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INSTITUTOS NACIONAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – INCT 

  2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETO 

Formulário para Consultor Ad hoc 

 
 

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO (CNPq) 
 

TÍTULO: INCT de Tranferências de Materiais Continente-Oceano 

 

PROCESSO Nº: 573601/2008-9 

 

VIGÊNCIA: 06/01/2009 a 05/01/2014 

 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: Individual 

 

COORDENADOR: Luiz Drude de Lacerda 

 

INSTITUIÇÃO SEDE: UFC 

 

INSTITUIÇÃO CONVENENTE:  não há 

 

PESQUISADORES CADASTRADOS/Instituições de vínculo:  
 Dado disponível no relatório estruturado de 2013, apresentado pelo Coordenador do INCT. 

 

Objetivos   
Dado disponível no Projeto aprovado para o INCT. 

 

Metas e Indicadores Físicos  
Dados disponibilizados no Plano de Metas, apresentado quando da adequação orçamentária 

 

RECURSOS APROVADOS:  
 

Recursos Concedidos CUSTEIO CAPITAL BOLSAS 

Período inicial (36m) R$ 2.000.000,00 R$ 0,00 R$ 300.000,00 

Continuidade (24m) R$ 0,00 R$ 1.850.000,00 R$ 150.000,00 

Total por rubrica R$ 2.000.000,00 R$ 1.850.000,00 R$ 450.000,00 

Montante Recursos R$ 4.300.000,00 
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MAPA DE INTERAÇÕES DO INCT 
Senhor Consultor:  maiores detalhes das co-produções e interações, em nível nacional, do INCT  

(questão 5.1) poderão ser verificados no Programa criado pelo CNPq para esta análise, disponível 

no link abaixo 

http://estatico.cnpq.br/redeINCT/  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PARTE II – Avaliação do INCT – Consultor Ad hoc 
 
 
 

1. DA PESQUISA 
 
1.1 As pesquisas desenvolvidas pelo INCT apresentam qualidade e padrão competitivo 
internacional na respectiva área de atuação? 
( x ) Excelente                (   ) Bom                 (   ) Médio                (   ) Fraco           (   ) Não se aplica 

Justificativa: 
As pesquisas desenvolvidas pelo INCT são de alta qualidade e relevantes para o Brasil. As 
pesquisas concentram-se em três áreas: geoquímica e oceanografia; cenários de mudanças 
regionais e globais; e dimensão humana. Muitas das pesquisas são pioneiras e reconhecidas 
internacionalmente. 
 

 
1.2 O desenvolvimento do projeto vem contribuindo para o avanço do estado da arte – no 
âmbito internacional – na área de atuação? 

( x  ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 

Justificativa:  
 
Os principais avanços são: (1) na área de geoquímica e oceanografia: Primeira proposição de 
Fatores de Emissão de metais (Hg e Cu) pela aquicultura e respectivas emissões para estuários; 
confirmação do domínio quantitativo dos vetores antrópicos em relação às fontes naturais na 
contribuição total de nutrientes e metais para o litoral nordeste brasileiro; distribuição de massas 
d’água na plataforma continental combinando traçadores, fracionamento geoquímico, e malhas 
amostrais diferenciadas e simultâneas (rio, estuário, pluma & plataforma continental); acoplamento 
do modelo terrestre e oceânico; uso de microscopia eletrônica e microanálise no estudo de 
sedimentos e carbono orgânico; análise da contribuição do desmatamento ao ciclo do carbono 
oceânico; uso de multitraçadores estáveis e radioativos no estudo de mistura de águas no 
contínuo continente-oceano e no mapeamento das correntes de fundo no Oceano Atlântico Sul 
Ocidental. (2) na área de cenários de mudanças regionais e globais: alteração da distribuição de 
massas de água no Atlântico Equatorial; identificação e análise do aumento da forçante oceânica 
sobre a plataforma continental; análise do controle indireto do deslocamento de dunas no NE do 

Inserir figura representativa das interações do INCT em nível nacional, com base no mesmo 

programa. O nível de interação será definido internamente, e a figura servirá para subsidiar 

o consultor quanto às possibilidades disponíveis no programa. 

