foi colocado 
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em funcionamento a partir de novembro, com acesso por meio do Portal Ciências do Mar Brasil 

(www.cdmb.furg.br), com o estabelecimento das normas que constam abaixo: 

O Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar – 
PPG-Mar, conforme deliberação tomada em sua 24° Sessão Ordinária, ocorrida em 
31 de julho de 2013, cria o Programa de Apoio à Publicação – PAP, destinado a 
apoiar a publicação por estudantes de cursos de graduação e de programas de pós-
graduação em Ciências do Mar em periódicos especializados nacionais neste 
domínio do conhecimento. Para pleitear o auxílio financeiro previsto no PAP, o 
interessado deve observar as normas e procedimentos definidos no regulamento 
abaixo: 

Art. 1° - O auxílio financeiro previsto no PAP será concedido exclusivamente aos 
estudantes regularmente matriculados em um dos cursos de graduação ou 
programas de pós-graduação reconhecidos como pertencentes à área de Ciências 
do Mar pelo PPG-Mar. 
 § 1° – Os cursos de graduação e programas de pós-graduação reconhecidos 
como pertencentes à área de Ciências do Mar pelo PPG-Mar estão identificados no 
Portal Ciências do Mar Brasil (www.cdmb.furg.br). 
 § 2° – A regularidade da matrícula do estudante será atestada pelo 
coordenador do curso de origem, ou seu representante legal, no ato de validação 
do pedido de auxílio financeiro. 
 § 3° – O estudante deverá obrigatoriamente ser o primeiro autor da 
publicação. 

Art. 2° - O auxílio financeiro previsto no PAP é destinado à cobertura de despesas 
com elaboração de figuras, revisão linguística e tradução de artigos científicos e 
técnicos aceitos para publicação em periódicos especializados em Ciências do Mar. 
 Parágrafo Único – São os seguintes os periódicos nacionais reconhecidos pelo 
PPG-Mar como especializados na área de Ciências do Mar: Brazilian Journal of 
Oceanography; Pan-American Journal of Aquatic Sciences; Boletim do Instituto de 
Pesca; Brazilian Journal of Aquatic Sciences and Technology; Arquivos de Ciências do 
Mar; Atlântica; Revista Brasileira de Engenharia de Pesca; Gerenciamento Costeiros 
Integrado e Tropical Oceanography. 

Art. 3° - O valor do auxílio financeiro será determinado por tipo de despesa a ser 
coberta, conforme estabelecido a seguir: 
 a. elaboração de figuras – auxílio financeiro de R$ 50 (cinquenta reais) por 
figura, até o limite de dez figuras por artigo científico ou técnico 
 b. revisão linguística – auxílio financeiro de R$ 10,00 (dez reais) por página, até 
o limite de 20 páginas por artigo científico ou técnico 
 c. tradução – auxílio financeiro de R$ 60,00 (sessenta reais) por página, até o 
limite de 20 páginas por artigo científico ou técnico 
 § 1° - A quantidade de figuras e páginas será determinada com base no 
manuscrito, preparado de acordo com as normas do periódico em que se dará a 
publicação apoiada. 
 § 2° – Uma vez concedido, o auxílio financeiro será depositado na conta 
corrente indicada pelo requerente, não sendo permitida a indicação de conta em 
nome de terceiros, conjunta ou de poupança. 

Art. 4° - A solicitação do auxílio financeiro previsto no PAP será efetuada pelo 
estudante interessado, através do Portal Ciências do Mar Brasil 
(www.cdmb.furg.br). 

http://www.cdmb.furg.br/
http://www.cdmb.furg.br/
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 Parágrafo Único – É obrigatória a inclusão de cópia do manuscrito do artigo 
científico ou técnico a ser apoiado e do comprovante de aceitação emitido pelo 
Presidente do Corpo Editorial do periódico onde se dará a publicação, ou seu 
representante legal, quando da solicitação do auxílio financeiro. 

Art. 5° - Compete ao coordenador do curso ou programa de origem, ou seu 
representante legal, a avaliação inicial do pedido de auxílio financeiro previsto no 
PAP, para o que levará em consideração a existência de matrícula regular do 
estudante no curso ou programa coordenado no momento da submissão do 
trabalho. 
 Parágrafo Único – A manifestação de concordância do coordenador do curso 
ou programa de origem deve ser emitida no prazo máximo de 10 dias, a contar da 
data de solicitação do auxílio financeiro por parte do estudante. 

Art. 6° - Compete ao coordenador do PPG-Mar, ou seu representante legal, a 
avaliação final do pedido de auxílio financeiro previsto no PAP, para o que levará 
em consideração os critérios relacionados a seguir: 
 a. inexistência de apoio anterior por parte do PAP em favor do solicitante; 
 b. aval do coordenador do curso ou programa de origem, ou seu representante 
legal; 
 c. disponibilidade de recursos financeiros por parte do PPG-Mar;  
 d. comprovação do aceite em periódico relacionado no Art. 2°, Parágrafo 
Único, da presente norma; 
 e. compatibilidade entre o valor do auxílio financeiro pretendido e as 
características do artigo científico ou técnico a ser publicado; e 
 f. inexistência de pendência (falta de comprovação da publicação) de 
estudante(s) vinculado(s) ao curso ou programa de origem do solicitante. 
 § 1° - A manifestação de concordância do coordenador do PPG-Mar será 
emitida no prazo máximo de 10 dias, a contar da data de encaminhamento do aval 
por parte do coordenador do curso de origem do estudante. 
 § 2° - Excepcionalmente, havendo disponibilidade de recursos, poderá ser 
concedido apoio à publicação de um segundo artigo por parte de estudante 
anteriormente beneficiado pelo PAP. 

