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1 INTRODUÇÃO  
 

O principal objetivo do Programa Antártico Brasileiro é a realização de pesquisa 

científica na região Antártica para compreender os fenômenos daquela região, bem como sua 

influência no território brasileiro. Dessa forma, o PROANTAR representa a efetivação da 

presença brasileira no continente (LEMMERTZ, 2015). 

Para alcançar esse objetivo e também a instituição de uma política científica e a 

definição de um projeto estratégico-científico para a região Antártica, é preciso ultrapassar 

alguns obstáculos, segundo Gandra (2013, p. iv), entre eles “os entraves burocráticos e a 

volatilidade das ações políticas, a falta de reconhecimento da importância (geo)política de 

uma ciência antártica de vanguarda, em particular por grande parte dos pesquisadores que 

atuam no PROANTAR”. 

Na busca por eliminar esses obstáculos, o Projeto de Modernização das Políticas 

Científicas do PROANTAR propôs a geração dos cinco produtos que envolvem três 

documentos técnicos-analitícios sobre aspectos estratégicos do PROANTAR com o objetivo de 

subsidiar a tomada de decisão para ações futuras de políticas científica e preservação da 

memória do programa. 

Este documento técnico-analítico contém a síntese dos produtos 2, 3 e 4 

apresentados como parte do projeto mencionado. Também são apresentados os principais 

resultados e conclusões. Como parte deste documento também serão entregues os conjuntos 

de dados coletados ao longo da realização do projeto. 
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2 PRODUTO 2: FOMENTO AO PROANTAR 
 

O objetivo do produto 3 foi apresentar a análise das informações de fomento ao 

PROANTAR e entre as variáveis analisadas estão: recursos e projetos apoiados, fontes de 

recursos, tipo de projeto, classificação por área do conhecimento e linha temática, 

beneficiário e origem institucional.  

A Figura 1 demonstra as etapas seguidas paro desenvolvimento do Produto 2, a 

saber: Etapa 1: identificar e localizar documentos relacionados ao fomento do PROANTAR; 

Etapa 2: analisar os documentos e coletar os dados e as informações pertinentes; Etapa 3: 

organizar os dados e as informações coletadas; Etapa 4: elaborar o documento técnico 

analítico. 

FIGURA 1- Etapas do desenvolvimento do produto 2 

 

FONTE: A autora (2021). 

A identificação e localização dos documentos relacionados ao fomento do PROANTAR 

foi bem difícil e, muitas informações não foram localizadas. Essa etapa sofreu considerável 

atraso o que impactou sobremaneira no projeto como um todo. Entretanto, foi possível 

identificar os dados de fomento ao PROANTAR de 2002 a 2018, por meio de editais lançados 

pelo CNPq. Esses dados foram fornecidos pelo CNPq.  

O dados disponibilizados revelam que ao longo dos anos houve aumento de 

investimento no PROANTAR desde 2002, o que pode ser constatado pelos editais lançados 
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naquele ano. Houve um salto de 1 milhão no primeiro edital para pouco mais de 18 milhões 

de reais no edital de 2018.  

No mesmo período, o projeto que recebeu o maior número de bolsas (235 bolsas) foi 

coordenado pela Prof.ª Emília Correi do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), sob 

o título “Monitoramento da alta atmosfera na região Antártica e na América do Sul”, 

contemplado pelo Edital Mt/CNPq nº. 23/2009 – PROANTAR, da área de Ciências Exatas e da 

Terra, especificamente de Geociências. O projeto “Esponjas como biosensores de mudanças 

globais e como fonte para inovação em biotecnologia” foi o que recebeu o maior investimento 

em bolsas, totalizando R$344.150,00 para o total de 165 bolsas. O projeto é coordenado pelo 

Dr. Fabiano Lopes Thompson da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e foi financiado 

por meio da Chamada CNPq/MCTIC/CAPES/FNDCT Nº 21/2018 – PROANTAR.  

Se considerados os pesquisadores que receberam o maior número de bolsas, um 

pesquisador da Universidade Federal de Viçosa (UFV), e outro do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais totalizaram o recebimento de 56 bolsas. Há um total de 14 modalidade de 

bolsas concedidas e destaca-se a bolsa de Apoio Técnico a Pesquisa totalizando 1.037 bolsas. 

Se considerado a valor global de investimento em bolsas a modalidade Desenvolvimento 

Tecnológico Industrial foi a que recebeu o maior montante, seguida por Bolsa de Treinamento 

no Exterior. 

