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ATA

1. ABERTURA 1 

As 14h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES SERAFIM, 2 

Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes e informou sobre o recurso disponibilizado pelo 3 

MEC para a realização da Oficina de Trabalho. A seguir o Subsecretário passou a palavra ao Prof. 4 

PAULO DE TARSO CHAVES, que na qualidade de Coordenador PPG-Mar também deu suas 5 

boas-vindas a todos e, após a constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes), declarou 6 

aberta a Sessão Extraordinária do referido Comitê. 7 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 8 

2.1.  Apreciação, discussão e adoção da Agenda de Trabalho  9 

O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA prevista para o dia, que foi 10 

aprovada por unanimidade. Logo após, a ata da 3ª Sessão Ordinária foi aprovada com modificações. 11 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 12 

O Coordenador passou ao item seguinte para discussão sobre a Oficina de Trabalho “Pesquisa 13 

e Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar” informando que a mesma será realizada 14 

em Florianópolis no período de 23 a 27 de outubro, no Bristol Castelmar Hotel.  15 

Em seguida apresentou um Planejamento Operacional onde descreveu o seguinte “Público-16 

Alvo” (entre parênteses os números aproximados de convidados) num total de 80 pessoas: 17 

• PPG-Mar (15) 18 

• Coordenadores dos Cursos de Graduação (15) 19 

• Coordeandores dos Programas de Graduação (15) 20 

• Líderes de Grupos de Pesquisa (15) 21 

• Estudantes de Graduação e de Pós-Graduação (4) 22 



• Representantes da Capes e do CNPq (4) 23 

• Representantes das FAPs (4) 24 

• Representantes da SESU e INEP (2) 25 

• Dirigentes das IES (4) 26 

• Marinha do Brasil (2) 27 

Logo após colocar em discussão e votação, que foi acatado pelos presentes, definiu-se as 28 

Seções e os Grupos Principais relacionados a cada uma das seções, descritas a seguir: 29 

• Seção I – Representantes de todos os grupos; 30 

• Seção II.1 – Representantes do PPG-Mar, coordenadores dos cursos de Graduação, 31 

líderes dos Grupos de Pesquisa, estudantes, representantes da SESU, INEP e da 32 

Marinha do Brasil e, dirigentes das IES. 33 

• Seção II.2 -  Representantes do PPG-Mar, coordenadores dos Programas de Pós-34 

Graduação, líderes dos Grupos de Pesquisa, estudantes, representantes da Capes e do 35 

CNPq, dirigentes das IES e representantes da Marinha do Brasil. 36 

• Seção III -  Representantes do PPG-Mar, coordenadores dos cursos de Graduação, 37 

coordenadores dos Programas de Pós-Graduação, líderes dos Grupos de Pesquisa, 38 

estudantes, representantes da Capes e do CNPq, representantes das FAPs, dirigentes 39 

das IES e representantes da Marinha do Brasil. 40 

• Seção IV – Representantes do PPG-Mar para elaboração do documento final (PNT-41 

2007). 42 

Depois de colocada em discussão, votação e aceitação o Prof. PAULO DE TARSO 43 

apresentou as etapas propostas de um Cronograma de preparação do evento, como consta a seguir: 44 

o 15 a 18 de agosto -> elaboração do texto do convite, determinariam como seria a 45 

escolha dos convidados dos órgãos acima citados, determinariam como seria a forma 46 

de divulgação do evento e emitiriam a ficha de inscrição.  Responsáveis: Prof. 47 

PAULO DE TARSO e SECIRM; 48 

o 21 a 31 de agosto -> Iniciaria a divulgação do evento através de mala direta por e-mail 49 

e por correspondência convencional (cartas, fax) -  Responsável: SECIRM; e também 50 

envio de cartas às entidades científicas pelo Prof. PAULO DE TARSO. 51 

o até 22 de setembro -> comprovação das inscrições via carta, fax e e-mail para a 52 

SECIRM. 53 



o 25 de setembro -> seleção dos inscritos considerando em cada grupo, a área, 54 

procedência, autonomia e deslocamento (responsável Prof. PAULO DE TARSO e 55 

SECIRM). 56 

o 26 de setembro -> Comunicação das inscrições aceitas e emissão de passagens e 57 

organização da hospedagem pela SECIRM. 58 

o 31 de outubro -> os coordenadores de sessão concluiriam o texto e enviariam para o 59 

Prof. PAULO DE TARSO. 60 

o novembro -> apresentação e edição da brochura com o PNT/2007 após aprovação em 61 

reunião a ser marcada posteriormente. 62 

o dezembro -> distribuição do PNT/2007 pela SECIRM 63 

 64 

 Com a aprovação dos presente o Prof. PAULO DE TARSO passou para o item seguinte da 65 

pauta. 66 

4. NOTÍCIAS 67 

4.1 Relato das atividades de interesse do Comitê empreendidas por seus membros desde a 68 

reunião anterior onde houve a apresentação dos dados levantados pelos representantes do 69 

MEC, o Prof KRUG (Graduação) e Profa. NÚBIA (Pós-Graduação) que discutiram sobre 70 

o grande número de cursos e Programas ligados as Ciências do Mar, e que seri difícil 71 

agregar todas as informações em detalhes pois alguns cursos ainda estavam sendo 72 

implementados e/ou reconhecidos oficialmente. Em seguida os mesmos passaram as listas 73 

para a Cmdte. MARISE. 74 

4.2 O Coordenador Prof. PAULO DE TARSO comunicou que a verba destinada para o evento 75 

já estava alocada e que já estava providenciando medidas para sanar as pendências. 76 

5.  OUTROS ASSUNTOS 77 

O representante do SEAP/PR informou que estava sendo possível o embarque de alunos da 78 

Graduação e da Pós-Graduação junto a FURG, através de convênio com duração de 2 (dois) anos.  79 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 80 

O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, sugeriu uma reunião em novembro de 2006 para 81 

fechar os assuntos relacionados a Oficina de Trabalho e a programação preliminar do ano 2007, 82 

ficando a mesma ser definida e comunicada posteriormente. 83 



7.  ENCERRAMENTO 84 

Às 17h00min a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador de Comitê e, em 85 

seguida, do Subsecretário para o PSRM. 86 

Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, NÚBIA 87 

CHAVES GUERRA, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 88 