 

 

 

 

 

 

 

http://estatico.cnpq.br/redeINCT/
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Brasil pela intensidade do El Niño e da alteração na velocidade de deslocamento de dunas como 
resposta às mudanças climáticas globais; constatação do aumento de praias fluviais, formação de 
ilhas, e expansão de manguezais no NE do Brasil. (3) na área da dimensão humana: análise da 
percepção de risco ambiental associada à alterações regionais nos usos da terra e às mudanças 
climáticas globais, da percepção popular sobre os impactos socioambientais associados à 
desastres ambientais; dos impactos sobre cadeias produtivas; da capacidade suporte da 
aquicultura; e da relação estado-sociedade civil sobre a democratização de políticas ambientais 
municipais. 

 
1.3 Os objetivos e metas previstos na proposta original e nas readequações durante o 
ajuste orçamentário foram atingidos ou há evidências de que serão? 

( x  ) Sim, integralmente. 
(   ) Sim, parcialmente em ____ %. 
(   ) Não foram cumpridos. 

Justificativa: 
 
Os objetivos e metas foram desde o princípio bem formulados, e os resultados das pesquisas 
realizadas publicadas e divulgadas permitem antever que todas as metas serão alcançadas até o 
final do projeto (ver item 1.2). 
 

 
1.4 Os indicadores escolhidos pelo Instituto têm se demonstrado adequados para o 
acompanhamento do projeto e análise dos resultados?  
( x ) sim    (    ) não   (   ) não foram apresentados indicadores 

Comentário: 
 
Todos os resultados são cuidadosamente documentados. 
 

 
1.5 Que outros indicadores, além dos estabelecidos pelo próprio INCT (citados na parte I 
deste formulário), poderiam ser considerados para a avaliação final do projeto? 

Sugestão de indicadores: 
 
 
 

 
 
1.6 As pesquisas e os resultados obtidos nas diferentes Instituições que compõem o INCT 
têm sido utilizados para promover o fortalecimento da rede de pesquisa e a potencialização 
das descobertas na área temática de atuação deste INCT? Justifique e sugira adequações. 

( x  ) Excelente   (   ) Bom     (   ) Médio        (   ) Fraco     (   ) Inadequados ou 
Inexistentes 

Justificativa e sugestões: 
 
O forte deste INCT é a sua origem. O grupo existia antes mesmo de criação do INCT; é um grupo 
coeso, com poucas instituições e pesquisadores, um dinâmico e bem estruturado Comitê Gestor. 
Mesmo que duas instituições tenham saído da rede duas novas entraram.  
 

 
 
1.7 A produção científica demonstra a qualidade esperada para um INCT? 
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( x ) Sim (   ) Não (   ) Parcialmente 

Justificativa: 
 
Produção científica significativa em termos quantitativos e qualitativos: 241 artigos em periódicos 
de grande impacto, sendo 132 nacionais e 109 internacionais; 2 livros, 29 capítulos de livros; 10 
artigos de divulgação científica; e 13 relatórios técnicos. 
 

 
1.8 Que outros tipos de resultados do(s) projeto(s) de pesquisa no âmbito deste INCT 
podem ser destacados? 
(   ) desenvolvimento de processos e produtos 
(   ) patentes 
( x ) novas técnicas e métodos 
(   ) softwares avançados para pesquisa 
(   ) outros (enumere no quadro abaixo). 
 

Enumere os destaques: 
 
Métodos analíticos. 
 

 
1.9 Entre os resultados alcançados e esperados deste INCT, quais se destacam mais 
fortemente como contribuição ao avanço do conhecimento e avanço tecnológico na área de 
atuação (em termos nacionais e internacionais)? 
 

Enumere os destaques: 
 
Caracterização da matéria orgânica dissolvida através de diferentes ferramentas moleculares; 
estudos relacionados ao cálculo de fatores de emissão e estimativas de carga de metais 
originados na aquicultura intensiva; desenvolvimento de ferramentas auxiliares para tomadores de 
decisão para o estabelecimento de valores para restauração do ecossistema de manguezal assim 
como medidas compensatórias; elaboração de um modelo de funcionamento dos estuários sob 
clima semiárido; estudo de proxies das mudanças climáticas para demonstrar e quantificar alguns 
impactos ambientais sobre a interface continente-oceano no NE do Brasil; demonstração do efeito 
do aumento de calor no Oceano Atlântico Sul sobre as massas de água ao longo do litoral 
nordeste; estudo de nutrientes (N, P, e S) como indicadores de eutrofização e processos 
exportação/retenção nos sistemas costeiros e a relação de oxigênio e clorofila e a inclusão de 
variáveis nacionais em protocolos internacionais de avaliação de impacto ambiental. 
 