A área de Ciências Exatas e da Terra foi a que recebeu o maior número de bolsas 

(3.269), também foi a área que recebeu a maior soma de valor pago, totalizando 

R$3.820.680,48. Em seguida figura a área de Ciências Biológicas (806), que recebeu um 

investimento de R$997.640,50 em bolsas. A área de Oceanografia é a que recebeu o maior 

número de bolsas e o maior investimento também (GRÁFICO 1, 2, 3 e TABELA 1). 
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GRÁFICO 1: Número de bolsas por área do conhecimento. 

 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 

TABELA 1: Valor total em bolsas recebido por área do conhecimento 

Área de Conhecimento Soma de Valor Pago Soma de Taxa de Bancada 

Oceanografia 2.480.147,54 55.200,00 

Geociências 1.340.532,94 26.400,00 

Ecologia 340.857,19 9.600,00 

Microbiologia 299.104,99 12.000,00 

Multidisciplinar 284.463,59 18.800,00 

Ciências Ambientais 243.600,00 4.800,00 

Botânica 196.335,61  0 

Arquitetura e Urbanismo 98.940,16  0 

Zoologia 95.943,11  0 

Engenharia Elétrica 36.360,00  0 

Farmacologia 29.460,00  0 

Arqueologia 28.800,00  0 

Medicina 22.000,00  0 

Fisiologia 21.200,00  0 

Saúde Coletiva 11.100,00  0 

Agronomia 7.700,00  0 

Biologia Geral 6.900,00  0 

Morfologia 5.630,64  0 

Bioquímica 2.208,96  0 

Total Geral 5.551.284,73 126.800,00 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 
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GRÁFICO 2: Soma de recursos (capital e custeio) aprovados por grande área do conhecimento entre 2002 e 
2018 

 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 

GRÁFICO 3: Soma de recursos (capital e custeio) empenhados por grande área do conhecimento entre 2002 e 
2018 

 
FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 
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Se consideradas as instituições envolvidas nos projetos, a Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) foram as instituições que receberam o maior número de bolsas e também o maior 

montante de recursos (GRÁFICO 4, 5 e TABELA 2). Os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul 

e Rio de Janeiro são os estados que tiveram o maior número de bolsas recebidas, dado 

diretamente relacionado ao número de bolsas por instituição. A região sudeste e sul são as 

que se destacam em número de bolsas também. 

GRÁFICO 4: Número de bolsas por instituição. 

 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 

 

TABELA 2: Valor total em bolsas recebido por instituição 

SIGLA INSTITUIÇÃO 
SOMA DE VALOR PAGO 

(R$) 
SOMA DE TAXA DE BANCADA 

(R$) 

USP 1.020.085,64 34.000,00 

FURG 978.631,90 21.600,00 

UFRJ 957.682,16 17.600,00 

UFRGS 530.100,09 14.000,00 

INPE 475.725,85  0 

UFV 362.430,85 12.400,00 

UFMG 186.600,00  0 

UnB 168.200,00  0 

UFES 98.940,16  0 

MACKENZIE 78.534,94  0 

IEAPM 75.200,00 4.800,00 

UFPR 66.970,23  0 
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UFF 44.650,00  0 

UFRN 42.600,00  0 

UERJ 41.460,00  0 

UNISINOS 41.451,99  0 

ULBRA 28.135,61  0 

UFS 26.680,00  0 

FMU 5.630,64  0 

EMBRAPA 2.208,96  0 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 

GRÁFICO 5: Soma de recurso (capital e custe3iro) aprovado por instituição responsável por projetos de 2002 a 
2018 

 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 
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um coordenador de projeto da UFRGS foi o que gerenciou o maior volume de recursos em 

projetos financiados no mesmo período. A área de Ciências Exatas e da Terra foi a que recebeu 

a maior soma de recurso aprovado e empenhado e a FURG foi a instituição que recebeu a 

maior soma de recursos aprovados e empenhados entre 2002 e 2018 (GRÁFICO 6 e 7). 

GRÁFICO 6: Número de bolsas por estado. 

 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 

GRÁFICO 7: Número de bolsas por região. 

 

FONTE: O autor (2022) com base nos dados fornecidos pelo CNPq. 
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Apresentada a síntese dos resultados referentes ao Produto 2, apresenta-se a seguir a 

síntese dos resultados do Produto 3. Nas seção de considerações finais será apresentadas as 

ponderações sobre o Produto 2 e recomendações para os próximos passos. 

