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1 . APRESENTAÇÃO

Em seguida ao encontro internacional ocorrido em novembro de 2017 em Florianópolis, com vistas à criação 
do “Centro Internacional de Pesquisas do Atlântico – AIR Center”, o Ministro Manuel Heitor, da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior de Portugal, junto com seus assessores, esteve no Rio de Janeiro, reunindo-se com a 
alta direção da UFRJ e da FAPERJ, propondo a realização de um workshop no Rio de Janeiro, com o objetivo 
de promover a participação efetiva da UFRJ e outras instituições científi cas e tecnológicas do Rio de Janeiro 
na fundação e instalação do AIR Center. 

Este centro internacional de pesquisas sobre o Atlântico – AIR Center é, antes de tudo, um projeto que congre-
ga governos, universidades, centros de pesquisa e empresas internacionais, sendo o Brasil um dos seus países 
fundadores, ao lado de Portugal, Espanha, Angola, Cabo Verde, Nigéria, Uruguai e São Tomé e Príncipe, tendo 
como objetivos fundamentais a criação de empregos e a contribuição para um futuro sustentável, especialmente 
através de uma nova agenda de ciência e tecnologia com uma abordagem integradora do Atlântico, centrada 
nas ciências e tecnologias espaciais e oceânicas, bem como nas implicações das mudanças climáticas e do 
desenvolvimento de sistemas de energia sustentável.

No início de janeiro de 2018 foi estabelecida uma comissão organizadora, composta por representantes da UFRJ 
e da FAPERJ, para estruturar o assim denominado Workshop Rio 2018 Atlantic Interactions. 

Em comum acordo com a comissão de instalação do AIR Center, este workshop foi estruturado em torno de 
quatro sessões, duas focadas em ciência e tecnologia (Desenvolvimento e integração de tecnologias espaciais 
e oceânicas; Ciência dos dados e criação do AIR Center Data Intelligent Network), uma focada em inovação 
e empreendedorismo (Estratégias de novos negócios intensivos em conhecimento no contexto das interações 
atlânticas) e outra em cooperação e fi nanciamento (Políticas públicas em P,D&I e cooperação EU-BR no con-
texto das interações atlânticas).

Pesquisadores, empreendedores e gestores  de instituições científi cas e tecnológicas,  empresas de base tec-
nológica, agências governamentais e organizações, foram então selecionados e convidados pela comissão 
organizadora para participarem das sessões do workshop, junto com parceiros vindo do exterior, selecionados 
pela comissão de implementação do AIR Center, para atuarem, em cada sessão, como coordenadores, keynote 
speakers, debatedores e, de modo mais amplo, a participarem dos debates que se seguiam em cada sessão.

Como dinâmica do evento, os coordenadores das sessões foram instados a buscarem extrair das apresentações 
feitas e dos debates que se seguiram os pontos mais importantes, assim como primeiros insights sobre projetos 
que poderão vir a ser conduzidos pela comunidade do Rio de Janeiro no âmbito do AIR Center.

Com base nestas premissas, teve lugar nos dias 20 e 21 de fevereiro de 2018, no auditório do Parque Tecnoló-
gico da UFRJ, o Workshop Rio 2018 Atlantic Interactions, promovido pela UFRJ e FAPERJ e contando com o 
apoio da FIRJAN, do Parque Tecnológico, do AIR Center e do Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro.

O objetivo último do workshop foi plenamente alcançado, com uma forte mobilização da comunidade de 
C,T&I do Rio de Janeiro e a presença de 102 participantes (relação em anexo) de 41 instituições e empresas 
altamente representativas. Entre os participantes estrangeiros, tivemos representantes de empresas e instituições 
de pesquisas de Portugal, Espanha e Reino Unido, além da presença do Ministro Manuel Heitor, da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior de Portugal. O detalhamento da programação do workshop é apresentado na 
seção 2 deste relatório.

Quanto aos resultados mais expressivos alcançados, destacamos a assinatura de um termo de cooperação entre a 
FAPERJ e a Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal (em anexo) e o conjunto de recomendações elabora-
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das pelos coordenadores das quatro sessões do workshop e apresentadas e debatidas na sessão de encerramento, 
resultados estes detalhados na seção 3 deste relatório.