 
1.10 O desenvolvimento atual da pesquisa permite inferir que todas as metas propostas 
poderão ser cumpridas no prazo de execução do projeto? 
( x ) sim     (   )  não     (   ) Parcialmente em ____% 
 

Justifique: 
 
O desempenho dos pesquisadores, a numerosa e relevante produção científica, e a dinâmica de 
trabalho do grupo permitem prever que todas as metas propostas serão alcançadas.   
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2. DA FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 
 
2.1 A formação de Recursos Humanos no âmbito deste INCT é compatível com o projeto do 
Instituto e contribui para atender as necessidades da área de atuação no Brasil? 

( x  ) Sim  (   ) sim, parcialmente  (   ) Não    
 

Justificativa: 
 
A formação de recursos humanos totaliza 82 pessoas formadas e 39 a serem formadas cobrindo 
os níveis de graduação, mestrado e doutorado. 
 
 

 
2.2 As orientações de  teses, dissertações e monografias realizadas pelos pesquisadores 
associados ao INCT têm sido suficientes para contribuir, de maneira significativa, para o 
avanço do conhecimento na área de atuação do Instituto? 

( x  ) Sim  (   ) sim, parcialmente  (   ) Não    

Justificativa: 
 
São 33 monografias de graduação concluídas e 17 a por concluir; 36 dissertações de mestrado 
concluídas e 13 por concluir; e 13 teses de doutorado concluídas e 9 por concluir. Todos esses 
trabalhos tratam de assuntos pesquisados pelo INCT, contribuindo, muitas delas de forma original. 
 

 
 

2.3 Os recursos humanos formados pelo Instituto têm potencial para aproveitamento em 
ambiente empresarial, e/ou de geração e implementação de políticas públicas e serviços?  

( x ) Sim  (   ) sim, parcialmente  (   ) Não    

Justificativa: 
Principalmente na geração de políticas públicas. Uma das áreas de interesse do instituto são as 
dimensões humanas das mudanças ambientais no litoral brasileiro. Pessoas formadas nas 
instituições que integram o INCT poderão contribuir significativamente com propostas para mitigar 
muitos desses problemas. Também têm sido realizado projetos envolvendo a EMBRAPA. Houve o 
treinamento de 40 estudantes, pesquisadores e técnicos.  
 
 

 
 
2.4 As metas propostas por este INCT vêm sendo atingidas em termos de formação de 
Recursos Humanos? 

(  x ) Sim  (   ) sim, parcialmente  (   ) Não    

Justificativa: 
 
Pelo menos 180 estudantes de graduação e pós-graduação estão vinculados aos projetos do 
INCT, cinco das instituições integrantes do Instituto participam do programa Ciências do Mar da 
CAPES, mais de duas dezenas de alunos envolvidos no INCT participam do programa Ciências 
sem Fronteiras, e o INCT mantêm intercâmbios muito ativos com instituições nacionais e 
estrangeiras.  
 



 

 

 

 

 

Formulário para Consultor INCT 6  

 

 

3. DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA A SOCIEDADE 
 
 
 
3.1 As atividades de difusão científica implementadas por este INCT atendem ao potencial 
permitido pelo tipo de projeto desenvolvido e/ou às metas estabelecidas? 

( x  ) Sim  (   ) Não  (   ) Não se aplica 
 

Justificativa: 
 Intensa participação em eventos científicos nacionais e internacionais, divulgação da produção 
científica em periódicos de grande impacto, mas também em meios de ampla divulgação para o 
público em geral, conferências, cursos de treinamento, expedições científicas. 
 

 
3.2 O programa de educação em ciência e tecnologia do Instituto abrange todos os 
públicos aos quais essas atividades devem se dirigir? 

(  x ) Sim   (   ) Não   (   ) Não possui programa de educação em ciência 

Justificativa: 
  
Ver item 3.1 
 

 
 
3.3 O programa de difusão de conhecimento do Instituto também focaliza o ensino básico? 

(  x ) Sim   (   ) Não   (   ) Não possui programa de difusão de conhecimento 

Justificativa e sugestões: 
Através de vídeos, conferências e eventos de divulgação científica. 
 

 
 
3.3 Quais estratégias de divulgação são utilizadas pelo INCT?  

(x   ) Inserções em revistas ( x  ) Jornais (   x) Televisão ( x  ) Mídias eletrônicas
  
(   ) Outros. Especifique: _______________________________________________________ 
 

A estratégia de divulgação é adequada aos diversos públicos-alvo? 
( x ) sim    (     ) não 

Comentários e sugestões: 
  
Através de vídeos, conferências e eventos de divulgação científica. 
 