 
3 PRODUTO 3: PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PROANTAR 

 

A Figura 2 representa as etapas seguidas para a elaboração do documento técnico 

analítico referente ao Produto 3, a saber:  Etapa 1: identificar os pesquisadores envolvidos em 

projetos apoiados pelo PROANTAR; Etapa 2: elaborar estratégia de busca para coleta de 

dados; Etapa 3: coletar dados da produção científica; Etapa 4: organizar os dados coletados; 

Etapa 5: gerar indicadores bibliométricos; Etapa 6: gerar a visualização dos dados; Etapa 7: 

elaborar o documento técnico-analítico. 

FIGURA 2: - Etapas de desenvolvimento do Produto 3 

 

FONTE: A autora (2021). 

A identificação dos pesquisadores envolvidos em projeto dos PROANTAR foi bastante 

demoradas e exigiu inúmeros ajustes, especialmente, no que se refere aos dados de 1982 a 

2001. Referente a esse período foram coletadas informações como nome do pesquisador, 

função, projeto, coordenador  do projeto e objetivo do projeto. Os dados referentes às 

operações de 2.002 a 2.018 foram obtidas a partir do conjunto de dados enviado pelo CNPq. 

Após reunir os conjuntos de dados, um total de 3.660 nomes de pesquisadores foram 



15 

 

 

identificados. Foram coletadas informações referentes ao ID do ORCiD e ID do Lattes dos 

pesquisadores, bem como os identificadores GRID das instituições. Essas informações 

apoiaram o processo de busca nas bases de dados Lens, Web of Science e Scopus, escolhidas 

para o levantamento dos dados. 

Uma vez levantados os dados das três fontes de informação escolhidas para identificar 

a produção científica do PROANTAR, fez-se  a união dos resultados e verificação das repetições 

para chegar ao total de publicações a serem analisadas neste relatório técnico analítico, ou 

seja, 1.242 publicações. 

Portanto, são apresentados os indicadores de produção das 1242 publicações 

identificadas como resultantes de pesquisas desenvolvidas no âmbito do PROANTAR. A análise 

da redistribuição das publicações por ano de publicação revelam que os investimentos 

planejados e sistematizados por meio do CNPq, desde 1991, impactam diretamente no 

crescimento da produção científica, especialmente, em artigos científicos que apresentam 

pesquisa oriundas dos projetos desenvolvidos no âmbito do PROANTAR. Além isso, o 

crescimento do valor de investimento impactou diretamente no aumento da produção 

científica do programa. 

GRÁFICO 8: Distribuição do corpus de publicações vinculadas ao PROANTAR por ano de publicação 

 
FONTE: O autor, 2022. 
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Ao analisar a distribuição das publicações entre as áreas do conhecimento que 

desenvolvem pesquisa Antártica, reconhece-se a área de Biologia como a mais produtiva, 

seguia pela área de Geologia e em terceiro a Oceanografia. Os dados de fomento ao 

PROANTAR evidenciam que as áreas de Ciências Exatas e da Terra e Ciências Biológicas são as 

duas grandes áreas que receberam maior investimento entre 2002 e 2018, o que é refletido 

na produção científica dos projetos financiados pelo programa (GRÁFICO 8 e 9). 

GRÁFICO 9: Total de publicações distribuídas entre as 20 áreas do conhecimento mais produtivas 

 
FONTE: O autor,  2022. 

 

O Dr. Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud Schaefer, professor titular da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) e Bolsista Produtividade em Pesquisa nível 1A do CNPq, é o 

pesquisador mais produtivo se considerado o corpus analisado. O Dr. Shaefer coordena 

projetos de pesquisa financiados pelo PROANTAR desde 2002. 