Destacamos por último a manifestação expressa ao longo do workshop,  por parte tanto da  UFRJ como da 
FAPERJ , quanto à fi rme disposição de ambas instituições em assegurar que o Rio de Janeiro venha a ser um 
Polo do AIR Center, com um papel de destaque nas ações do Air Center no Brasil, inclusive, se for o caso, 
sediando algumas de suas operações no Parque Tecnológico da UFRJ.  

José Manoel Carvalho de Mello & Mauricio Guedes
Coordenadores

Comissão Organizadora
Workshop Rio 2108 Atlantic Interactions
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2. O WORKSHOP

WORKSHOP RIO 2018 ATLANTIC INTERACTIONS

AUDITÓRIO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA UFRJ

DIAS 20-21 DE FEVEREIRO DE 2018

TERÇA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO

 

MANHÃ

Cerimônia de Abertura

Reitor da UFRJ – Roberto Leher

Diretor do Parque Tecnológico da UFRJ – José Carlos Pinto

Presidente da Faperj – Ricardo Vieiralves de Castro

Sub-Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social – Augusto Raupp

Coordenador geral de Oceanos, Antártida e Geociências do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações ( MCTIC) – Andrei Polejack

Keynote speaker: Manuel Heitor  – Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal

Foto: Beatriz Corrêa
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“Criar e transformar o oceano Atlântico num centro de desenvolvimento social e 
econômico só é possível com mais conhecimento. O desafi o que estamos partilhan-
do com o Brasil e países da América Latina, África, Europa, além de uma série de 
instituições norte americanas, é desenvolver uma agenda que seja inclusiva e que 
consiga reunir instituições científi cas, pesquisadores, empresas e governos”

TARDE

Sessão 1: Desenvolvimento e integração de tecnologias espaciais e oceânicas

Coordenadores: Luiz Landau, Coppe e António José Nunes de Almeida Sarmento, Instituto Superior Técnico 
em Lisboa (IST) e AIR Center

Keynote speaker: Segen Farid Estefen, Coppe / INPOH

Debatedores:

• Luiz Paulo de Freitas Assad, IGEO/UFRJ e LAMCE/COPPE

• Leticia Cotrim, Faculdade de Oceanografi a/UERJ

• Julio Pellegrini, PROOCEANO

• Luiz Alexandre de Guerra, CENPES/PETROBRAS

• Ayoze Castro, PLOCAN

• Carlos Castaño Climent, CDTI

Foto: Beatriz Corrêa
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Sessão 2: Ciência dos dados e criação do AIR Center Data Intelligent Network

 

Coordenadores: Arthur Ziviani, LNCC e Rui Carlos Oliveira, Universidade do Minho

Keynote speaker: Josep Maria Martorell, Barcelona Supercomputing Center (BSC)

Debatedores:

• Fábio Porto, LNCC

• Guilherme Travassos, NACAD/ COPPE/UFRJ

• Izabel Jeck, Marinha do Brasil

Foto: Beatriz Corrêa

Foto: Beatriz Corrêa
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Ao fi nal do primeiro dia do encontro, foi oferecido pelo Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro um 
coquetel no Palácio São Clemente.

QUARTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO

MANHÃ

Sessão 3: Estratégias de novos negócios intensivos em conhecimento no contexto das interações 

atlânticas

Coordenadores: Ricardo Galvão, INPE e José Luiz Moutinho, Instituto Superior Técnico em Lisboa (IST) e 
AIR Center

Keynote speaker: Nick Veck, Satellite Applications Catapult, UK

Debatedores:

• Jose Alberto Sampaio Aranha, ANPROTEC

• Alex Jacobs, ANPROTEC

• Fernanda Achete, VORTEXMUNDUS

• Ayoze Castro, PLOCAN

Foto: Reprodução
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 Sessão 4: Políticas públicas em P, D&I e cooperação EU-BR no contexto das interações atlânticas

Coordenador: Andrei Polejack, MCTIC 

Keynote speaker: Paulo Ferrão, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal (FCT)

Debatedores:

• Ricardo Vieiralves, Presidente da FAPERJ

• Josep Maria Martorell, Barcelona Supercomputing Center (BSC)

• Márcio Ellery Girão Barroso – FINEP

Foto: Beatriz Corrêa

Foto: Beatriz Corrêa
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TARDE

Sessão de Encerramento

Coordenadora: Eliete Bouskela, FAPERJ

Participantes: 

• Luiz Landau Coppe

• Arthur Ziviani, LNCC

• Ricardo Galvão, INPE

• Andrei Polejack, MCTIC

Foto: Beatriz Corrêa
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VISITA TÉCNICA

Visita ao Parque Tecnológico da UFRJ – Laboratório de Tecnologia Naval e Oceânica da Coppe

 

3. RESULTADOS

Dois pontos a destacar, um primeiro referente a um termo de cooperação fi rmado entre a Faperj e a Fundação 
de Ciência e Tecnologia de Portugal, e um segundo às recomendações  elaboradas pelos coordenadores das 
quatro sessões do workshop. 

