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Antes, no entanto, cabe destacar que, neste 

particular, o ano recém-findo foi extrema-

mente produtivo, com a criação de três no-

vos Grupos de Trabalho provisórios (GT 

Mergulho Científico; GT Ocean Literacy; e GT 

Ensino Técnico), que foram propostos a par-

tir das discussões e encaminhamentos ema-

nados do 6° EnCoGrad-Mar. Os objetivos, as 

primeiras ações e os resultados alcançados 

neste primeiro ano de atividades dos novos 

GT, assim como seus planejamentos para 

2015, estão detalhados neste relatório. 

4.1. GT Periódicos 

O GT-Periódicos em Ciências do Mar (PeCi-

Mar) tem como objetivos identificar a atua-

ção dos periódicos em Ciências do Mar e 

propor mecanismos para a elaboração de 

um Programa Nacional de Apoio que possibi-

lite a divulgação adequada do conhecimento 

e permita o fortalecimento dos periódicos 

deste domínio. O GT é integrado pelo Prof. 

Dr. José Henrique Muelbert - FURG (Coorde-

nador); Prof. Dr. José Zanon de Oliveira Pas-

savante - UFPE; Prof. Dr. José Milton Barbo-

sa - 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. 

Por razões diversas, o GT Periódicos não 

conseguiu revisar e atualizar a lista de perió-

dicos de Ciências do Mar; levantar a situação 

editorial dos periódicos de Ciências do Mar; 

realizar oficina de capacitação de editores 

(agências/sistemas indexadoras: ISI, Scielo, 

Scopus...); realizar ação junto às FAPs para 

fortalecer o financiamento dos periódicos 

em Ciências do Mar (PPGMar associado à 

CNPq e Capes); dar seguimento e avaliar o 

Programa de Apoio à Publicação em Periódi-

cos Nacionais – PAP6; realizar curso itineran-

te de produção e redação científica; estimu-

lar volumes especiais com pesquisadores de 

renome em temas prioritários das Ciências 

do Mar; e analisar o Corpo Editorial e os tra-

balhos publicados para verificar a ocorrência 

de endogenia. Assim, estas atividades foram 

mantidas no planejamento de 2015, na ex-

pectativa de que seja possível superar os 

entraves que dificultaram a sua realização. 

Até que seja revisada e atualizada, fica man-

tida 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 

                                                           
6 Colocado em funcionamento a partir de novembro 
de 2013, com acesso por meio do Portal Ciências do 
Mar Brasil (www.cdmb.furg.br), o PAP não teve uma 
única solicitação válida até o final de 2014. É funda-
mental identificar as razões de tal situação e promo-
ver as ações e alterações necessárias para tornar este 
instrumento útil para os estudantes e Periódicos. 
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and Technology; Arquivos de Ciências do 

Mar; Atlântica; Revista Brasileira de Enge-

nharia de Pesca; Gerenciamento Costeiro 

Integrado; e Tropical Oceanography. 

4.2. GT Experiência Embarcada 

O GT Experiência Embarcada tem por objeti-

vo identificar as carências de meios flutuan-

tes 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. 

4.2.1. Laboratórios de Ensino Flutuantes 

Conforme detalhado no Relatório de Ativi-

dades de 2013, o Ministério da Educação – 

MEC liberou recursos financeiros para a 

construção de quatro, de um total de nove, 

Laboratórios de Ensino Flutuantes – LEF, 

ficando a Universidade Federal do Rio Gran-

de – FURG encarregada de executar o pro-

cesso, em razão da sua experiência na área. 

Publicado em 13 de dezembro de 2013, no 

Diário Oficial da União – DOU, o resultado da 

Concorrência N° 007/2013, referente à con-

tratação de empresa para elaboração de 

projeto executivo e construção das quatro 

embarcações, levou a expectativa de que o 

contrato entre a FURG e a Indústria Naval do 

Ceará S.A (INACE), vencedora do certame, 

fosse assinado no início de 2014.  

Em 19 de fevereiro a expectativa se confir-

mou com a assinatura do Contrato n° 

003/2014, na sede da Associação Nacional 

dos Dirigentes das Instituições de Ensino 

Superior – ANDIFES, em Brasília, DF, pelo 

Ministro de Estado da Educação, Dr. José 

Henrique Paim Fernandes, pelo Contra-

Almirante Marcos Silva Rodrigues, Secretário 

da CIRM, pela Profa. Dra. Cleuza Maria So-

bral Dias, Reitora da FURG, e pelo Prof. Dr. 

Jesualdo Pereira Farias, Presidente da ANDI-

FES. Pela contratada assinou o empresário 

Gil Bezerra (Figura 9). 

Presentes na cerimônia o Secretário de Ensi-

no Superior do MEC – SESu/MEC, Prof. Dr. 

Paulo Speller, e diversos Reitores de Institui-

ções Federais de Ensino Superior, além da 

CMG (T) Marise Silva Carneiro, Subsecretária 

para o PSRM, do Prof. MSC. Luiz Carlos Krug, 

coordenador do PPG-Mar, do CMG (RM1) 

José Iran Cardoso, gerente do PPG-Mar, e 

dos Professores Dr. Vanildo Souza de Olivei-

ra, Dr. Danilo Koetz de Calazans (FURG) e Dr. 

Abílio Soares Gomes (UFF), integrantes do 

GT Experiência Embarcada. 
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