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1. ABERTURA 

As 09h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES 

SERAFIM, Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes e informou sobre o recurso 

disponibilizado pelo MEC a ser aplicado no ano em curso e o montante previsto para 2007. 

A seguir o Subsecretário passou a palavra ao Prof. PAULO DE TARSO CHAVES, que na 

qualidade de Coordenador PPG-Mar também deu suas boas-vindas a todos e, após a 

constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes), declarou aberta a Sessão 

Extraordinária do referido Comitê. 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1.  Apreciação, discussão e adoção da Agenda de Trabalho  

O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA prevista para o dia, 

que foi aprovada por unanimidade. Logo após, a ata da 3ª Sessão Ordinária foi aprovada 

com modificações. 

2.2. Relato das atividades até então realizadas no âmbito do PPG-Mar no período 

entre 03/04 e 23/05/2006 

O Coordenador passou a palavra para a CF (T) MARISE CARNEIRO para relatar as 

atividades desenvolvidas no período. A mesma informou que foi enviado ofício ao MEC 

solicitando os recursos destinados ao Plano de Ação. O Sr. JOSÉ LEITÃO complementou 

informando que o MEC se prontificou, extra-oficialmente, em repassar o valor de R$ 

200.000,00 para o PA/2006. Além dessa demanda, a Profª. HELENA LUNA (CNPq) 



informou sobre os editais dos Projetos “Casadinho” e Taxonomia, bem como sobre o 

Programa para Professor Visitante; demonstrou também a preocupação por parte do 

Presidente do CNPq no tocante ao PA “PPG-Mar”. A Profª HELENA solicitou que esses 

programas fossem divulgados entre os Programas de Pós-Graduação, para que os cursos 

com notas 3 e 4 solicitassem parceira, através do “Casadinho”, aos de notas 5 e 6.  

Com relação à solicitação da adoção de Programas Especiais, para concessão de bolsas 

pela CAPES, o Prof. CELSO PESCE e o Prof. JOSÉ LIMA informaram que esse assunto 

seria discutido logo mais em reunião entre os mesmos. O Prof. LIMA repassou o interesse 

por parte da CAPES no sentido de diminuir as assimetrias e defasagens, tanto a nível 

nacional e regional e aumentar a qualidade dos cursos, e informou que esse órgão se propõe 

a lançar um Programa a fim de atender as atividades ligadas aos Recursos do Mar através do 

custeio de passagens, bolsas etc., principalmente no âmbito do Programa Amazônia Azul. 

Ressaltou, ainda, a necessidade e importância de se configurar um Programa específico para 

as Ciências do Mar, já que existe uma pulverização entre as áreas dos Recursos do Mar. O 

Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, levantou a questão sobre a possibilidade da junção 

das áreas de Pós-Graduação em Ciências do Mar em uma única área de Pesquisa, mas o Prof 

KRUG (UNIVALI/RS) informou que a falta de avaliação dos cursos de graduação seria um 

fator de dificuldade. Decidiu-se, então, levar essa problemática para um outro fórum. 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

O Coordenador passou ao item seguinte para discussão “aprovação do PA do PPG-

Mar para 2006”, informando que os membros do Comitê haviam se reunido no dia 

23/05/2006 e elaborado uma sugestão para o PA, referente ao exercício 2006, descrita a 

seguir. 

I) Destinação de R$ 50.000,00 para as seguintes atividades previstas no Plano de 

Trabalho (PT), aprovado na reunião do Comitê em 03/04/2006: 

a) deslocamento dos quatro representantes das Universidades, da CAPES e do MEC 

para as reuniões do PPG-Mar em Brasília; 

b) contratação de empresa para elaboração, hospedagem e manutenção de página 

eletrônica Ciências do Mar; e 



c) remuneração de seis bolsistas em nível de graduação, para o período de julho a 

dezembro, para compilação de dados (Grupos de Pesquisa e PPGs) e alimentação da página. 

Após discussão, houve a colocação da posição dos Profs. HIRAM (IBAMA) e LIMA 

(CAPES) de que o recurso deveria ser gerenciado no âmbito da SECIRM para ter maior 

agilidade nas destinações, ao qual o Coordenador explicou que ainda está em fase de 

deliberação. O item foi aprovado após alguns esclarecimentos. O Coordenador passou então 

ao item II. 

