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O IEAPM CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO
ACADÊMICO CIENTÍFICA

Instituto de Estudos do Mar

Almirante Paulo Moreira na

condição de órgão da Marinha, responsável

pelas atividades de Ciência e Tecnologia na

área oceanográfica, realiza dois conclaves

relacionados à Oceanografia, como o

“Simpósio de Bioincrustação e Corrosão

Marinha”  e o “Seminário Brasileiro sobre

Água de Lastro”. Em relação à Engenharia

Oceânica são realizados o “Seminário sobre

Detecção Oceânica utilizando Recursos

Espaciais” e o “Seminário sobre Ondas e

Marés e Engenharia Oceânica”. Esses

simpósios têm o propósito de reunir oficiais,

p e s q u i s a d o r e s ,

especialistas, técnicos em

suas diversas áreas de

c o n h e c i m e n t o

proporcionando  através

da combinação dos conteúdos apresentados,

soluções integradas na área da oceanografia.

O IEAPM desenvolve também parceria

com algumas instituições públicas e privadas

do setor de pesquisa e desenvolvimento,

através de ações estratégicas, programas e

cooperação técnico-científica.  Para o maior

desenvolvimento da pesquisa científica e

tecnológica, através de conhecimentos

bilaterais, merecem destaque os convênios

assinados pelo IEAPM, com a Universidade

do Rio de Janeiro (UNI-Rio), Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE),

Fundação Estadual do Norte Fluminense

(FENORTE), Universidade Federal de Santa

Catarina (UFSC), Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ), Universidade Estadual do

Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Veiga

de Almeida (UVA), Universidade de São Paulo

(USP), Universidade Santa

Úrsula (USU) , Fundação

Educacional da Região dos

Lagos (FERLAGOS),

Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais

Renováveis (IBAMA), Companhia Nacional

de Álcalis.

Objetivando integrar o segmento da

pesquisa científica tecnológica na sociedade,

o IEAPM proporciona aos estudantes de

acordo com as suas áreas de conhecimento e

em articulação com as linhas de pesquisas

realizadas no IEAPM, oportunidades para

que possam alcançar um aperfeiçoamento na

área científica. Sendo assim o IEAPM, através

do Plano de Bolsas de Iniciação Científica –

QUEBEC, da Marinha do Brasil, oferece

oportunidade para os estudantes que estão

realizando a graduação e que são oriundos

das entidades conveniadas, de iniciarem

suas habilidades científicas, aliando-as aos

conhecimentos teóricos adquiridos na

universidade. Durante o ano de 2002 foram

oferecidas quatorze bolsas aos estudantes

que estão fazendo graduação dos cursos de

oceanografia, biologia, administração e

informática.

Estando a pesquisa presente como

princípio educativo na reflexão que é

desenvolvida a partir das atividades de

extensão, o IEAPM através da orientação

direcionada pelo seus pesquisadores,

incentiva também os alunos a produzirem

conhecimento para a pesquisa acadêmica,

nos aspectos relevantes para os projetos

desenvolvidos por este instituto.  Atualmente

cerca de vinte alunos desenvolvem trabalhos

que lhes permitem elaborar suas monografias

para apresentarem em suas universidades,

dentro do programa de pós-graduação, com

a finalidade de obterem o grau de mestres e

doutores.
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IEAPM desenvolve  parceria

com algumas instituições

públicas e privadas.
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