3.1. TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A FAPERJ E A FUNDAÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DE PORTUGAL

Por ocasião da sessão de encerramento do workshop foi assinado um termo de cooperação entre a FAPERJ e a 
Fundação de Ciência e Tecnologia de Portugal, que segue anexo, representados no ato pelo presidente da FCT 
de Portugal, Paulo Ferrão, e pelo presidente da FAPERJ, Ricardo Vieiralves de Castro, na forma de um termo 
de cooperação, visando promover o lançamento de projetos de pesquisa e desenvolvimento entre equipes de 
investigação portuguesas e do Rio de Janeiro através da implementação de um polo do AIR Center e facilitar 
a formação e a mobilidade de investigadores nas áreas abrangidas pelo AIR Center, nomeadamente nas áreas 
do Espaço, Oceanografi a, Sistemas de Energia e Alterações Climáticas, juntamente com o desenvolvimento de 
ciências e tecnologias de processamento e gestão de grandes volumes de dados. 

Foto: Beatriz Corrêa
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O Presidente da FAPERJ, Ricardo Vieiralves de Castro, adiantou que um primeiro edital com esse objetivo deverá 
ser lançado em breve,  dando início assim, de forma efetiva, à colaboração da FAPERJ com esta iniciativa global.

3.2. RECOMENDAÇÕES FINAIS DOS COORDENADORES DAS SESSÕES

São apresentados a seguir os relatos feitos pelos coordenadores das sessões.

Sessão 1: Desenvolvimento e integração de tecnologias espaciais e oceânicas

 

Relator: Luis Landau, COPPE/UFRJ

 

À luz dos debates da sessão “1 – Desenvolvimento e integração de Tecnologias espaciais e oceânicas” sugerem-se 
projetos que consideram a sinergia advinda de projetos já estruturados e em andamento. Tais projetos contam 
com a expertise tanto da academia (COPPE/UFRJ-Laboratório de Métodos Computacionais em Engenharia, 
IGEO/UFRJ-Departamento de Meteorologia e UERJ- Faculdade de Oceanografi a), quanto do setor privado/
empresas de base tecnológica (PROOCEANO, Geoespaço Sensoriamento Remoto e Geologia do Petróleo Ltda. 
e Oilfi nder Serviços de Sensoriamento Remoto e Modelagem Computacional Ltda.).

 

Projeto 1 – Aprimoramento de modelos de circulação marinha em grande escala no Atlântico Sul

Esse projeto visa a implantação de modelos hidrodinâmicos e atmosféricos regionais com assimilação de dados 
observacionais e na utilização de seus resultados para a assimilação em modelos de circulação de grande escala, 
considerando toda a bacia do Atlântico Sul. Dessa forma, pretende-se contribuir para a melhoria da representação 
das feições oceanográfi cas nessas regiões pelos modelos de bases operacionais existentes.

Foto: Lécio Augusto Ramos
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Projeto 2 – Modelagem de dispersão de micro plásticos e de óleo no mar

Esse projeto tem como objetivo implantar modelos de dispersão de microplástico e óleo no mar em regiões 
costeiras no entorno da bacia do Atlântico Sul utilizando resultados de modelos hidrodinâmicos costeiros já 
implementados e validados para tais regiões.

 

Projeto 3 – Linhas regulares de observação oceanográfi ca do Atlântico Sul

Esse projeto tem como objetivo a implantação de linhas regulares de aquisição de dados em radiais cruzando a 
bacia do Atlântico Sul com a utilização de veículos autônomos submarinos (gliders), a fi m de montar uma base 
de dados consistente para uma região de grande interesse científi co e ainda pouco explorada.

 

Projeto 4 – Alterações da dinâmica oceânica na bacia do Atlântico Sul frente a cenários de mudanças 
climáticas.