Destaca-se também a participação do pesquisador Dr. Jefferson Cardia Simões, 

professor titular de glaciologia e Geografia Polar da UFRGS e Vice-Presidente do Scientific 

Committee on Antarctic Research (SCAR/ISC). O Dr. Simões também tem dedicado muitos 

anos à pesquisa Antártica (TABELA 3). 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul BR 239 

Universidade Federal do Rio de Janeiro BR 141 

Universidade Federal de Viçosa BR 125 

Universidade Federal de Minas Gerais BR 122 

National Institute for Space Research BR 93 

Universidade Federal do Paraná BR 76 

Universidade Federal Fluminense BR 65 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos BR 64 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro BR 53 

Universidade Estadual Paulista BR 49 

Universidade Federal do Pampa BR 48 

Universidade Federal do Rio Grande BR 46 

Universidade Federal do Espirito Santo BR 45 

British Antarctic Survey GB 41 

Universidade Estadual de Campinas BR 37 

Universidade de Brasília BR 34 

Universidade Federal de Pernambuco BR 33 

Universidade Federal de Santa Maria BR 31 

Universidade Federal de Santa Catarina BR 28 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte BR 25 

Fundação Oswaldo Cruz BR 24 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária BR 23 

Universidade Federal de Pelotas BR 23 

Universidade Estadual de Santa Cruz BR 22 

Alfred Wegener Institute DE 21 

Instituto Antártico Argentino AR 20 

Spanish National Research Council ES 20 

Universidad de Magallanes CL 20 

Instituto Antártico Chileno CL 19 

Universidad de Buenos Aires AR 19 

Universidade Federal de São Paulo BR 19 

Universidade Federal Rural de Pernambuco BR 19 

University of Maine US 19 

FONTE: O autor, 2022. 

 

As fontes de informação mais recorrentes são periódicos científicos e a fonte de 

informação com maior número de publicações no corpus analisado neste relatório é o 

periódico científico Polar Biology (ISSN 1432-2056), seguido pelo periódico científico Antartic 

Science (ISSN 1365-2079). 

Quanto ao tipo de acesso, a maioria das publicações não apresenta essa informação. 

Por outro lado, foram identificadas 328 publicações foram disponibilizadas pela via dourada 
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de acesso aberto, 103 pela via verde, 53 pela via bronze, 47 de forma híbrida e 11 

desconhecidas.  

O CNPq foi indicado como agência de fomento de 481 publicações, seguido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com 224 publicações 

e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em terceiro lugar com 

157 publicações. Esperava-se que o CNPq figurasse como a principal agência financiadora, 

tendo em vista que a coleta de dados para compor o corpus de publicações aqui analisadas 

considera os pesquisadores que receberam financiamento do PROANTAR.  

Do ponto de vista institucional, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro são as mais 

produtivas se considerado o corpus analisado. Essas instituições também estão entre as que 

receberam maior número de bolsas e recursos financeiros em geral do programa, o que dá 

indícios da aplicação dos recursos revertidos em produção de conhecimento científico, como 

esperado quando do chamamento para o financiamento. 

Ao analisa os tipos de coautorias estabelecidas entre os autores das pesquisas 

financiadas pelo PROANTAR, evidencia-se a expressiva colaboração científica por meio da 

prática de coautoria entre os pesquisadores da ciência Antártica. Há ainda evidências de 

expressiva colaboração interacional e interinstitucional no contexto das pesquisas brasileiras 

desenvolvidas na Antártica. 

A Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) e a Universidade de 

São Paulo (USP) colaboram em 28 publicações, da mesma forma, USP e UFRGS. Em seguida 

aparecem USP e Universidade Federal do Paraná (UFPR) compartilhando 26 publicações. O 

quarto par de instituições mais recorrentes é USP e UFRJ. Percebe-se que entre os pares de 

instituições que colaboram por meio de coautoria também figuram as instituições mais 

produtivas (FIGURA 3). 
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Figura 3: Rede de colaboração entre as 20 instituições de filiação dos pesquisadores mais recorrentes no corpus 
analisado 

 
FONTE: PINHO, 2022 elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

 

A principal relação de colaboração entre países acontece entre Brasil (BR) e Estados 

Unidos (US), seguida pela relação entre Brasil e Grã-Bretanha (GB) e entre Brasil e Chile (CH). 

Também é possível visualizar a relação do Brasil com outros países como França, Alemanha, 

Austrália, Argentina, Espanha, Itália e Portugal.  

A frequência das palavras dos títulos e abstracts das publicações analisadas no Produto 

3 possibilita reconhecer alguns dos temas mais recorrentes das publicações do PROANTAR. 

Palavras como Antarctic, Antarctica, species, island, península sãs mais recorrentes (FIGURA 

4). 
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FIGURA 4: Rede de colaboração entre os países de origem das instituições de filiação dos autores das 

publicações analisadas no corpus 

 
FONTE: PINHO, 2022 elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados evidenciam o panorama da produção científica dos 

pesquisadores vinculados e financiados pelo PROANTAR ao longo dos 40 anos  do programa. 