II) Organização de um evento. Objetivo: subsidiar a elaboração da Proposta Nacional 

de Trabalho (PNT) para o PPG-Mar exercício 2007, em diante. O Prof PAULO DE TARSO 

leu a sugestão elaborada: 

Título: Oficina de Trabalho “Pesquisa e Formação de Recursos Humanos em Ciências do 

Mar”. 

Custo: R$ 150.000,00 da verba destinada para o PPG-Mar pelo MEC.  

Duração: quatro dias; provavelmente em outubro 2006. 

Local: será realizada a tomada de preço pela Profª. CARMEN ARROIO (CNPq). 

Proposições iniciais: CEPENE (Tamandaré-PE), Curitiba (PR), Hotel Porto Belo (RJ) e 

Instituto Israel Pinheiro (DF). 

Participantes: Membros do comitê PPG-Mar; Coordenadores PPGs; Coordenadores 

Graduação; Representantes de Área CAPES; Diretores/Coordenadores CNPq, CAPES, 

SESU, INEP, SECIRM; entidades de classe e de representação discente; e Setor Produtivo. 

Estrutura Geral: 4 ou 5 sessões de trabalho + fechamento. 

Após a leitura, o Coordenador colocou em DISCUSSÃO: 

a)  O CMG SERAFIM teceu as seguintes considerações sobre a formulação da PNT: 

1) elaborar uma minuta inicial da PNT antes da Oficina de Trabalho em 

OUT/06, a ser apresentada na reunião do Comitê – Pré-CIRM, no final de 

JULHO ou início de AGO/06; 

2) o esqueleto da PNT deve ser similar a PNT do REVIMAR; 

3) a PNT deverá conter “Dados Sócio-Econômicos”; 

4) Sugeriu o local CEPENE/PE e a data de 17 a 20OUT para a Oficina de 

Trabalho, que terá como finalidade “esboço da PNT”. Até o evento, serão 



levantados, pelos coordenadores das Sessões de Graduação e Pós-Graduação, 

quais são as instituições/áreas que trabalham em Ciências do Mar; 

5) Comentou que deve haver sinergia entre os Comitês-Executivos. 

b)  O Prof. LIMA (CAPES) sinalizou que poderá apoiar a oficina com R$ 

40.000,00, através da rubrica “Apoio a Eventos”, da CAPES. O Prof. PAULO DE TARSO 

irá fazer a solicitação formal àquela Coordenação; 

c)  Foi sugerido que se fizesse o convite para participar da Oficina de Trabalho: aos 

reitores, por meio da ANDIFES; ao Fórum de Pró-Reitores/FAPES etc; e ao setor produtivo. 

d)  Além disso, foi levantada a possibilidade de se convidar o Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB) para participar da próxima REU do Comitê-

Executivo apenas como convidado. Coube a SECIRM providenciar o convite. Entretanto, o 

CMG SERAFIM solicitou aos membros sugestões para a elaboração do mesmo no tocante 

ao propósito. 

e) Outras sugestões foram: a criação de uma página virtual que fosse alimentada 

com os assuntos das Sessões da Oficina; e o investimento em Marketing (bunners e folders, 

edição de um documento sobre o PPG-Mar, etc.), se houver sobra do valor destinado para 

2006. 

Assim, ficaram APROVADAS as seguintes considerações iniciais sobre a Oficina: 

a)  Duração: 4 dias; Data prevista de 17 a 20 de outubro de 2006; 

b)  Local: CEPENE (Tamandaré-PE). O Prof. HIRAM (IBAMA) irá providenciar o 

agendamento. 

c)  Participação: cerca de 80 pessoas entre Membros do comitê PPG-Mar; 

Coordenadores PPGs; Coordenadores Graduação; Representantes de Área CAPES; 

Diretores/Coordenadores CNPq, CAPES, SESU, INEP, SECIRM; entidades de classe e de 

representação discente; Setor Produtivo. A SECIRM convidará o setor produtivo, INPI, 

CENPES, PETROBRÁS, Indústrias do Petróleo e Gás etc., após o MCT realizar o 

levantamento. 



d)  Estrutura Geral: 5 painéis + fechamento; sendo que em cada um haverá uma sessão 

sobre as necessidades de infra-estrutura, embora o foco do evento seja sobre Recursos 

Humanos (RH). 

