
4º Boletim de Notícias do INCT-Mar COI

Com a finalidade de manter nossos participantes informados, estamos divulgando nosso
4º boletim de notícias. 
Desde já, agradecemos pela colaboração de todos nos demais boletins e permanecemos
a disposição para sugestões.

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

 Mudança  de  titularidade:  informamos  que  a  mudança  de  titularidade  na
coordenação do INCT-Mar COI foi aprovada pelo CNPq. Sendo assim, o Prof.
Jose H. Muelbert, o qual já estava como coordenador em exercício, passa agora
como coordenador  efetivo  no INCT Mar COI.  Agradecemos  ao  Prof.  Felipe
Niencheski toda sua dedicação e liderança na etapa de elaboração da proposta e
no período inicial do projeto. 

Cursos     e     Congressos
 Professores  do  MIT ministram  curso  na  FURG:  os  professores  Michael

Follows  e  Oliver  Jahn,  do  "Massachusetts  Institute  of  Technology"  (MIT)
ministrarão o curso "Introdução à Modelagem de Ecossistemas Marinhos" no
Programa de Pós-Graduação em Oceanografia Física, Química e Geológica do
Instituto de Oceanografia da FURG. O curso será ministrado durante os dias 25
a 27 de março de 2014 no campus Carreiros da FURG, em Rio Grande-RS e tem
como  público-alvo  estudantes  de  pós-graduação,  pós-doutorandos  e  jovens
pesquisadores. Para confirmar o interesse/presença, e obter maiores informações
sobre  o  curso  e  alojamento,  entrar  em  contato  através  do  e-mail
'paulo.calil@gmail.com'

 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.

 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
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 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/

Concursos     e     Oportunidades

 Vaga  para  Oceanografia  –  UERGS: seguem  abertas  até  o  dia   20/03  as
inscrições  para  este  edital.  Informações  em  http://www.fundatec.org.br/  e
http://www.uergs.edu.br/

 Concurso  para  docente  no  IO-FURG:  estão  abertas  as  inscrições  de
06/03/2014 a 03/04/2014 para docentes de nível superior e dedicação exclusiva
no Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande na área de
Biologia  Pesqueira.  Acesse
http://www.progep.furg.br/arquivos/editais/004678.pdf para  maiores
informações.

 Concurso para docente no IO –FURG: a Universidade Federal do Rio Grande
– FURG torna público o edital  de abertura de inscrição  para provimento de
cargo  de  Professor  do  Magistério  Superior  para  área  de  
Ciências  Exatas  e  da  terra.  As  inscrições  podem ser  feitas  de  17/03/2014  a
04/04/2014.  Maiores  informações  podem  ser  obtidas  através  do  link
http://www.progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=323&historico=false

 NF-POGO  abre  inscrições  para  Centro  de  Excelência:  estão  abertas  as
inscrições  para  o  Centro  de  Excelência  em  Oceanografia  Observacional  da
Nippon Foundation -  Partnership for Observation of the Global Oceans (NF-
POGO).  A data limite para inscrição é 15/5/2014, com o resultado divulgado em
31/07/2014  e  o  inicio  das  atividades  em  15/10/2014.  Maiores  informações
podem ser obtidas em: http://www.awi.de/index.php?id=6777

 Lançado o  edital  do  Programa IODP/Capes-Brasil: O Programa  estimula
formação voltada à  pesquisa de oceanos e  leva brasileiros  para participar  de
painel  internacional   JOIDES  Resolution  Facility  Advisory  Panel.  O  novo
programa visa estimular  a  realização de projetos de pesquisa no país  com o
objetivo de apoiar  a  formação de  recursos  humanos voltados  à  pesquisa dos
oceanos  e  promover  a  participação  de  pesquisadores  nos  painéis  JOIDES
Resolution  Facility  Advisory  Panels  como  representantes  do  Brasil.  A data-
limite para inscrição de candidaturas aos painéis é 13 de abril e para submissão
de  projetos,  30  de  abril.  Maiores  informações  em:
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/iodp

 Chamada N° 01/2014 - CAPES/CNPq/DAADt:  o Programa tem por objetivo
apoiar  candidatos  com  excelente  qualificação  científica  e  acadêmica,  para
realização de doutorado pleno, de duplo doutorado e de doutorado sanduíche na
Alemanha. As incrições podem ser feitas de 13/03/2014 a 28/04/2014. Para mais
informações  acesse: http://cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?
p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0%20
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 Lançado Edital  Pró-Equipamentos:  a  Coordenação de Aperfeiçoamento  de
Pessoal  de  Nível  Superior  (Capes)  divulgou  o edital  nº  11/2014,  relativo  ao
programa Pró-Equipamentos. O Edital destinará R$ 126 milhões para melhoria
da estrutura de pesquisa científica e tecnológica dos PPGs, e receberá propostas
de instituições públicas ou comunitárias de ensino superior e dos institutos de
pesquisa para aquisição de equipamentos destinados a compor a estrutura de
pesquisa dos programas de pós-graduação recomendados pela Capes. Inscrições
entre 17 de março até 30 de abril. A data de postagem da versão impressa deve
ser até 2 de maio. Mais informações pelo e-mail equipamentos@capes.gov.br ou
http://www.capes.gov.br/bolsas/programas-especiais/pro-equipamentos

 Pós-doutorado em Oceanografia – Chile:  a Universidad de Concepción, no
Chile,  anuncia  a  disponibilidade  de  uma  posição  de  pós-doutorado  no  The
Millennium Institute (MI) of Oceanography in the South Pacific, um centro de
excelência  para  estudos  devotados  a  oceanografia  do  Pacífico  Sul..  Maiores
informações  em:  http://oceanografia.udec.cl/noticias/postdoctoral-position-in-
oceanography-millennium-institute-of-oceanography-in-the-south-pacific-chile-
postdoctoral-program
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