Esse projeto tem como objetivo a representação de potenciais alterações na dinâmica oceânica em diferentes 
escalas espaciais na bacia do Atlântico Sul frente a diferentes cenários de mudanças climáticas. Serão utiliza-
dos modelos oceânicos e atmosféricos e observações meteorológicas e oceanográfi cas disponíveis na região de 
interesse para a validação dos modelos e para observação de tendências de longo prazo.

 

Projeto 5 – Implantação de sensores autônomos em navios voluntários de observação (VOS – voluntary 
observing ships).

Nessa linha de pesquisa espera-se implantar a parceria entre a academia e a indústria para estabelecimento de 
sistemas de medição autônomos de parâmetros ambientais relevantes (meteorologia, oceanografi a na superfície 
da água do mar, gases de efeito estufa, como CO2 e metano) em embarcações mercantes.

 

Projeto 6 – Fusão de Dados de Modelagem Inversa e de Gravimetria por Satélite aplicada à Exploração 
Remota de Petróleo.

A exploração de petróleo caminha para regiões cada vez mais offshore, onde predominam ausência de dados, 
desconhecimento da geologia e uma logística complexa e cara. A presença de exsudações, identifi cada remo-
tamente por satélite, indica geração e migração de óleo e através de modelagem inversa é possível estimar a 
localização de áreas de escape natural de óleo no fundo do mar. Este projeto contempla a fusão dos dados de 
modelagem inversa e de gravimetria por satélite, permitindo conectar as exsudações com a geologia local, 
diminuindo o risco exploratório, operacional e ambiental.
 

Sessão 2: Ciência dos dados e criação do AIR Center Data Intelligent Network

Relator:  Artur Ziviani, LNCC

A sessão “Ciência dos dados e criação do AIR Center Data Intelligent Network” foi coordenada conjuntamen-
te pelo pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científi ca (LNCC) Artur Ziviani e o Prof. Rui 
Oliveira, da Universidade do Minho. Essa sessão contou, além das apresentações de seus coordenadores, com 
as intervenções do Diretor Associado do Barcelona Supercomputing Center (BSC), Jopep Maria Martorell, 
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do pesquisador do LNCC, Fabio Porto, do Prof. da COPPE/UFRJ, Guilherme Travassos e da pesquisadora da 
Marinha do Brasil, Izabel Jeck.

Após o conjunto de apresentações, fi cou patente que os centros de supercomputação descritos possuem grande 
sinergia em seu modo de operação e grande experiência na condução de projetos interdisciplinares explorando 
suas capacidades e competências em computação de alto desempenho e análise de dados em larga-escala. Os 
centros estão tipicamente envolvidos em tornar disponíveis suas infraestruturas computacionais às comunidades 
científi cas de seus países, mediante chamada pública de projetos. Os centros de computação de alto desempenho 
brasileiros apresentados já operam em cooperação, inclusive com uma chamada atualmente aberta em conjunto 
para uso de suas infraestruturas computacionais. De forma similar, os centros de computação de alto desempenho 
europeus apresentados também possuem acordos de cooperação entre si em curso.

Notadamente, foi mencionada em mais de uma apresentação a cooperação recente entre centros como BSC, 
LNCC e COPPE/UFRJ no projeto de cooperação Brasil – Comunidade Européia HPC4E (High Performance 
Computing for Energy – http://hpc4e.eu), cujo framework de pesquisa possivelmente poderia servir de modelo 
inicial para cooperação entre estas e interação com os domínios de interesse no contexto do AIR Center. Nesse 
framework, horizontais de pesquisa e desenvolvimento ligadas à computação de alto desempenho e à ciência 
de dados se apresentam bem estabelecidas. Nesse contexto, essas horizontais apresentam muitas oportunidades 
de cooperação com áreas verticais de interesse no âmbito do AIR Center, como por exemplo oceanografi a, 
climatologia ou petróleo e gás, de interesse particular do Rio de Janeiro. 