As reflexões e sugestões relativas ao Produto3 serão apresentadas na seção de considerações 

finis. 
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4 PRODUTO 4: RECURSOS HUMANOS DO PROANTAR 
 

A elaboração do Produto 4 envolveu cinco etapas a saber: Etapa 1: identificar os 

pesquisadores envolvidos em projetos apoiados pelo PROANTAR; Etapa 2: coletar dados 

relativos aos pesquisadores envolvidos no PROANTAR; Etapa3: organizar os dados coletados; 

Etapa 4: gerar a visualização dos dados; Etapa5: elaborar o documento técnico-analítico. O 

fluxo dessas etapas pode ser visualizado na Figura 3. 

FIGURA 5: - Etapas de desenvolvimento do Produto 4 

 

FONTE: A autora (2021). 

A dimensão de recursos humanos, analisada no Produto 4, apresenta as 

características da formação acadêmica dos pesquisadores, instituições e formação, curso de 

formação de graduação e pós-graduação, domínio de outros idiomas, total de bolsistas e teses 

e dissertações defendidas. 

A coleta de dados para essa análise foi feita por meio da Plataforma Lattes para 2.682 

pesquisadores. É importante destacar que os dados do currículo lattes são cadastrados pelos 
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próprios pesquisadores e, portanto, pode haver falta de informações que não foram inseridas 

por eles. Essa pode ser considerada uma limitação desse tipo de análise. 

Apesar de não serem formações acadêmicas como a graduação, especialização, 

mestrado e doutorado, para finalidade das análises deste documento técnico-analítico é 

fundamental reconhecer o tipo de aperfeiçoamento realizado pelos pesquisadores envolvidos 

no PROANTAR, por isso, pós-doutorado e livre-docência foram considerados. Os dados 

revelam um alto grau de especialização do pessoal envolvido em pesquisa no PROANTAR.  A 

maioria dos pesquisadores declararam o título de doutor no currículo lattes. Se considerado 

o total de doutores, quase metade dos doutores já realizaram estágio pós-doutoral. 

A análise evidencia o protagonismo de três universidades, principalmente, na 

formação dos pesquisadores que desenvolvem pesquisas relacionadas à ciência Antártica, a 

saber: Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Essas três instituições estão entre as que 

mais receberam financiamento do editais relacionados ao PROANTAR ao longo dos anos e 

também as que mais produziram publicações no âmbito do programa.  

Se observadas as instituições que titulam livres-docentes no âmbito do PROANTAR, 

percebe-se o protagonismo de outras duas universidades, Universidade Estadual de Campinas 

e Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Pode-se inferir que, especialmente, 

USP, UFRJ e UFRGS tem tradição de pesquisa científica e na formação de recursos humanos 

para a ciência Antártica. 

 No que se refere ao grau de formação acadêmica dos pesquisadores aqui analisados, 

nota-se que o curso de Ciências Biológicas é o mais recorrente entre os cursos de graduação 

o que é explicado por essa ser uma das principais grandes áreas de pesquisa na Antártica. Os 

cursos de mestrado e doutorado em Geociências também são destaque na formação dos 

recursos humanos que atuam junto ao PROANTAR. Geologia, Química e Meteorologia 

também são destaques entre os cursos de pós-graduação, todos diretamente relacionados à 

pesquisa Antártica. 

A maioria dos pesquisadores participaram de pesquisa como bolsistas ao longo da sua 

formação acadêmica Os dados coletados dos seus Currículo Lattes revelam que foram 

concedidas no total 5.509 bolsas. Em termos comparativos da formação acadêmica e a 

quantidade de bolsas, percebe-se que a maioria dos pesquisadores que buscou a 

especialização por meio do pós-doutorado também foi bolsistas nessa modalidade. Os 
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números também são expressivos para bolsistas de mestrado e doutorado. Há a possibilidade 

de um pesquisador ter participado como bolsista em diferentes etapas a sua formação 

acadêmica. 

Também foi analisada a distribuição dos pesquisadores conforme o maior grau de 

formação declarado no Currículo Lattes. Destaca-se que pós-doutorado e livre-docência, 

nesse caso, estão sendo considerados como grau de formação acadêmica. A maioria dos 

pesquisadores são doutores e quase a totalidade participaram de programas de pós-

doutorado. 