- O 1º painel será na tarde do dia 17OUT, onde estará presente o setor produtivo 

(grandes setores do mercado); 

- Os 2º e 3º painéis (Graduação e Pós-Graduação) acontecerão simultaneamente, 

durante todo o 2º dia (18OUT); 

- O 4º painel será reservado aos grupos de pesquisa e será realizado no 3º dia do 

evento (19OUT); e 

- O 5º painel (último) será destinado ao fechamento do evento, onde será produzida 

a minuta da PNT. 

Após estas deliberações o Coordenador passou para o item 4. 

4. NOTÍCIAS 

a) Sr. JOSÉ LEITÃO (MEC) comunicou que existe uma Portaria de 2004 do MMA 

que criou um Grupo de Trabalho de Comunicação Ambiental e que o PPG-Mar deveria 

participar do GT. Também informou que a nova Ação, para inserção do PPG-Mar no 

PPA/2007, já foi entregue ao Setor competente do MEC e que o recurso de R$ 200.000,00, 

para 2006, será disponibilizado para a SECIRM, mas esclareceu que ainda não sabe se será 

na forma de destaque de crédito; 

b) A Profª CORDÉLIA (MCT) comentou que ocorrerá, em julho de 2006, a partir do 

dia 21, o Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em 

Florianópolis (SC), cujo tema será “O Mar e a Interdisciplinaridade”. O coordenador, Prof. 

PAULO DE TARSO, irá entrar em contato para que seja providenciada uma mesa-redonda 

do PPG-Mar. Também comentou sobre participação do MCT no I CBBM, onde o Presidente 

da CAPES, Sr.JORGE ALMEIDA GUIMARÃES, divulgou o PPG-Mar; 

c) O CMG SERAFIM informou que conseguiu R$ 75.000,00 para o lançamento do 

Atlas e mapas temáticos, previstos para Abril de 2007. Também mencionou que, em junho, 

o IBGE irá divulgar os mapas na mídia. Divulgou que durante o XII COLACMAR, no 

período de 15 a 19 de abril de 2007 a SECIRM deverá apresentar exposição, palestra, 



material de relações públicas e participar de uma reunião aberta (mesa-redonda) com 

representantes de outros países; 

d) A CF (T) MARISE lembrou sobre a inserção do PPG-Mar na página da CIRM 

para que os participantes divulguem a mesma e que seria interessante que se colocasse link 

nas suas homepages para a página da CIRM; 

e) Foi sugerido um Simpósio Temático (de formação de RH) de dois dias, dentro do 

COLACMAR, a ser realizado no período de 15 a 19 de abril de 2007 (www.colacmar.com). 

A Profª CORDÉLIA (MCT) informou que manterá contato com o Presidente do 

COLACMAR, Sr. FERNANDO LUIZ DIEHL, para ver a possibilidade de se realizar este 

Simpósio; 

f) A Profª HELENA LUNA (CNPq) informou que foi criado pelo CNPq o prêmio 

Jovem Cientista para a área de biodiversidade. Solicitou ampla divulgação. Também 

informou sobre a resposta do CNPq ao Ofício da SECIRM, o qual solicitava bolsas. Alertou 

que no dia 15 de junho se encerra o Edital “Casadinho”, do CNPq, e que os pesquisadores 

das áreas de Oceanografia, Biologia Marinha, Engenharia Naval e outras correlatas à área 

Mar podem e devem ser incentivados a apresentarem propostas para o referido edital; e 

g) O Sr. ERIC ROUTLEDGE informou que o Comitê de Aqüicultura e Pesca está 

aguardando a elaboração da linha de pesquisa para a sua implementação.  

5.  OUTROS ASSUNTOS 

Não houve. 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, sugeriu uma reunião no dia 02 de agosto; 

ficando a mesma ser definida e comunicada posteriormente. 

7.  ENCERRAMENTO 

Às 12h00min a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador de 

Comitê e, em seguida, do Subsecretário para o PSRM. 

Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, 

NÚBIA CHAVES GUERRA, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 