Assim, a sessão aportou um primeiro alinhamento de interesses e expectativas para atividades colaborativas de 
pesquisa e desenvolvimento nas áreas de computação de alto desempenho e ciência de dados em verticais de 
interesse do AIR Center que podem ser defi nidas conforme interesses dos parceiros envolvidos. O AIR Center 
assim pode atuar como um ponto de encontro entre as expertises apresentadas em computação de alto desempe-
nho e em ciência de dados com áreas verticais de interesse que imponham desafi os científi cos ao processamento 
e análise de seus dados. Esse ponto de encontro poderia, portanto, fomentar parcerias entre empresas e centros 
de pesquisa nas interseções das verticais de interesse no contexto do AIR Center defi nidas pelas primeiras e 
nas horizontais de competência desses centros, fomentando fi nanciamento das pesquisas por grandes empresas 
interessadas na aplicação dos resultados ou busca conjunta de fi nanciamento externo. Dessa forma, é possível 
propor projetos-piloto de pesquisa e desenvolvimento visando a superação de desafi os em computação de alto 
desempenho e em ciência de dados motivados por necessidade de processamento e análise de dados nas áreas 
temáticas de interesse do AIR Center.

Foto: Beatriz Corrêa
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Sessão 3: Estratégias de novos negócios intensivos em conhecimento no contexto das interações 

atlânticas

Relator: Ricardo Galvão, INPE

Em sua apresentação, o palestrante principal, Nick Veck, argumentou que estruturas como a do CATAPULT 
são extremamente importantes para atravessar o “Vale da Morte”, que separa o desenvolvimento de novas 
tecnologias na academia e sua implementação pelo setor empresarial.

Sugeriu que o AIR Center poderia adotar uma estrutura similar à do CATAPULT, ou seja, distribuída em vários 
centros especializados, a serem implantados progressivamente em função das demandas.

Chamou atenção para a área de aplicações espaciais, onde a tecnologia tradicional de grandes satélites, massa 
acima de duas toneladas, está sendo substituída pela de pequenos satélites, chamados de “micro” ou “nano” 
satélites. Esta evolução, segundo ele, abre muitas janelas de oportunidades à participação de pequenas empresas, 
em particular startups, no desenvolvimento de tecnologias e missões coordenadas pelo AIR Center.

As demais apresentações realçaram o papel de pequenas empresas inovadoras, que poderiam se benefi ciar da 
disponibilidade de uma infraestrutura comum no AIR Center.

Ao fi nal, foi feita uma discussão sobre a relevância da instituição do AIR Center para as pequenas empresas, 
ou seja, que características especiais teria o centro para a atividade empresarial.

Esta questão não foi completamente respondida. De fato, ainda é necessário discutir mais detalhadamente o 
modelo de negócios para o AIR Center e a forma de inserção das empresas em sua estrutura.

Com relação à tecnologia espacial, o INPE tem interesse em colaborar com o AIR Center no desenvolvimento 
de missões espaciais não somente voltadas às aplicações em sensoriamento remoto e monitoramento ambiental, 
mas, principalmente, em missões científi cas voltadas ao estudo da atmosfera e ionosfera, oceano e a interação 
oceano-atmosfera, que se benefi ciem da singularidade de sua localização atlântica.

Foto: Beatriz Corrêa
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Sessão 4: Políticas públicas em P, D&I e cooperação EU-BR no contexto das interações atlânticas

Relator: Andrei Polejack, MCTIC

Após agradecer a todos os participantes, o relator destacou que o encontro realmente se mostrou muito frutífero 
e que, na sua opinião, é um bom modelo para ser aplicado nas outras regiões, apesar de ter faltado um pouco 
mais de tempo para discussões. 

Na sessão 4 , focada nas políticas públicas e no contexto geral do Air Center, o próprio relator teve a oportuni-
dade de apresentar a contextualização da cooperação que o Brasil tem mantido sobre o Atlântico  e o histórico 
de como a ideia do Air Center foi  criada e os mecanismos que foram utilizados. 

Em seguida,  Paulo Ferrão, Presidente da FCT,  fez uma apresentação muito rica sobre a proposta do Air Center, 
sobre o que tem sido pensado, destacou o novo foco que se está dando às cidades atlânticas, a questão de olhar, 
usar o espaço, e Big Data, formações transversais nas áreas de concentração do Air Center,  que seriam oceanos, 
energia e  clima. Destacou, mais uma vez, o olhar sobre as cidades atlânticas, uma potencial cooperação entre as 
megalópoles e as cidades em torno do Atlântico. Comentou sobre o cenário político muito favorável para essa 
cooperação se estabelecer agora e ressaltou que não há interesse em replicar a infraestrutura, mas sim utilizar ela 
de forma colaborativa entre os parceiros. Disse ainda que o ideal seria que o fi nanciamento de pequenas ações 
agora de início pudesse dar resultados concretos para que o projeto fosse vendável politicamente e  agregasse 
valor, e que por isso era importante pensarmos em projetos piloto que já partissem de ações existentes nos países 
e que pudéssemos então chegar a uma segunda etapa para o Air Center. 