A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT) foi a fontes de informação que forneceu os dados relativos à 

produção científica em teses e dissertações sobra a pesquisa Antártica. Após seleção e análise, 

foram identificados 198 trabalhos (77 teses e 121 dissertações) de pesquisadores que foram 

bolsista do PROANTAR e suas pesquisas tem relação direta com a ciência Antártica. 

Novamente, destacam-se a USP (42) e UFRGS (34) pelo número de trabalho a elas vinculados. 

Também é percebido certo protagonismo da UFV (20), da UFPR. (17) e do INPE (16). O ano de 

2012 foi o ano com o maior número de dissertações e teses defendidas. Fica evidente a 

evolução ao longo dos anos reflete a influência do PROATAR na produção de conhecimento, 

ao longo da vida acadêmica dos pesquisadores, por meio do seu financiamento e incentivo. 

O conhecimento dos idiomas inglês e espanhol se destacam nos dados analisados. 

Também há indicação do Português que pode tanto ser de pesquisadores brasileiros que 

também declaram o conhecimento do idioma ou de pesquisadores estrangeiros que tem 

registro no Currículo Lattes. 

Após apresentar a síntese dos principais resultados dos três produtos, cabe apresentar 

as considerações e sugestões para os próximos passos no contexto do projeto. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A síntese dos principais resultados dos três produtos apresenta neste documento 

técnico-analítico possibilita reconhecer o panorama do PROANTAR após 40 anos de programa 

e desenvolvimento de pesquisa na Antártica do ponto de vista do fomento, produção 

científica e recursos humanos. Algumas dificuldade e limitações de acesso aos dados 

pertinentes para as análise aqui apresentadas modificaram o curso ao longo do último ano. 

Decisões também precisaram ser tomadas para atender os prazos e apresentar o que estava 

previsto no Plano de Trabalho apresentado no Produto 1 no contexto do projeto de 

modernização das políticas científicas do PROANTAR. 

Considerando que a síntese dos resultados dos três produtos foi apresentadas nas 

seções anteriores, cabe aqui apresentar as considerações pertinentes e a proposição de ações 

futuras que possam impactar do desenvolvimento e aprimoramento do PROANTAR do ponto 

de vista da gestão da informação científica e da preservação da sua memória científica. 

Referente ao Produto 2 é possível considerar, especialmente, a necessidade de 

ampliar o acesso aos dados relacionados ao financiamento dos projetos de pesquisa do 

PROANTAR. No documento técnico-analítico foram considerados apenas os dados de 

financiamento entre os anos de 2002 e 2018. Ficaram faltando dados de 1982 a 2001. A 

Marinha do Brasil declarou a inexistência de dados de 1982 a 1990 em seus arquivos, 

entretanto, os dados de 1991 a 2001 estão sob responsabilidade do CNPq e o período de 

pandemia limitou o acesso aos processos físicos que contém essas informações. Por outro 

lado, foram solicitados dados dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs) que não 

foram disponibilizados. O acesso a esses dados ampliará a compreensão do panorama geral 

de investimento nos projetos de pesquisa do PROANTAR ao longo dos seus 40 anos de 

existência. 

Ao considerar a produção científica dos pesquisadores envolvidos com o PROANTAR 

por meio do Produto 3, pode-se afirmar que apresentou-se uma análise robusta e estruturada 

das publicações científicas dos projetos financiados pelo PROANTAR. Entretanto, decisões 

também precisaram ser tomadas para tornar o processo de coleta, organização e análise dos 

dados viável para o período estabelecido para a entrega desse produto. Além disso, demandas 

especificas de fontes de dados, por exemplo, foram estabelecidas pela equipe que coordena 

o projeto desde o início dos trabalhos. Devido ao tempo e viabilidade das análise, foram 
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selecionadas três bases de dados estruturadas como fontes de dados. Entretanto, sugere-se 

que os dados oriundos do Currículo Lattes dos pesquisadores sejam considerados para 

complementar as análises, apesar da Plataforma Lattes carecer de padronização na descrição 

dos metadados, especialmente porque são os próprios pesquisadores que incluem os dados 

de sua produção científica. Além desse documento técnico-analítico, são disponibilizados os 

conjuntos de dados que foram coletados ao longo do último ano e estão incluídos os dados 

dos pesquisadores envolvidos em projeto do PROANTAR extraídos da plataforma até o ano de 

2021. 

