Boletim de Notícias do INCT-Mar COI
Este Boletim é uma maneira informal de manter os integrantes do INCT-Mar COI informados de
nossas atividades e também sobre assuntos de interesse. Para colaborar, enviei suas informações para
inct.secretaria@furg.br

Notícias da Secretaria


Atualização de participantes: continuamos aguardando as informações e atualizações sobre
os participantes do INCT-Mar COI. Favor enviar o quanto antes as planilhas com as
informações. Obrigado aos que já nos enviaram as atualizações.



Questionário e divulgação: conforme informado, estamos elaborando material de divulgação
do INCT-Mar COI. As informações sobre as sub-propostas e figuras estão sendo editadas para
preparar um prospecto do nosso INCT. Aqueles que ainda não contribuíram ainda tem uma
oportunidade até o dia 18/10.



Logomarca/Logotipo: recebemos várias sugestões de logotipo para o INCT-Mar COI. O
logotipo deverá ser utilizado em todo o material de divulgação do projeto. Aguardamos mais
sugestões. Veja alguns exemplos já enviados:



Google Scholar: Lembramos aos integrantes do INCT-Mar COI de habilitarem e solicitarem
aos membros de sua sub-proposta que habilitem seus dados de produtividade científica e os
tornem públicos no Google Scholar. Para isso é só possuir uma conta Gmail, preencher o
formulário e, no Perfil, assinar "tornar público" em:
https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=citations&continue=http://scholar.google.
com/citations&hl=en



Divulgação CNPQ: lembramos aos senhores que o CNPQ colocou-se à disposição para
receber dados, resultados de pesquisas e informações variadas sobre as ações de nosso INCT.
Portanto, fico no aguardo das notícias.

Cursos e Congressos:



Massive Open Online Course: Free MOOC (Massive Open Online Course) on Oceans Solutions
I will be releasing through the Class2Go platform of UWA (
www.class2go.oceans.uwa.edu.au), starting October 21st (duration 6 weeks, about 1 hour
of materials per week). This is the second edition of the course, and the first edition got a
really good feedback from the students, so please encourage your students to register and
help advertise widely.



III Workshop Brasileiro de Mudanças Climáticas em Zonas Costeiras & III Workshop da Rede
de Monitoramento dos Habitats Bentônicos Costeiros (ReBentos): a ser realizado em
Florianópolis, entre 10 e 12 de Dezembro de 2013. Maiores informações com
redeclima.zonacosteira@furg.br ou no site
http://www.mudancasclimaticas.zonascosteiras.furg.br/workshop



XV COLACMAR 2013: Congreso Latinoamericano de Ciencias del Mar, a ser realizado em
Punta del Leste, Uruguai, entre 27 e 31/10/2013. Maiores informações em:
http://www.colacmar2013.com

Concursos e Oportunidades:


Concurso Público p/ Técnico de laboratório / Instrumentação na FURG: ênfase em
Instrumentação Oceanográfica. Informações detalhadas podem ser encontradas no EDITAL
Nº 10: http://www.progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=286&;historico=false



Geofísica Marinha no Instituto de Oceanografia (IO-FURG) da Universidade Federal do Rio
Grande (FURG): Inscrições de 24/09/2013 a 04/11/2013. Informações em:
http://www.progep.furg.br/bin/edital/index.php?id_edital=281&historico=false



Oceanografia Física no LABOMAR na Universidade Federal do Ceara: Inscrições entre 9/10 a
7/11/2013. Informações em:
http://www.progep.ufc.br/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=67