Foi interessante também o que o professor Paulo Ferrão falou sobre a discussão que está havendo agora acerca 
das Missões do Centro, que não podem ser nem ridículas nem impossíveis. E citou uma missão em microplás-
ticos que está sendo discutida neste momento.

Em seguida, Marcio Girão, Diretor da FINEP, deu um panorama sobre como a FINEP poderia atuar no Air 
Center, em especial como sendo uma agência fi nanciadora de empresas e startups. 

Josep Martorell, do BSC,  fez uma riquíssima apresentação,  trazendo três níveis possíveis de cooperação, e que 
cada um deles tem uma complexidade distinta, e que ele acredita que deve ser iniciado pela parte das pessoas, 
ou seja começar com alguma coisa como mobilidade. Deu como exemplo uma colaboração entre Conacyt e 
o Barcelona Super Computer Center e em sequência, a nível de projeto, no qual ele deu exemplo do HPC for 
Energy, que é um grande projeto que versa sobre fontes de ventos, óleo e gás e biomassa. E subindo na com-
plexidade, se assemelhando ainda mais ao Air Center, seria então um exemplo de iniciativa Prima, que é para 
o mediterrâneo, que tem um caminho muito interessante, inclusive um formato de governança que poderia ser 
aplicado no caso do Air e ressaltando sempre que quanto mais se sobe nesses níveis, maior fi ca a complexidade 
para a estratégia. Mas que precisa iniciar de algum lugar e como o Prima demorou algo em torno de 10 anos, o 
Air Center também em um tempo semelhante poderia chegar a um nível de uma iniciativa e uma ação conjunta.

Nos debates, foi muito perguntado sobre como as questões de participação especialmente do setor privado 
como vai ser tratado o sigilo, as cláusulas de confi dencialidade, e como resolver o problema do Vale da Morte, 
o fi nanciamento para inovação. 

O relator destacou ainda uma resposta dada pelo próprio Martorell, falando que “o “Science to Market” é um 
problema mundial, mas que no Prima, por exemplo, estão as grandes empresas, e que ele acha muito compli-
cado tratar com as empresas de menor porte, mas que isso deve ser feito de alguma forma, e que não vai ser do 
Prima que vamos beber desta fonte. Vamos ter que criar nós mesmos esse mecanismo.”
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E ao fi nal das discussões, tivemos a sugestão de atração de investimento privado ao Air Center e como integrar 
as ações que já estão em andamento dentro da agenda que o Air se propõe para o futuro.

Dessa forma, a sessão foi muito produtiva e depois teremos que ver como esses resultados serão passados e 
trabalhados. 
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ANEXO I

WORKSHOP RIO 2018 ATLANTIC INTERACTIONS

20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018

 

PARTICIPANTES

  

 NOME INSTITUIÇÃO

1.       Adolfo Simões Empresa DBS2 - Tecnologia BigData

2.       Afonso Paiva COPPE/UFRJ

3 Alex Jacobs ANPROTEC

4.       Alex Queiroz de Souza FIRJAN

5       Alexandre de Macedo Fernandes UERJ

6.       Alfredo Laufer UFRJ

7.       Ana Beatriz Ramadas da Cruz FAPERJ

8       Ana Claudia Moura LNCC

9       Andrei Polejack MCTIC

10      Angela Uller UFRJ/EMBRAPII

11.    Antonio Cunha Universidade do Minho

12.    Antonio Sarmento IST & AIR Center

13.    Arthur Ziviani LNCC

14.    Augusto da Cunha Raupp Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnologia, Inovação e   
  Desenvolvimento Social do Rio de Janeiro

