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É com imensa satisfação que apresento a quarta edi-

ção da Revista PAGMAR.  Fruto de um esforço coletivo 

de toda a tripulação desta Pagadoria e de colaborado-

res externos, a PAGMAR persegue incessantemente o 

sucesso logrado nas três edições anteriores, consoli-

dando-se como um relevante instrumento de divulgação 

das atividades de pagamento de pessoal na Marinha do 

Brasil.

Faz-se necessário destacar que 2016 será um ano olím-

pico, quando a Marinha do Brasil far-se-á representar 

nos XXXI Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por atletas 

de alto desempenho, componentes do Programa Olím-

pico da Marinha (PROLIM). Considerando esse período 

extremamente profícuo para o esporte nacional, a PAG-

MAR presta uma singela homenagem a todos os atletas, 

militares e civis, por meio de sua matéria de capa.

Nesse contexto, a PAGMAR igualmente pretende se 

consolidar como um lócus para a publicação de artigos originais, relatos de caso, cartas ao conselho editorial e 

resenhas de livros de outros setores das Forças Armadas, da Administração Pública e da comunidade acadêmi-

ca em geral. Em relação à edição passada, várias conquistas foram alcançadas, dentre as quais se destacam as 

seguintes: 1) certificação internacional pelo International Standard Serial Number (ISSN), sob o código e-ISSN 

2446-4791, para a versão digital da revista, seguindo o que já havia sido realizado para a versão impressa; 2) in-

dexação da Revista em bases renomadas em âmbito nacional e internacional, tais como: o Sistema Regional de 

Informação para Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal (LATINDEX), Portal Brasi-

leiro de Acesso Aberto à Informação Científica (OASISBR), Portal Sumário de Revistas Brasileiras (Sumários.

org), Portal de Periódicos de Livre Acesso (Portal Livre!), Rede de Bibliotecas do Ministério da Defesa (REBIMD), 

Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (REDEBIM), entre outras bases; 3) reformulação da página da revista 

na Intranet e da Internet, de modo a atender aos requisitos estabelecidos pelas bases científicas supracitadas; 

4) incorporação no Corpo Editorial de professores de renomadas instituições de ensino e pesquisa de abrangên-

cia nacional e internacional, tais como: Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL); Instituto Tecnológico da 

Aeronáutica (ITA); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ); e Universidade Federal Fluminense (UFF). 

A sonhada meta para os próximos anos é a indexação da revista no Qualis, o qual se constitui num sistema de 

avaliação de periódicos, mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

O Qualis relaciona e classifica os veículos utilizados para a divulgação da produção intelectual, quanto ao âmbito 
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da circulação (local, nacional ou internacional) e à qualidade (A, B, C), por área de avaliação. A classificação possui 

atualização anual e segue uma série de critérios definidos pela CAPES, tais como: número de exemplares circu-

lantes; número de bases de dados em que o veículo está indexado; número de instituições que publicam na revis-

ta, entre outros atributos. Nessa trajetória, não posso me furtar de agradecer o prestimoso apoio da Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), em especial à Seção de Gerência e Coordenação da 

Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (REDE BIM).

Os nove artigos científicos desta edição contemplam estudos realizados em distintas áreas do conhecimento, 

notadamente: Controle Gerencial; Ciência e Engenharia da Computação; e Gestão Ambiental. Na sequência, a 

PAGMAR foi prestigiada pelo Exmo. Sr. Contra-Almirante (IM) Hugo Cavalcante Nogueira, que nos brindou com 

uma entrevista, a qual nos possibilitará conhecer um pouco mais das perspectivas profissionais para os próxi-

mos anos do titular da Diretoria de Finanças da Marinha, nosso Comando Imediatamente Superior (ComImSup).

Na seção seguinte, nossos leitores receberão breves esclarecimentos sobre o Alfabeto Naval e as Bandeiras 

Náuticas, formulados pelo Chefe do Departamento de Administração desta Pagadoria. Em seguida, a seção “Fa-

tos e Fotos da PAPEM” buscou registrar as principais realizações do ano de 2015, até o período em que o material 

da revista foi disponibilizado à gráfica para impressão.

Por derradeiro, com foco na próxima edição, a ser lançada em janeiro de 2017, convido os ilustres leitores a 

submeterem matérias, artigos originais, relatos de caso, cartas ao conselho editorial e resenhas de livro, à luz 

das instruções contidas na seção “instruções aos autores”.

Formulo os mais sinceros votos de que todos usufruam o melhor deste espaço educativo e de entretenimento.

ARTUR OLAVO FERREIRA

Capitão-de-Mar-e-Guerra (IM)

Diretor da PAPEM


