
 

 1 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS GRUPOS DE 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DO MAR (PPG-Mar) 

 

3ª Sessão Ordinária 

Brasília, 03/04/2006 

 

ATA 

 

1. ABERTURA 

Às 10h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra Carlos Frederico Simões Serafim, Subsecretário 

para o PSRM, saudou os presentes e realizou uma palestra introdutória sobre aspectos ligados à 

Subcomissão para o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), sendo ressaltadas as seguintes 

necessidades: 

- elevar à representação institucional nos colegiados dos Grupos de Trabalho (GT), dos 

Subcomitês Executivos, dos Comitês Executivos, das Subcomissões e da CIRM, a fim de que a 

maioria dos assuntos instados à deliberação nesses colegiados não precise ser submetido à avaliação 

do pessoal de grau hierárquico superior  no âmbito de seus respectivos órgãos, conferindo, dessa 

forma, celeridade às atividades da CIRM; 

- divulgar os resultados dos programas e ações do PSRM, por meio da comunicação social, a 

fim de facultar, dentre outras possibilidades de conquistas, a angariação de recursos financeiros 

oriundos de patrocínios e formação de parcerias; 

- buscar o aporte de recursos financeiros por meio de ações a serem inseridas em diversos 

Programas do PPA, de acordo com o previsto no VI PSRM, e de requestos junto aos fundos 

setoriais; 

- criar uma atmosfera sinérgica entre os diversos GTs, Subcomitês Executivos, Comitês 

Executivos e Subcomissões, a fim de se somar esforços e otimizar a aplicação dos recursos 

financeiros e a utilização dos recursos materiais, principalmente, dos navios de pesquisa, 

contribuindo, dessa forma, para a consecução mais eficiente dos objetivos dos Programas e Ações 

do PSRM. Para que isso se consubstancie, faz-se mister que os membros de um determinado órgão 

estejam comprometidos com suas atribuições nos diversos colegiados e que interajam com os outros 

membros daquele órgão e de outros, de modo que se instaure uma perfeita sintonia orientada para o 

alcance das metas estabelecidas pelos Programas e Ações do VI PSRM; 
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- elaborar um planejamento estratégico identificando objetivos, diretrizes, metas e 

indicadores, com o propósito de aprimorar o gerenciamento, corrigir distorções e aferir o 

desempenho dos Programas e Ações do VI PSRM; 

- introduzir nas agendas das reuniões dos GTs, Subcomitês, Subcomissões e CIRM, no item 

notícias, o relato das providências tomadas para sanar as pendências e / ou discrepâncias apontadas 

na ata da reunião anterior, a fim de que as providências para saná-las não sejam esquecidas; 

- confeccionar ata para todas as reuniões e submetê-la à apreciação, para a inserção das 

alterações julgadas pertinentes, pelo colegiado, com a devida antecedência, com vistas à aprovação 

na próxima reunião; 

- preparar-se para as reuniões, a fim de que as mesmas possam alcançar o maior rendimento 

possível; 

- relatar, periodicamente, o dispêndio dos recursos financeiros, de modo a exercer-se o 

controle e a fiscalização da aplicação desses recursos, contribuindo para maximizar sua utilização; e 

- utilizar o representante do MPOG na CIRM para fazer gestões junto à Secretaria de 

Orçamento e Finanças daquele Ministério, a fim de facultar o provimento de recursos financeiros  

para as diversas Ações inseridas nos Programas do PPA, pelos órgãos integrantes da CIRM. 

 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 3ª Sessão Ordinária do referido Comitê. 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DO COMITÊ. 

Os membros do PPG-Mar foram convidados a citar seu nome e a instituição que 

representavam: 

-  Senhor Paulo de Tarso Chaves (MEC) - Coordenador do Comitê Executivo do PPG-Mar; 

- Senhora Maria Cordélia Machado – Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); 

- Senhor Renato de Paula Falleiros – Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT); 

- Senhor Luiz Carlos Krug – Universidade Federal de Rio Grande (FURG/MEC); 

- Senhora Núbia Chaves Guerra – Universidade Federal de Pernambuco (UFPE/MEC); 

-  Senhora Helena Luna Ferreira – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq); 

-  Senhor Roberto Ribas Gallucci – Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

-  Senhor Luiz Eduardo Lima de Freitas – Secretaria de Aqüicultura e Pesca da Presidência 

da República (SEAP/PR); 
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-  Senhor Hiram Lopes Pereira – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA); 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra Antonio Joaquim Gonçalves Moreira – Marinha do Brasil (MB); 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra Carlos Frederico Simões Serafim (SECIRM); e 

- Capitão-de-Fragata (T) Marise Silva Carneiro (SECIRM). 

 

1.2 APRESENTAÇÃO DE OUTROS PARTICIPANTES 

Também presentes à reunião e identificados: 

-  Senhor Henrique LLacer Roig – Ministério das Minas e Energia (MME); 

-  Senhor José Leitão – Ministério da Educação (MEC); 

- Senhor Julio César Mantovani – Ministério da Educação (MEC); 

- Capitão-de-Fragata César Cajueiro Pimenta (SECIRM); 

- Senhor Celso Pupo Pesce – Coordenação e Ampliação dos Grupos de Pesquisa e Pós-

Graduação de Nível Superior (CAPES); 

- Senhor Lindberg Gomes de Brito – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 

Ministério da Educação (SPO/MEC);  e 

- Senhora Júnia Lagoeiro Dutra Nehmé – Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do 

Ministério da Educação (SPO/MEC). 