Art. 7° - Os trabalhos apoiados deverão reconhecer o auxílio nos agradecimentos 
com a seguinte citação: “Trabalho apoiado pelo Programa de Apoio à Publicação – 
PAP (PPG-Mar/PSRM/SECIRM)”. 

Art. 8° - Lançado o periódico com o trabalho apoiado, o estudante deverá 
encaminhar cópia no prazo máximo de dez (10) dias, através do Portal Ciências do 
Mar Brasil (www.cdmb.furg.br), a coordenação do PPG-Mar. 
 § 1° – O descumprimento da obrigação de encaminhar cópia do trabalho 
publicado por parte de estudante(s) veda a concessão de auxílio financeiro a 
estudantes do curso ou programa de origem do inadimplente. 
 § 2° – Sanada(s) a(s) pendência(s) a qualquer tempo, os estudantes do curso 
ou programa de origem do(s) inadimplente(s) terão suas solicitações de auxílio 
financeiro avaliadas. 

Brasília, 31 julho de 2013. 
 
 
   Prof. Luiz Carlos Krug      José Iran Cardoso 
Coordenador do PPG-Mar       Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) 
       Gerente do PPG-Mar 

 

http://www.cdmb.furg.br/
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 Recentemente colocado em funcionamento, o PAP ainda é pouco conhecido, razão pela 

qual teve uma única solicitação em 2013, que não foi autorizada por estar em desacordo com 

as normas estipuladas. Com a divulgação ocorrida durante o 6° EnCoGrad-Mar, a expectativa é 

de que em 2014, estimulados pelos coordenadores e líderes de grupos de pesquisa, os 

estudantes passem a fazer uso mais frequente do PAP. 

- GT Experiência Embarcada 

 O GT Experiência Embarcada tem por objetivo identificar as carências de meios 

flutuantes para atender à formação de recursos humanos em Ciências do Mar e é integrado 

pelos Prof. Dr. Vanildo Souza de Oliveira – UFRPE (coordenador); Prof. Dr. Abílio Soares Gomes - 

UFF; e Prof. Dr. Danilo Koetz de Calazans – FURG. 

 O GT Experiência Embarcada participou do 5° Workshop dos Grupos de Trabalho do 

PPG-Mar, ocorrido no dia 2 de dezembro de 2013, em Natal, RN, e, posteriormente, da mesa-

redonda “A Formação Embarcada de Recursos Humanos em Ciências do Mar no Brasil”, 

acontecida no dia 4, no âmbito do 6° EnCoGrad-Mar, com todos os seus integrantes, além do 

convidado Prof. Dr. Santiago Montealegre Quijano – UNESP. Neste 5° Workshop foram 

analisados, e expostos aos participantes do 6° EnCoGrad-Mar, os resultados alcançados em 

2013 e definidos o plano de trabalho e proposta orçamentária para 2014 (Figura 13). 

 

 

 O diagnóstico das condições de uso das embarcações disponíveis no País para 

capacitação de estudantes, iniciado em 2012, que foi elaborado com a participação dos 

Figura 13: Reunião do GT Experiência Embarcada por ocasião do 5° Workshop dos GT do PPG-Mar (02.12.2013) 

e exposição do diagnóstico das condições de uso das embarcações disponíveis no País para capacitação de 

estudantes em mesa redonda do 6° EnCoGrad-Mar (04.12.2013) 
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Identificação dos Periódicos
Nacionais em Ciências do Mar

GT Periódicos em Ciências do Mar

PPG-Mar

Recife, PE – 23-26/10/2012



Objetivos

◆ Identificar a atuação dos periódicos em 
Ciências do Mar; e, 

◆ Propor mecanismos para a elaboração de um 
Programa Nacional de Apoio que possibilite a 
divulgação adequada do conhecimento e 
permita o fortalecimento dos periódicos em 
Ciências do Mar.

Recife, PE – 23-26/10/2012



Levantamento do uso na Pós-Graduação

Recife, PE – 23-26/10/2012

◆ Uso de Periódicos Nacionais pelos Programas de 

Pós-Graduação em Ciências do Mar – Triênio 2007-2009



Levantamento Pós-Graduação

Recife, PE – 23-26/10/2012

◆ Uso de Periódicos Nacionais pelos Programas de 

Pós-Graduação em Ciências do Mar – Triênio 2007-2009

Ano Programas Trabalhos Publicados

Total Internacional Nacional

2007 24 776 388 388

2008 25 894 441 453

2009 26 980 571 403
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Qual o uso de periódicos nacionais pelos programas de pós-graduação?

Recife, PE – 23-26/10/2012

Resultados



Recife, PE – 23-26/10/2012

Resultados

Quantos periódicos utilizados e qual sua importância?
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Número de Periódicos5 14 35



Total = 100

Resultados

Recife, PE – 23-26/10/2012

Quais os periódicos mais utilizados pelos 
Programas de Pós-Graduação?



35

14

5

Resultados – Triênio   166 Periódicos

Recife, PE – 23-26/10/2012



Política de Fortalecimento 
Periódicos em Ciências do Mar

Recomendações Oficina Editores:

⚫ Associação a ABEC

⚫ Melhorar sistema de comunicação: RSS/twitter

⚫ Profissionalização/terceirização da editoração

⚫ Lista atualizada de Periódicos no Ciências do Mar Brasil

⚫ Bolsa Editor

⚫ Valorização do serviço dos revisores pela Capes e CNPq

⚫ Estratégia para inclusão no SEER e obtenção de DOI

⚫ Portal Periódicos em Ciências do Mar

⚫ Cálculo de um Índice de Impacto para os Periódicos

⚫ Apoio diferenciado de acordo com as necessidades dos 

Periódicos

⚫ Campanha: Publique no Brasil! Cite Periódicos Nacionais!