15.    Ayoze Castro PLOCAN

16.    Bruno Primo Vortex

17.    Carlos Augusto CAF-Facilities Management

18.    Carlos Castaño Climent CDTI

19.    Carlos Fernando Carlim Pinto FIRJAN

20.    Clarissa Gussen UFRJ

21.    Cristiane Santos Lucena FIRJAN

22.    Daniel Pereira de Almeida FAPERJ

23.    Danielle Kiffer  FAPERJ

24.    Dyellen Soares Queiroz Queiroz Galvão Exploração e Produção

25.    Edson H Watanabe COPPE/UFRJ
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26.    Eliete Bouskela FAPERJ

27.    Enrico Pedroso ANP

28.    Fabia Hoch Leitner COPPE/UFRJ

29.    Fabiano Gallindo FIRJAN

30.    Fábio Nascimento  Embrapii-COPPE

31.    Fabio Porto LNCC

32.    Fernanda Achete Vortex

33.    Filipe Vaz UNIVERSIDADE DO MINHO

34.    Flavio Toledo LNCC/MCTI

35.    Frank Neumann AIR Center

36.    Frederico Garcia Magalhaes USSV

37 Gelson Santos FIRJAN

38. Gisele Lobo Hajdu UERJ

39 Guilherme Franz  UFPR

40   Guilherme Travassos NACAD/COPPE/UFRJ

41 Gustavo Brandão Monteiro Leite Queiroz Galvão Exploração e Produção

42 Itamar Santos FIRJAN

43 Izabel Jeck MARINHA DO BRASIL

44  Janice Romaguera Trotte Duhá MARINHA DO BRASIL

45 João Luiz Ribeiro  FINEP

46 José Alberto Sampaio Aranha ANPROTEC

47 José Luiz Moutinho AIR Center

48 José Manoel Carvalho de Mello FAPERJ

49 Josep  Martorell BSC

50 Julio Pellegrini PROOCEANO

51 karine Fragoso FIRJAN

52 Leonardo Maciel  Oceanpact

53 Leticia Cotrim Faculdade de Oceanografi a/UERJ

54 Lídia Vaz Aguiar FIRJAN

55 Lindália Junqueira Reis  Câmara Empresarial Rio

56 Lorenzo Souza USSV

57 Lucimar Dantas COPPE

58 Luiz Alexandre de Guerra CENPES/PETROBRAS
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59 Luiz Landau COPPE/UFRJ

60 Luiz Paulo de Freitas Assad IGEO/UFRJ e LAMCE/COPPE /UFRJ

61 Manuel Heitor MCT&ES

62. Marcelo Albuquerque  NIT - Rio

63. Marcelo de Alencar S  CEFET/RJ

64. Marcelo Mendes LNCC

65. Marcio Costa FIRJAN

66. Marcio Ellery Girão Barroso FINEP

67. Marcos Bastos UERJ

68. Mariana Botino  NIT - Rio

69 Mauricio Guedes UFRJ

70 Mauro Cirano IGEO / UFRJ

71. Mauro Pavão UFRJ

72. Monica Heilbron FAPERJ

73. Nick Veck Satellite Applications Catapult

74. Olivier Fudym CNRS América Latina

75 Orlando Bandeira INMETRO

76. Paulo Buarque Guimaraes FAPERJ

77. Paulo de Tarso UFRJ

78. Paulo Ferrão FCT

79 Paulo Volpato FAPERJ

80. Pedro Domingues  FIRJAN

81. Pedro Pires WAVEC

82. Priscilla Haddock FAPERJ

83. Ramiro Neves IST- Universidade de Lisboa

84. Regina Faria COPPE

85. Renata La Rovere UFRJ

86. Ricardo Galvão INPE

87. Ricardo Leal UFF

88 Ricardo Vieiralves de Castro FAPERJ

89. Rodrigo Acioli  FINEP

90. Rodrigo Monteiro ADDLABS/UFF

91. Romildo Dias Toledo Filho COPPE - UFRJ
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92. Ronald Cintra Shellard CBPF

93. Rui Carlos Oliveira Universidade do Minho

94. Segen Farid Estefen COPPE/UFRJ e INPOH/MCTIC

95. Sergio Fontes ON

96..   Sergio Kuriyama  FIRJAN

97. Sergio Yates FAPERJ

98.   Shirley Coutinho PUC

99.   Thiago Renault FAPERJ

100.  Valéria Caramuru  FIRJAN

101.   Wilsa Atella Oceanpact

102.   Wladimir Lenie Oliveira  FINEP
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ANEXO 2

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO FAPERJ & FCT
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