 
3.4 A transferência de conhecimento do Instituto para a sociedade vem atingindo as metas 
propostas? As metas são adequadas para este INCT? 

(  x ) Sim    (   ) Não (   ) Parcialmente 

Justificativa: 
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Sobretudo no que se refere à percepção dos efeitos das mudanças ambientais no litoral do NE 
brasileiro. 
 

 
 

4. DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO PARA O SETOR 
EMPRESARIAL OU PARA O GOVERNO 

 
4.1. Os resultados apresentados pelo Instituto, no que ser refere à interação e transferência 
de conhecimentos para o SETOR EMPRESARIAL, correspondem às metas e/ou ao 
potencial do projeto? Demonstram sinergia com esse setor? 

(x ) Sim (   ) Não (   ) Não se aplica 

Comentários e sugestões: 
 
Houve a participação da PETROBRAS no projeto de Monitoramento Ambiental Marinho, e da 
Matinus Aquicultura Ltda no projeto sobe Indicadores biogeoquimivos da sustentabilidade 
ambiental da psicultura intensiva do Açude Castanhão. 
 

 
4.2 As atividades do Instituto contemplam, de forma adequada, as perspectivas dos 
sistemas de inovação – composição, papéis, dinâmicas e processos (atividades, atores e 
interações) desde a concepção dos projetos até a inovação propriamente dita?  

(  x ) Sim (   ) Não (   ) Não se aplica 

Justificativa: 
 
A atuação do INCT na cadeia de inovação é principalmente na geração de conhecimento com 
potencial aplicação tecnológica. Nesse sentido  os estudos realizados sobre a cadeia produtiva da 
aquicultura vem contribuindo para o desenvolvimento sustentado dessa atividade. Foram 
realizados processos de efluentes e elaboradas contribuições ao Código de Conduta” da 
carcinicultura.  

 
4.3 Os resultados obtidos pelo Instituto, no que se refere à interação e transferência de 
conhecimentos para o SETOR PÚBLICO, correspondem às metas e/ou ao potencial do 
projeto? Demonstram sinergia com esse setor? Justifique 

 (  x ) Sim (   ) Não (   ) Não se aplica 

Justificativa: 
 
Sobretudo no que se refere à percepção dos impactos das mudanças ambientais no litoral e na 
formulação de propostas de governança e cooperação na mitigação desses problemas. 
 

 
4.4 Os mecanismos utilizados por este INCT para a interação com o setor empresarial  
(indústria e serviços) e/ou com governo/políticas públicas são adequados ao tipo de 
projeto desenvolvido e à área de atuação do Instituto? 

(  x ) Sim (   ) Não (   ) Não se aplica 

Comentários e sugestões:: 
 
As atividades desenvolvidas pelo INCT demonstram que os mecanismos utilizados são 
adequados. O INCT busca:  quantificar, na interface continente-oceano na costa Leste-Nordeste 
brasileira, o transporte e transformações de sedimentos, nutrientes, matéria orgânica e 
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contaminantes e sua interação com as cadeias produtivas locais e processos naturais; subsidiar a 
construção de cenários ao desenvolvimento sustentado da região costeira face às mudanças 
regionais e globais; contribuir para a diminuição das desigualdades regionais no que tange a 
formação de recursos humanos e desenvolvimento científico avançado. 

 

5. GESTÃO DO INCT 
 
5.1 Este INCT demonstrou articulação NACIONAL com outros Institutos ou Redes de 
Pesquisa? Ver parte I, figura demonstrativa das interações. Para informações adicionais, 
consultar o sítio: http://estatico.cnpq.br/redeINCT/ 
(  x   ) sim    (     ) não 
 
5.2 Este INCT demonstrou articulação INTERNACIONAL com outros Institutos ou Redes de 
Pesquisa?  
( x   ) sim    (     ) não 
 
5.3 O orçamento aprovado e disponibilizado para o INCT vem impactando o alcance dos 
objetivos propostos? 
(  x )  sim, positivamente     (    ) sim, negativamente      (   )  não 
 

Justificativa: 
 
O INCT permitiu a consolidação e fortalecimento do grupo de pesquisa já existente. Houve 
interação com outras instituições e laboratórios nacionais, e outros INCTs. Em nível internacional 
se formalizaram acordos de cooperação com diversas instituições incluindo o IRD (Framça), IADO 
(Argentina), IAEA (Mônaco), Max Planck Institute (Alemanha), e outros.  

