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1. Histórico: 

Desde 1991, o CNPq participa da consecução dos objetivos científicos do PROANTAR. Ao 
CNPq cabe a responsabilidade pela gestão do financiamento das pesquisas científicas na 
Antártica. Durante estes anos o CNPq tem financiado, com recursos próprios ou em parceria 
com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e comunicações (MCTIC), projetos de 
pesquisa científica no continente Antártico. Também são parceiros na execução do programa 
o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), entre 
outros atores do setor público (PETROBRAS) e privado (OI - empresa responsável pela 
transmissão de voz e dados de longa distância). 
 
Neste período, as ações financiadas têm crescido no volume de recursos aplicados e na 
qualidade das pesquisas realizadas. De acordo com o artigo IX do Tratado da Antártica, os 
países que se tornaram membros por adesão, como é o caso do Brasil, devem manter na 
região um programa científico de excelência, de forma que possam participar das reuniões 
consultivas que decidem o futuro da região com direito a voz e voto, inclusive com atuação no 
Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) – órgão interdisciplinar do Conselho 
Internacional para a Ciência (ICSU), responsável por promover, desenvolver e coordenar a 
investigação científica internacional de alta qualidade na região Antártica, inclusive o Oceano 
Antártico. 
 
Atualmente o Brasil participa com um programa científico diversificado, com repercussão 
internacional, ora executado por 16 projetos de pesquisa da Chamada 64/2013 em fase final 
de execução (dezembro/2018 podendo ser prorrogados até março/2019 em virtude da 
OPERANTAR XXXVII) e por um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: o da Criosfera. 
Todos financiados por intermédio do CNPq. Esses projetos estão inseridos nas seguintes 
linhas de pesquisa: a) Biodiversidade e impactos ambientais na Antártica, b) Geologia e 
geoquímica na Antártica e Oceano Sul, c) Monitoramento ambiental, do clima e da atmosfera 
da região Antártica e d) Aspectos tecnológicos, culturais e sócio-econômicos na Antártica. O 
valor do financiamento destinado aos 19 projetos de pesquisa contratados na Chamada 
64/2013 foi de R$ 13.800.000,00 (treze milhões e oitocentos mil reais). 

2. Fomento à pesquisa:  

Em relação ao fomento, a Coordenação de Pesquisas Oceanográficas e Impactos Ambientais 
(COIAM) é a responsável pela gestão do PROANTAR no CNPq. Além de implementar, 
acompanhar e avaliar os projetos de pesquisa, também produz informações e estatísticas dos 
recursos investidos e dos projetos apoiados classificados por área, beneficiário e origem 
institucional, entre outros. 

 

2.1 - Sobre a Chamada CNPq/MCTIC/CAPES/FNDCT nº 21/2018 – Programa 
Antártico Brasileiro – PROANTAR  

Em 22/08/2018 o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 
o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC, a Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, tornaram pública a presente Chamada.  

Esta ação visa contribuir significativamente para a produção científica brasileira de qualidade 
e para a geração de conhecimentos científicos, tecnológicos e em inovação relacionados à 
Antártica.  

Cronograma 
FASES DATA  

Lançamento da Chamada no Diário Oficial da União e na página do CNPq 22/08/2018 

Prazo para impugnação da Chamada 03/09/2018 

Data limite para envio das propostas 08/10/2018 

Julgamento 29/10/18 a 

01/11/2018 

Divulgação do Resultado preliminar do julgamento no Diário Oficial da 

União, por extrato, e na página do CNPq na internet 

08/11/2018 

Prazo para interposição de recurso administrativo do resultado preliminar 

do julgamento 

19/11/2018 

Divulgação do Resultado Final do julgamento no Diário Oficial da União, 

por extrato, e na página do CNPq na internet 

30/11/2018 

 

2.2 - Dos Recursos Financeiros 

As propostas aprovadas na Chamada 21/2018 serão financiadas com recursos no valor global 
de R$ 18.028.000,00 (dezoito milhões e vinte e oito mil reais), sendo R$ 1.500.000,00 (um 
milhão e quinhentos mil reais) oriundos do CNPq, R$ 3.704.000,00 (Três milhões, setecentos 
e quatro mil reais) oriundos do MCTIC, R$ 5.724.000,00 (cinco milhões setecentos e vinte e 
quatro mil reais) oriundos da CAPES e R$ 7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais) 
oriundos do FNDCT/Fundos Setoriais, a serem liberados de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira do CNPq e dos demais parceiros. 

3 - Avaliação do Programa Antártico Brasileiro - PROANTAR  

As atividades científicas do PROANTAR foram previamente avaliadas no período de 1983-
2006 pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE1 e depois pelas Chamadas 

                                                           
1
  Avaliação das atividades científicas do Programa Antártico Brasileiro – Proantar (1983 – 2006). Documento final: 

2008. Brasília: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, 2008. 48 p : il. 
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MCT/CNPq/INCT’s 15/2008 (INCT da Criosfera e INCT Antártico de Pesquisas Ambientais) 
e MCT/CNPq/PROANTAR nº 23/2009. Neste ano de 2018, o CNPq estabeleceu uma nova 
parceria com o CGEE via contrato de gestão MCTIC-CGEE e está realizando uma nova 
caracterização da produção científica do PROANTAR via análise bibliométrica, dos 
resultados sobre a formação de recursos humanos (em nível de graduação e pós-graduação), 
do perfil dos pesquisadores vinculados ao PROANTAR, das redes de colaboração nacional e 
internacional estabelecidas no escopo das publicações científicas (bases de consulta SCOPUS, 
Web Of Science, RAIS, etc.). O produto desta avaliação constituirá em importante 
instrumento de gestão do Programa. 