 

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Apreciação, discussão e adoção da Agenda de Trabalho para 2006. 

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

sugerindo duas alterações: (i) adiamento para o final da reunião do item 2.1. Agenda de Trabalho 

para 2006 e (ii) antecipação para o início da seção 3 – Assuntos para Deliberação do item 3.3. 

Aprovação de minuta de Resolução. Aprovado. 

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

O Coordenador relatou os encontros empreendidos em 2005 para divulgação, coleta de 

sugestões e início de composição do PPG-Mar: Rio de Janeiro/IBGE em junho, e Congressos 

Brasileiros de Oceanografia (Vitória) e de Engenharia de Pesca (Fortaleza), ambos em outubro. 

 

3. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3.1. Aprovação da minuta de Resolução da CAPES e do MME no Comitê Executivo. 
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Lida pelo Coordenador a Proposta de Resolução que encaminha ao Sr Coordenador da 

CIRM, no sentido de incluir como membros do PPG-Mar representantes da CAPES e do Ministério 

das Minas e Energia. Aprovada. 

 

3.2.  Análise e discussão do Plano Preliminar de Ações propostas pelo Coordenador do 

PPG-Mar em março/2006. 

O Coordenador descreveu o Plano que havia submetido ao MEC duas semanas antes, a 

pedido deste, a título de justificativa para uma liberação orçamentária emergencial. Tal liberação 

não houve, mas o Plano estava em discussão. Foi deixado claro aos membros do Comitê que estes 

poderiam modificar tal documento o quanto julgassem conveniente. Os membros do Comitê 

apresentaram, então, sugestões de produção de textos didáticos, de construção de um Navio 

Oceanográfico (NOc) e da nova estação científica nos Rochedos, e de apoio à Olimpíada 

Oceanográfica e Concurso Nacional de Monografias. Após discussão, firmou-se que o Plano 

Preliminar seria mantido em seus tópicos principais: (I) Tarefas de Suporte, constituídas de I.1. 

custeio-deslocamento para reuniões, I.2. bolsas-trabalho para alunos de Graduação, e I.3. custeio de 

elaboração e manutenção de página eletrônica; e (II) Tarefas de Fundo, constituídas de (II.1) custeio 

para mobilidade docente no nível Pós-Graduação, (II.2) bolsas para doutorandos de regiões 

prioritárias, e (II.3) bolsas para pós-doutorandos em Programas consolidados. Foi proposta e 

aprovada, porém, a inclusão de um quarto tópico: (II.4) custeio de atividades de formação 

embarcada para alunos – embarques didáticos. Também foi deliberado que a SECIRM 

encaminhará, em nome do PPG-Mar, documentos ao CNPq e a CAPES solicitando a adoção de 

Programas Especiais para concessão de bolsas Pesquisador-Visitante, Professor-Visitante e 

PROCAD (Programas de Pós-Graduação “casadinhos”) em atendimento a demandas da Área 

Ciências do Mar. 

Às 12h30min a reunião foi interrompida para almoço. 

Às 14h a reunião foi reiniciada, agora contando com a presença dos Srs Júlio César 

Mantovani, Júnia Dutra Nehmé e Lindberg Gomes de Brito, todos da Subsecretaria de 

Planejamento e Orçamento do MEC, que acompanhavam o Sr José Leitão, representante do MEC 

junto a SECIRM. O Subsecretário para o PSRM e o Coordenador do PPG-Mar expuseram as 

necessidades financeiras para que o PPG-Mar desse início a ações concretas em atendimento ao que 

lhe determina o Decreto Presidencial que criou o VI PSRM, e os convidados acima citados 

comentaram as dificuldades operacionais para implementação orçamentária imediata, todavia 

orientando sobre os procedimentos necessários para que (1) em 2006 seja requisitada uma demanda 

emergencial à Secretaria Executiva do MEC e (2) de imediato seja providenciada a inclusão do 
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PPG-Mar no PPA desse Ministério. A SECIRM assessorará o PPG-Mar em tais providências e 

encaminhará as demandas. 

Após retirarem-se os convidados do MEC, os membros do PPG-Mar prosseguiram a 

reunião, definindo como seriam efetivadas as ações discutidas durante o dia: documentos ao CNPq, 

a CAPES e ao MEC, neste caso a inclusão no PPA 2007 e a demanda emergencial para 2006. 

Quanto a esta, foi decidido solicitar R$ 777 mil a título de valor ideal, e R$ 200 mil a título de valor 

mínimo. 

 

4. NOTÍCIAS 

Não houve. 

 

5. OUTROS ASSUNTOS 

Não houve. 

 

6. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO. 

Deliberado pelo Comitê que a próxima reunião será agendada tão logo se obtenha respostas 

do MEC ou de outras entidades, referentes à demanda apresentada em 3.2. 

 

7. ENCERRAMENTO 

Às 16h30min a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador de Comitê e, em 

seguida, do Subsecretário para o PSRM. 

Após aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, Paulo de Tarso 

Chaves, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 


