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1. ABERTURA 1 

As 14h00min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES SERAFIM, 2 

Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes e felicitou o Comitê, na pessoa do Prof. PAULO 3 

DE TARSO CHAVES, na qualidade de Coordenador do PPG-Mar, sobre o sucesso da Oficina de 4 

Trabalho realizada em outubro de 2006, em Florianópolis-SC. A seguir o Subsecretário passou a 5 

palavra ao Prof. PAULO DE TARSO, que também deu suas boas-vindas a todos e, que após a 6 

constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes) declarou aberta a 5ª Sessão Ordinária do 7 

referido Comitê. 8 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 9 

2.1.  Apreciação, discussão e adoção da Agenda de Trabalho  10 

O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA prevista para o dia, que foi 11 

aprovada por unanimidade. Logo após, a ata da 4ª Sessão Ordinária foi aprovada com modificações, 12 

e relatou as atividades até então realizadas no âmbito do PPG-Mar. 13 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 14 

O Prof. PAULO DE TARSO, após aprovação do assunto anterior, apresentou aos 15 

representantes do MEC, a Proposta Nacional de Trabalho (PNT) e do Plano de Aplicação de 16 

Recursos para 2007 do PPG-Mar. 17 

O Coordenador relatou o sucesso da Oficina de Trabalho “Pesquisa e Formação de 18 

Recursos Humanos em Ciências do Mar”, ocorrida em 23 a 26 de outubro de 2006, em 19 

Florianópolis – SC, e repassou ao Subsecretário CMG SERAFIM, o documento elaborado, para ser 20 

aprovado pela Subcomissão do PSRM como o Plano Setorial referente ao VII PRSM.  21 



Além deste documento foi colocado para apreciação a proposta de indicação de 2 (dois) novos 22 

representantes – Graduação e Pós-Graduação, para compor o PPG-Mar. O Prof. PAULO DE 23 

TARSO explicou que esta demanda surgiu durante a Oficina de Trabalho e a forma seria a adoção 24 

de consulta a comunidade acadêmica, por meio eletrônico e carta, a cursos de Graduação e 25 

Programas de Pós-Graduação (elaboração de listagem pelos Profs. KRUG e INÊS; e NÚBIA e 26 

ABÍLIO, respectivamente, G e PG) a serem consultados. Estes seriam elencados pelos colegiados 27 

afins e a resposta enviada a SECIRM, 30 (trinta) dias após o envio da mensagem e 28 

correspondências.  29 

A proposta foi aceita, mas com ressalvas já que esta solicitação teria de ser acatada pelo 30 

Subcomitê do PSRM. O Subsecretário, CMG SERAFIM, propôs que este processo de consulta 31 

ocorresse após a aprovação pela CIRM. 32 

Em seguida, o Prof. PAULO DE TARSO apresentou, para Consolidação, um plano de ação 33 

para o ano 2007, e colocou em aprovação a minuta de Resolução, a qual se referia a inclusão no 34 

Comitê Executivo de um representante dos Cursos de Graduação e um dos Programas de Pós-35 

Graduação na Área de Ciências do Mar, que foi acatada por todos. 36 

Além disso, levantou a questão orçamentária para aplicação do Plano de Aplicação de 37 

Recursos do comitê, e solicitou a análise de viabilidade orçamentária ao Representante do MEC na 38 

CIRM, Sr. JOSÉ LEITÃO, e convidados da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC. 39 

4. NOTÍCIAS 40 

• O Prof. PAULO DE TARSO CHAVES informou que o recurso destinado pelo MEC, 41 

repassado para a Fundação da Universidade Federal do Paraná, já foi destinado e 42 

implementado, inicialmente, para a contratação da firma de webdesign para elaboração da 43 

homepage do PPG-Mar, conforme idealizado, para dar visibilidade aos trabalhos do 44 

Comitê, da SECIRM/MB e dos Programas e Cursos envolvidos com as ciências do mar.  45 

• Relembrou a necessidade da indicação de 1 (um) estagiário para Graduação e 1 (um) para 46 

Pós-Graduação para auxiliar no levantamento dos dados para alimentar a homepage.  47 

• Em seguida colocou que parte do recurso está sendo usada para a publicação da Proposta 48 

Nacional de Trabalho consolidada na Oficina, a ser impressa em formato de livreto. Assim 49 

que recebida, a publicação será distribuída por meio da SECIRM, do Coordenador e 50 

representantes no Comitê para a comunidade científica / IES. 51 

• O Prof. KRUG fez referência ao início das atividades do “Projeto Pesquisa na Amazônia: 52 

a Experiência Embarcada”, apoiado pela SEAP, que irá possibilitar o embarque no NOc. 53 



Atlântico Sul de estudantes da FURG e das demais Instituições que mantêm cursos de 54 

Oceanografia. Destacou o apoio da SEAP. 55 

5. OUTROS ASSUNTOS 56 

O Sr. JOSÉ LEITÃO e convidados da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do MEC 57 

se posicionaram favoráveis à solicitação e levariam este pleito para o MEC, repassando uma 58 

posição à SECIRM e ao Subsecretário para o PSRM, CMG SERAFIM, e ao Prof. PAULO DE 59 

TARSO CHAVES, na qualidade de Coordenador do PPG-Mar. 60 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 61 

O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, sugeriu uma reunião em março/2007 para 62 

discussão sobre a programação para o ano 2007, ficando a mesma ser definida e comunicada 63 

posteriormente. 64 

7.  ENCERRAMENTO 65 

Às 17h00min a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador de Comitê e, em 66 

seguida, do Subsecretário para o PSRM. 67 

Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, NÚBIA 68 

CHAVES GUERRA, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 69 


