
5º Boletim de Notícias do INCT-Mar COI

Prezados integrantes do INCT-Mar COI, é com muito prazer que estamos divulgando a
5ª edição do nosso Boletim de Notícias. 

Notícias     da     Secretaria

 Página INCT: como os  senhores  devem ter  notado,  estamos trabalhando na
inserção de informações na página do INCT e continuamos abertos para receber
suas sugestões. Segue o link da página: www.inct.furg.br

Cursos     e     Congressos

 Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO’2014):  O INCT, como um dos
patrocinadores das atividades neste Congresso, tem o prazer de divulgar este
evento. O VI Congresso Brasileiro de Oceanografia será realizado entre os dias
25 a 29 de Outubro de 2014, na cidade de Itajaí (SC). Inscrições de trabalhos até
15/06. Acesse http://www.cbo2014.com/site/ para obter mais informações.

 A Terceira  edição  do  International  Symposium  on  'Effects  of  Climate
Change on the World's Oceans" ocorrerá em Santos (SP) nos dias 23 à 27 de
Março  de  2015.  Informações  adicionais: 
http://www.clivar.org/resources/news/third-international-symposium-
effects-climate-change-worlds-oceans?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter.

 VIII Seminário de Manejo Integrado do Instituto Oceanográfico da USP
(IO/USP): Ocorrerá no dia 06 de Junho de 2014, às 14h, no auditório do IOUSP.
Informações em: http://www.oceanosesociedade.io.usp.br/

 IORC  One  Planet  One  Ocean  Barcelona:  International  Ocean  Research
Conference  “One Planet  One Ocean”,  Barcelona,  Espanha,  17  a  21/11/2014.
Para mais 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 mais informações
acesse o seguinte endereço: http://www.2dwc.ugent.be

 Curso de verão "Planejamento e gestão do litoral e oceano do futuro" e
Curso de Diploma "Ferramentas SIG e Internet para a gestão integrada da
zona  costeira  ,  planejamento  espacial  marinho  e  participação  pública”:
Universidade  Internacional  da  Andaluzia  (Espanha),  em  colaboração  com  a
Comissão Oceanográfica  Intergovernamental  da UNESCO. O curso de verão
"Planejamento  e  gestão  do litoral  e  oceano do futuro"  (bilingue Português  e
Espanhol) terá lugar entre 28 de julho e 1 de agosto de 2014 , e do Curso de
Diploma "Ferramentas SIG e Internet para a gestão integrada da zona costeira,
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planejamento espacial marinho e participação pública" entre 7 de outubro e 12
dezembro 2014, ambos no Campus Santa Maria de la Rábida da Universidade
Internacional  da Andaluzia,  em Palos de la  Frontera ,  Huelva,  Espanha.  Nos
links  a  seguir  é  possível obter  mais  detalhes  http://cursosdeverano.unia.es/ e
http://www.unesco-ioc-marinesp.be/

 XVII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (XVII SBSR): O evento
será realizado na  cidade  de  João  Pessoa  (PB), de  25  a  29  de  abril  2015.  Acesse
http://www.dsr.inpe.br/sbsr2015 para mais informações.

 Underwater Acoustics: Será a segunda edição do evento intitulado Underwater
Acoustics, e será sediado em Rhodes, na Grécia, entre os dias 22 à 27 Junho de
2014. Segue a página do evento: http://www.uaconferences.org   .

Conc  ursos     e     Oportunidades

 Seleção Para Professor Visitante  IO – FURG: O Instituto de Oceanografia
(IO) da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) torna público que estarão
abertas às inscrições para Seleção Pública de Professor Visitante, na Área de
Estratigrafia, para atuar no Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física,
Química e Geológica (PPGOFQG) e no curso de Graduação em Oceanografia.
Período  de  inscrições:  28/04/2014  à  23/05/2014.  Acesse
http://www.sarh.furg.br/bin/edital/index.php para mais informações.

