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1. ABERTURA 

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

Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes Professores CELSO PUPO PESCE/CAPES, ELCI 

VIEIRA DE MOURA/CAPES, NÚBIA CHAVES GUERRA/MEC(PG)-UFPE, LUIZ CARLOS 

KRUG/MEC(G)-FURG, MARIA CORDÉLIA SOARES MACHADO/MCT e PAULO DE TARSO 

CHAVES; a CF(T) MARISE S. CARNEIRO/SECIRM; e os representantes MARCO MARIANTE 

HUDSON/IBAMA, PAULA MORAES PEREIRA/MMA, DANIELA GOMES DE 

CARVALHO/MD, JORGE ALEXANDRE CARVALHO/CNPq, ERIC ARTHUR BASTOS 

ROUTLEDGE/SEAP, NORIS COSTA DINIZ/MME(SGM) e KAISER SOUZA/CPRM]. O CMG 

SERAFIM antecipou algumas notícias, ressaltando a apresentação do portal (homepage preliminar) 

do PPG-Mar via internet pelo Prof. PAULO DE TARSO CHAVES; os subsídios coletados para 

corroborar a solicitação de prorrogação do edital “Pró-Amazônia Azul” junto a CAPES; e o re-

envio, pela CF(T) MARISE CARNEIRO para o MEC, da solicitação de repasse de recursos 

destinados ao PPG-Mar. A seguir o Subsecretário passou a palavra ao Prof. PAULO DE TARSO, 

que também deu suas boas-vindas a todos e, que após a constatação do “quorum” (mínimo de seis 

representantes) declarou aberta a 6ª Sessão Ordinária do referido Comitê. 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

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

aprovada por unanimidade. Logo após, a ata da 5ª Sessão Ordinária foi aprovada com modificações, 

e relatou brevemente sobre a reunião entre a coordenação do Comitê, representantes do MEC, 

CAPES e Ministério da Defesa realizada na SECIRM no dia 06 de março do corrente. 



3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

O Prof. PAULO DE TARSO, apresentou o Plano de Aplicações de Recursos do PPG-Mar em 

2007 (anexo 1) para aprovação e homologação. A CF(T) MARISE CARNEIRO complementou a 

fala do Coordenador, apresentando os ajustes que foram efetuados onde o valor final ficou em torno 

de R$ 400.000,00 (anexo 2); após discussões o Plano foi aprovado por unanimidade. Ficou decidido 

que ao final da reunião, seria encaminhada, para o MEC, a planilha contendo o Plano de Aplicações 

de Recursos, bem como uma cópia solicitando a inclusão dos recursos no PPA do referido 

Ministério. 

Em seguida foi discutida a idéia preliminar sobre a organização de eventos reunindo 

coordenadores de cursos de graduação e programas de pós-graduação em Ciências do Mar. Os 

Profs. KRUG e NÚBIA apresentaram uma proposta dobre os temas a serem abordados e 

deliberados nestes eventos e o Prof. KRUG detalhou a proposta por ele elaborada, com 

programação preliminar, datas e locais passíveis. Após discussões, foi aprovada a idéia preliminar 

que será ajustada a partir das sugestões apresentadas, e, com a aprovação final pelo Comitê, será 

encaminhada a CAPES para solicitação de recursos. 

Seguindo a agenda, foi colocada a proposta de inclusão do Ministério da Defesa (MD) no 

PPG-Mar. O PROF. PAULO DE TARSO, passou a palavra a representante do MD, DANIELA 

CARVALHO, que apresentou o Departamento de Estudos e Cooperação (DECOOP) cujo principal 

objetivo é a formação de Recursos Humanos em Defesa Nacional através da realização de eventos 

científicos e prêmios, bem como a projetos compartilhados. O CMG SERAFIM destacou a 

importância do intercâmbio entre a MB e o MD pela relevância em formar recursos humanos para 

atingir a Soberania Nacional. Após esta explanação, a inclusão do MD no Comitê foi colocada em 

votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Também foi confirmada a inclusão de mais dois 

representantes de Universidades (G e PG em Ciências do Mar). Assim, foi colocada em votação a 

alteração no quadro dos membros que compõem o Comitê, que foi aprovada por unanimidade. 