Em relação aos recursos humanos envolvidos em projetos do PROANTAR, também 

há possibilidade de ampliação das análises e obtenção de resultados complementares. A 

primeira necessidade é de identificar os pesquisadores do INCTs para verificar se seus nomes 

já fazem parte do conjunto de dados de pesquisadores obtidos para os Produtos 3 e 4. 

Também é importante buscar meios para aprofundar o conhecimento das teses e dissertações 

que são resultados de pesquisas desenvolvidas no contexto do PROANTAR.  

Cada um dos relatórios técnico-analíticos contém recomendações para as futuras 

ações no âmbito da busca por aprimoramento das políticas científicas do PROANTAR e 

também da busca pela aplicação da gestão da informação científica e preservação da memória 

científica do programa. Algumas dessas recomendações apareceram em mais de um produto 

e, portanto, cabe resgar essas sugestões e a apresentar possibilidades a partir delas. 

1) Preservar e ampliar o financiamento em pesquisa: esse fator pode potencializar a pesquisa 

na Antártica e colocar o Brasil em um novo patamar nesses contexto, já que o PROANTAR 

é um programa de Estado. Assim como Câmara et al. (2020), acredita-se que é importante 

assegurar um nível mínimo de financiamento anual para os projetos de pesquisa sobre o 

tema para garantir segurança mínima e incentivar a continuidade dos estudos e, 

consequentemente, a manutenção do protagonismo do Brasil e do PROANTAR no 

continente. 

2)  Desenvolvimento de ações estruturadas de ciência aberta no contexto do PROANTAR: a 

ciência aberta é um movimento mundial que incentiva a transparência e visibilidade da 

pesquisa científica não apenas entre os cientistas mas também entre os cidadãos. Esse 

movimento tem ganhado força ao longo dos anos e a potencialização desse tipo de ação 

faz parte do  5° Plano de Ação Nacional no âmbito da Parceria para Governo Aberto 

(Open Government Partnership - OGP), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Informação 
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em Ciência e Tecnologia (IBICT). De forma objetiva, ações como o incentivo ao investimento 

na gestão de dados científicos de pesquisa, por exemplo, disponibilizando planos de gestão 

de dados e os dados recorrentes das pesquisas vinculadas aos projetos financiados, é um 

importante passo para fomentar as práticas de ciência aberta entre os cientistas desse 

domínio. Essa ação pontual pode potencializar o compartilhamento de dados entre os 

cientistas e o reuso dos mesmos em outras pesquisas relacionadas à ciência Antártica. 

Pontualmente sobre a gestão de dados científicos de pesquisa, sugere-se o 

estabelecimento de uma política para o programa sobre o tema e, dessa forma, a previsão 

dessa prática nos próximos editais. Há a possibilidade de criar um repositório de dados 

científicos de pesquisa para o PROANTAR, entretanto, sabe-se da importância do Antarctic 

Metadata Directory (AMD) e do potencial de visibilidade dos dados da pesquisa Antártica 

brasileira a partir da participação de uma iniciativa internacional. Portanto, compreende-

se que o mais importante é estabelecer uma política de gestão de dados para os projetos 

financiados pelo PROANTAR. 

3) Ações de divulgação científica também fazem parte do movimento de ciência aberta e já 

foram incentivadas no Plano de ação em ciência, tecnologia e inovação para a Antártica de 

2013. Some-se ainda o potencial desenvolvimento de projetos de ciência cidadã que 

podem envolver cidadãos no processo científico sobre a Antártica. 

4) Estabelecer o fluxo da informação produzida por meio dos projetos: mapear e estabelecer 

o fluxo da informação produzida por meios dos projetos de pesquisa financiados pelo 

PROANTAR possibilitará a gestão da informação científica do programa a partir de agora, 

bem como a preservação da sua memória científica. Esse fluxo precisa estar previsto nos 

editais das chamadas de financiamento de projetos, bem como nos termos de 

compromisso assumidos pelos coordenadores dos projetos. Mais do que apresentar os 

dados relativos aos recursos humanos e produção científica em relatórios, é fundamental 

que essa informação seja apresentada de forma estruturada e acessível para gerar 

relatórios conforme a necessidade da tomada de decisão no PROANTAR, bem como 

possibilitar as análises futuras para traçar o perfil dos pesquisadores e da produção 

científica do programa.  