 Chamada Universal de 2014 tem o maior valor da história: O Ministério da
Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  (MCTI)  e  o  Conselho  Nacional  de
Desenvolvimento Científico e  Tecnológico (CNPq) lançaram no dia  30/04,  a
Chamada Universal 2014, no valor global de R$ 200 milhões. Confira o edital e
o  regulamento  da  chamada:  http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-
publicas;jsessionid=D0F386ABD8150F61B97F1A8E1AB8BAD5?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&filtr
o=abertas&detalha=chamadaDivulgada&idDivulgacao=4742

 Pos-Graduação  em  Oceanografia  Biológica  (FURG): Estão  abertas  as
inscrições para a Seleção ao Mestrado e Doutorado em Oceanografia Biológica.
O período de inscrições é entre 20 de maio e 10 de junho de 2014. Os editais e
normas das seleções encontram-se no site: http://www.siposg.furg.br/ 

Ciência no INCT-Mar COI

 Automatic classification of bedforms using phase differencing bathymetric
sonar,  de  D.  Porpilho,  A.H.F.  Klein,  R.S.V  de  Camargo,  M.F.V.  Prado,  J.
Bonetti,  A.  Short,  e  E.  Fakiris  será  apresentado no Underwater  Acoustics  na
Grécia.  Este  trabalho  foi  desenvolvido  pelos  integrantes  do  Laboratório  de
Oceanografia  Costeira  da  UFSC,  com parceiros  da  Universidade  de  Sydney
(Austrália)  e  Patras  (Grécia),  e  é  uma  contribuição  da  Sub-Proposta
Geodiversidade e Biodiversidade do INCT-Mar COI.
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 Temporal variability  of the meridional overturning circulation at 34.5°S:
Results from two pilot boundary arrays in the South Atlantic, de Christopher
S. Meinen, Sabrina Speich, Renellys C. Perez, Shenfu Dong, Alberto R. Piola,
Silvia L. Garzoli, Molly O. Baringer, Sergey Gladyshev and Edmo J. D. Campos
foi  publicado  no  Journal  of  Geophysical  Research,  Oceans,  onde  recebeu  o
destaque do Editor com trabalho relevante. Este trabalho é uma contribuição da
Rede Temática Papel dos Oceanos nas Mudanças Climáticas. Disponível em:
DOI:10.1002/2013JC009228;

 Stratigraphic analysis applied on the recognition of the interface     between
marine  and  fluvial  depositional  systems,   de  Eduardo  G.  Barboza,  Maria
L.C.C. Rosa, Sérgio R. Dillenburg, Anderson B. da Silva, e Luiz J. Tomazelli,
publicado no Journal of Coastal Research. Disponível em: DOI: 10.2112/SI70-
116.1;

 Meandering  fluvial  system  influencing  the  evolution  of  a  Holocene
regressive barrier in southern Brazil  , de Anderson Biancini da Silva, Eduardo
G.  Barboza,  Maria  Luiza  C.C.  Rosa,  e  Sérgio  R.  Dillenburg,   publicado  no
Journal of Coastal Research. Disponível em: DOI: 10.2112/SI70-035.1;

 The strike-fed  sandy coast  of  Southern  Brazil,    de  Sérgio  R.  Dillenburg  e
Eduardo  G.  Barboza,  publicado  pela  Geological  Society  of  London,  Special
Publications, 388. Disponível em: DOI:10.1144/SP388.16  .

Notícias Gerais

 Visita  Diretora  Científica  da  OTN: Sara  Iverson  (Dalhousie  University,
Canadá),  diretora  científica  da  Ocean Tracking Network esteve  no  Brasil  no
último mês para desenvolver várias atividades científicas, incluindo a discussão
das atividades da Sub-Proposta Tempo de residência de organismos pelágicos
em  Áreas  de  Significância  Ecológica  (ASE  –  Hot  Spots) com  Mônica
Muelbert,  coordenadora  da  Sub-Proposta,  e  pesquisadores  da  FURG,
CECLIMAR (UFRGS), CEM (UFPR) e UNIVALI;

 Iniciam as atividades do Doutorado em Biologia de Ambientes Aquáticos
Continentais  na  FURG:  A  Comissão  de  Ensino,  Pesquisa,  Extensão  e
Administração (Coepea) da FURG aprovou no dia 25 de Abril,  a criação do
curso  de  Doutorado  em  Biologia  de  Ambientes  Aquáticos  Continentais.  A
primeira seleção ocorrerá no início de junho, com ingresso ainda neste semestre.
O edital completo com informações sobre o período de inscrições, número de
vagas,  orientadores  e  detalhes  do  Processo  de  Seleção  está  disponível  em
http://www.biologia-aquatica.furg.br/ 
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