
3º Boletim de Notícias do INCT-Mar COI 

 

 

Prezados integrantes do INCT-Mar COI, estamos divulgando nosso 3º boletim de notícias. 

Permanecemos a disposição para sugestões. 

 

 

Notícias da Secretaria 

 Página INCT: estamos trabalhando na inserção de informações na página do INCT e 

abertos para receber suas sugestões. Segue o link da página em construção: 

www.inct.furg.br 

 

 Atualização de participantes:  é de extrema importância e urgência que os 

participantes que ainda não atualizaram sua planilha com os integrantes de sua proposta 

o façam o quanto antes, pois estas informações irão alimentar nossa página. 

 

 Logotipo: permanecemos aguardando mais sugestões de logotipo, o qual será utilizado 

em todo material de divulgação do projeto. Segue abaixo os exemplos já enviados: 

 

 

 

 Férias secretaria: no mês de Fevereiro a secretária Luciana irá tirar os dias restantes de 

férias, estes dias serão de 17/02 a 04/3. No dia 05/3 a secretaria volta ao seu 

funcionamento normal. 

 

 

 

Cursos e Congressos 

 IORC One Planet One Ocean Barcelona: International Ocean Research Conference 

“One Planet One Ocean”, Barcelona, Espanha, 17 a 21/11/2014. Para maiores 

informações: http://www.iocunesco-oneplanetoneocean.fnob.org.  

 

 Congresso Internacional de Contouritos: O evento acontece na cidade de Ghent, na 

Bélgica, entre 10 e 12 de Setembro de 2014. Para maiores informações acesse o 

seguinte endereço: http://www.2dwc.ugent.be 

 

 CBO2014: Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO’2014), 25 a 29 de Outubro de 

2014, Itajaí, SC. Para maiores informações acesse o seguinte endereço: 

http://www.cbo2014.com/site/ 
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 Announcement for the ClimEco4 summer school: Delineating the Issues of Climate 

Change and Impacts to Marine Ecosystems: Bridging the Gap Between Research, 

Assessment, Policy and Management. Encontre maiores informações sobre a escola de 

verão no endereço: http://www.imber.info/index.php/Early-Career/IMBER-Summer-

Schools/ClimEco4-August-2014-Shanghai-China 

 

 NAVCOMP: o NAVCOMP acontecerá de 11 a 14 de Março de 2014 associado a 

Terceira Feira do Polo Naval, localizado no CIDEC-SUL – FURG. Acesse a seguinte 

página para maiores informações: http://www.navcomp.c3.furg.br/ 

 

 

Concursos e Oportunidades 

 Seleção de Doutorado - Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada: as 

inscrições podem ser feitas entre os dias 25/11/2013 e 13/02/2014 e serão realizadas 

pela internet através da página http://www.siposg.furg.br/inscricoes/293. Para maiores 

informações acesse:  http://www.ppgfac.furg.br/index.php 

 Seleção de Mestrado - Ciências Fisiológicas: Fisiologia Animal Comparada: as 

inscrições serão realizadas pela internet através da página 

http://www.siposg.furg.br/inscricoes/292.  Período de inscrição: 25/11/2013 a 

20/02/2014. Para maiores informações acesse:  http://www.ppgfac.furg.br/index.php 

 Edital PRH27: está aberta a seleção para bolsista de graduação, de 28 de Janeiro a 20 

de Fevereiro. Para maiores informações acesse o site http://www.prh27.log.furg.br/site/ 

 Concurso para professor na Área de Biogeoquímica de Mudanças Globais - UFF: 

as inscrições podem ser realizadas  das 12 horas do dia 13 de janeiro de 2014 às 24 

horas do dia 12 de fevereiro de 2014. Em anexo consta o edital referente a este 

concurso. 

 

 Concursos para professor no IO - FURG: o instituto de Oceanografia da 

Universidade Federal do Rio Grande está selecionando candidatos a vagas de docente 

nível superior e dedicação exclusiva. Para maiores informações acesse: 

http://www.progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=302    

 

 Bolsas CNPq: O CNPq lançou 2 modalidades de bolsas que podem ser muito úteis para 

os pesquisadores do INCT-Mar COI. Trata-se das chamadas 2014 para atração de 

pesquisadores ao Brasil nas modalidades de bolsas Pesquisador Visitante Especial 

(PVE) e Atração de Jovens Talentos (BJT) pelo Programa Ciência sem Fronteiras. 

Aqueles integrantes que solicitarem estas bolsas poderão contar com o apoio do INCT-

Mar COI. As informações estão disponíveis em:  Chamada Atração de Jovens Talentos 

(BJT): http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/jovem-talento3  

 

Chamada Pesquisador Visitante Especial (PVE): 

http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/pesquisador-visitante-especial1 
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Publicações 

 Boletim da  North Pacific Marine Science Organization: disponível para download 

no portal PICES: http://pices.int/publications/pices_press/volume22/v22-

n1/22_issue1.aspx. 

 

 Boletim do POGO: a 15º edição do Boletim apresenta artigos sobre os alunos que 

iniciam seu treinamento no NF-POGO Centre of Excellence in Observational 

Oceanography at the Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research e outras 

novidades sobre a organização e seus membros. Disponível no portal do POGO: 

http://www.ocean-partners.org/attachments/article/1456/POGO_Newsletter_15.pdf 

 

 

Atualizações do Campo 

 

 Atlântico Sul: Um sonar multi-feixe de última geração, marca Furuno, modelo CSH-

5L, foi adquirido com recursos do INCT-Mar e recentemente instalado a bordo do N. 

Oc. Atlântico Sul. O equipamento transmite pulsos em 360° que permitem a detecção 

instantânea e a avaliação do posicionamento na coluna de água de cardumes de peixes a 

uma distância de até 1.600 m ao redor da embarcação.  Este sistema representa uma 

importante ferramenta para aumentar a eficiência na amostragem de peixes em 

cruzeiros de estimativa de biomassa, pesquisa pesqueira e ecológica. 

 

 

Imagem do monitor do Color Scanning Sonar CSH-5L, mostrando a embarcação no centro e 

cardumes de peixes nos entornos (registros vermelhos e amarelos). 
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