5) Sistematização do registro dos pesquisadores para a preservação da memória científica 

do programa:  o Currículo Lattes é uma das principais ferramentas que contém informações 

sobre a memória científica do Brasil. Sugere-se a criação de um campo de registro da 



27 

 

 

participação dos pesquisadores em projetos financiados pelo governo federal, na 

Plataforma Lattes e que a inclusão dessa informação seja obrigatória para a concessão do 

recurso. Atualmente, é possível incluir a informação de financiamento em projetos de 

pesquisa, entretanto, nem todos os pesquisadores o fazem e nem sempre há padronização 

do nome da agência de fomento, o que é altamente recomendado. Além da Agência de 

Fomento, é importante a inclusão da informação do programa ao qual o projeto está 

vinculado, por exemplo, o PROANTAR. Esse registro padronizado facilitaria a identificação 

dos pesquisadores e acompanhamento das informações sobre os recursos humanos 

envolvidos no programa. 

6) Criação de um repositório digital do PROANTAR: um repositório digital tem como objetivo 

registrar, organizar, preservar e disseminar informações científicas específicas. Para o 

PROANTAR essa é uma solução viável e pode dar suporte como ferramenta para o processo 

de gestão da informação científica do programa. A criação desse repositório envolve a 

definição da sua política de informação (definição de metadados, seleção da coleção, fluxo 

de informação, entre outros), escolha do software, padronização dos requisitos, entre 

outras ações. A criação do repositório possibilitará a preservação da memória científica do 

PROANTAR, a padronização e preservação das informações sobre os pesquisadores, além 

da organização e disseminação da informação científica como um todo produzida no 

âmbito do programa. No decorrer da consultoria que deu origem a este documento, ficou 

evidente que, apesar de solicitar a menção ao financiamento em todas as produções 

oriundas do projeto financiado, não há um padrão pré-estabelecido que seja observado 

rigorosamente pelos pesquisadores. Isso dificulta muito a identificação da produção 

científica do programa de forma precisa e limita a sua gestão. Por isso, parte da iniciativa 

de gestão da informação cientifica do PROANTAR deve prever esse reconhecimento de 

forma mais assertiva. 

7) Análise relacionais e da genealogia acadêmica: recomenda-se o desenvolvimento de 

estudos relacionais como de análise de citação da produção científica identificada e 

também de herança intelectual dos pesquisadores do PROANTAR por meio da análise do 

reconhecimento das relações de orientação acadêmica. Esse tipo de estudo possibilitará 

aprofundar os estudos sobre a produção científica e os recursos humanos do PROANTAR, 

especialmente, relativo às relações estabelecidas e seus impactos ao longo dos anos. Os 
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dados cadastrados pelos pesquisadores em seus Currículos Lattes pode ser a fonte de 

dados para tal análise. 

8) Observatório do PROANTAR: por fim, sugere-se a proposição de um observatório para o 

PROANTAR. Esse observatório pode ser como objetivo reunir as informações relativas ao 

programa e dar visibilidade para a Ciência Antártica Brasileira, em especial ao PROANTAR. 

Pode-se prever como funcionalidade e informações disponibilizadas no observatório: mapa 

do conhecimento que reúna todas as informações pertinentes relacionadas aos 

pesquisadores envolvidos no PROANTAR desde a sua criação; acesso ao cadastro e à 

produção científica disponível no repositório digital conforme citado na recomendação 5; 

os dados relativos ao programa, como número de bolsas, recursos investidos, número de 

pesquisadores, projetos finalizados e em andamento e informações relacionadas às 

chamadas finalizadas e vigentes; histórico do PROANTAR, ações de ciência aberta 

vinculadas ao programa, acesso aos dados científicos de pesquisa gerados a partir das 

pesquisas financiadas, pesquisas sobre o PROANTAR que não necessariamente foram 

financiadas pelo programa, entre outras que forem consideradas pertinentes. 

Há várias dimensões ainda não exploradas no que diz respeito a potencializar a 

visibilidade do PROANTAR a nível nacional e internacional. Esta consultoria buscou atender às 

demandas apresentadas considerando as possibilidades e limitações, mas, também 

apresentar alternativas para o futuro desse que é um programa brasileiro de excelência e com 

grande potencial de expansão. Fato é que o conhecimento mais aprofundado sobre o 

PROANTAR despertou o interesse pela continuidade dos estudos sobre políticas científicas e 

a gestão da informação nesse contexto. 
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