 
5.4 A infraestrutura disponível tem impactado o alcance dos objetivos propostos? Positiva 
ou negativamente? Justifique. 

Justificativa: 
 
Positivamente:  
 

 
5.5 O papel exercido pelo Comitê Gestor do Instituto atende ao que se espera desta 
instância na gestão do INCT? 

Comentário: 
 
SIM: O Comitê Gestor está composto por um Presidente, um Vice-Presidente, 4 membros 
permanentes e 5 suplentes, pertencentes a distintas instituições do INCT. Reuniu-se sete vezes 
para tratar de assuntos relacionados com avaliação de objetivos & metas,  distribuição de bolsas,  
avaliação de desempenho, remanejamento de recursos, e planejamento de atividades conjuntas. 
Ou seja, o Comitê Gestor têm exercido o papel que lhe corresponde neste INCT. 

 
 
5.6 Se cabível, aponte problemas, sugestões e recomendações para a melhoria da gestão 
do INCT 

Problemas/sugestões/recomendações: 
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6. GERAIS 
 
6.1 Conceitue a relevância do Instituto e de seus resultados científicos e/ou tecnológicos e 
de formação de recursos humanos, para a ampliação, melhoria e consolidação da base 
técnico-científica brasileira, bem como para o avanço tecnológico e da inovação na ÁREA 
DE ATUAÇÃO deste INCT. Justifique, indicando o potencial de influência deste INCT na sua 
área de atuação. 

(  x ) Alta relevância   (   ) Média relevância   (   ) sem relevância. 

Justificativa: 
Este INCT têm a virtude de ir além da produção científica, tentando sua aplicação na formulação 
de políticas públicas para mitigar os impactos das mudanças ambientais no litoral brasileiro. A 
pesquisa produzida até agora é relevante e numerosa. Este INCT oferece grande contribuição 
para o avanço da ciência brasileira e sua aplicação em prol do bem-estar humano. 
 

 
6.2. Na sua concepção, este Instituto vem atuando adequadamente para o alcance dos 
resultados esperados do PROGRAMA INCT, quais sejam, o incremento substancial nos 
padrões de excelência e produtividade da C,T&I brasileira e sua inserção mais competitiva 
e integrada no cenário internacional? Justifique. 

(x   ) Sim (   ) Não 

Justificativa: 
 
As diversas atividades descritas anteriormente, a relevante produção científica, os acordos de 
cooperação internacional, as parcerias nacionais, a formação de recursos humanos em diferentes 
níveis, são demonstração do rumo certo deste INCT. 
 
 

 
6.3 O orçamento aprovado vem possibilitando o alcance dos objetivos propostos? 

( x  ) Sim (   ) Não 

Justificativa: 
 O orçamento permitiu ampliar e consolidar as atividades do grupo já existente antes mesmo da 
criação do INCT. 
 
 

 
6.4 Este Instituto contribui ou apresenta potencial para contribuir efetivamente para o 
desenvolvimento brasileiro, no âmbito de sua área de atuação? Justifique 
( x  ) já contribui (   ) apresenta potencial para contribuir (   ) não tem potencial  
(   ) Não se aplica 
 

Justificativa: 
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As diversas atividades descritas anteriormente, a relevante produção científica, os acordos de 
cooperação internacional, as parcerias nacionais, a formação de recursos humanos em diferentes 
níveis, são demonstração do rumo certo deste INCT. 
 

 
6.5 Avaliação global sobre a execução do projeto de pesquisa e demais atividades 
previstas por este INCT. 
( x  ) Ótima (   ) Boa (   ) Regular (   ) Ruim 

Comentários: 
 
As diversas atividades descritas anteriormente, a relevante produção científica, os acordos de 
cooperação internacional, as parcerias nacionais, a formação de recursos humanos em diferentes 
níveis, são demonstração do rumo certo deste INCT. 
 

 
6.6 Sugestões e recomendações ao coordenador do projeto. 

 
 
 
 

 
 
6.7 Sugestões e recomendações às Agências Financiadoras do Projeto. 
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6.8 Comentário finais: 

 
Este é um INCT de pequeno tamanho, completamente consolidado e realizando de maneira 
eficiente todas as exigências para a existência do Instituto. 

 
 
Consultor: _______________________________________________________ 

Instituição: ______________________________________________________ 

Assinatura: ___________________________________ Data: ____ / ___ / 2013 