4. NOTÍCIAS 

4.1 O representante do MEC, Prof. LEONEL, informou que está no aguardo das definições 

orçamentárias pelo Ministro FERNANDO HADDAD, o que pode causar diferenças 

temporais entre os diversos setores a serem contemplados com recursos.Entretanto, apesar 

das dificuldades, já está sendo avaliada entre o MEC e a CAPES a disponibilidade dos 

recursos. Indicou que em aproximadamente duas semanas teria uma reposta sobre esta 

questão, a qual seria repassada para o CMG SERAFIM, e ao Prof. PAULO DE TARSO. O 

CMG SERAFIM agradeceu ao Prof. LEONEL e ao Ministro FERNANDO HADDAD 



pelo empenho e a presença do mesmo em vários eventos organizados pela SECIRM, 

afirmando que a SECIRM está apoiando todas as ações deliberadas pelo MEC. 

4.2 O Prof. PAULO DE TARSO CHAVES informou sobre as atividades a serem 

desenvolvidas pelos representantes do PPG-Mar no COLACMAR (abril/2007) onde os 

Profs. KRUG e ABÍLIO deverão ser os mediadores conduzindo a sessão de painéis 

institucionais, na G e PG, respectivamente; nesta ocasião, serão distribuídos volumes da 

PNT gerada pelo Comitê. A presença dos representantes estará vinculada a liberação de 

recurso (R$ 18.000,00) que está sendo solicitado para cobrir as despesas dos mesmos, no 

COLACMAR.  

4.3 O CMG SERAFIM comunicou que para o COLACMAR estão sendo preparadas pastas a 

serem entregues aos convidados do COLACMAR (principalmente os estrangeiros), que irá 

conter todas as publicações de Estado geradas pela SECIRM/MB e PPG-Mar. 

4.4 O Prof. KRUG informou que será realizada uma mesa redonda onde será discutido os 

Cursos de G em Ciências do Mar, onde ele irá destacar as ações do PPG-Mar. 

4.5 A Profa. CORDÉLIA informou que irá ocorrer,também no mesmo evento, outra mesa 

redonda relacionada ao IOCARIBE, que representa a Comissão Caribenha junto a ONU. 

5.  OUTROS ASSUNTOS 

O Prof. CELSO PESCE, representante da CAPES, citou que apenas quatro IES se 

candidataram ao Edital o que levou a possibilidade de se rever o edital, reeditá-lo e lançar 

novamente para a comunidade acadêmica. A Profa. ELCI MOURA citou que o Prof. JORGE 

GUIMARÃES, Presidente da CAPES está interessado em agendar uma reunião para discutir os 

itens que precisam ser reajustados no Edital Pró-Amazônia Azul, bem como se interar sobre o 

Programa Amazônia Azul da SECIRM/MB antes de deliberar a re-edição do referido Edital. A data 

prevista para tal reunião é 07/05/2007 as 10h00. O CMG SERAFIM se prontificou a apresentar o 

Programa Amazônia Azul para o Prof. JORGE GUIMARÃES.  

Em seguida o Prof. PAULO DE TARSO apresentou a homepage via on line, mas preliminar, 

que está sendo elaborada. Mostrou os diversos itens que serão abordados, além do layout, a qual foi 

aprovada por unanimidade. Esta homepage será o Portal das Ciências do Mar, assim, foi sugerido 

pelas representantes do MMA e MD, respectivamente, links para os diversos Ministérios. O CMG 

SERAFIM sugeriu que fossem inseridas informações sobre os cursos e programas. A Profa. NÚBIA 

GUERRA, lembrou que este é um dos objetivos do Portal, que irá buscar, através dos estagiários, 

todo o elenco inerente as IES para alimentar o banco. O Prof. PAULO DE TARSO comunicou que 



terá todos estes facilitadores, e que os links não serão apenas para os atores solicitados, mas sim 

para todos os que estão envolvidos com o PPG-Mar.  

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, comunicou que haverá a reunião na data 

07/05/2007 às 10h na CAPES e possivelmente em 12/08/2007 na SECIRM, ficando as mesmas a 

serem confirmadas e comunicadas posteriormente. 

7.  ENCERRAMENTO 

Às 17h 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. 


