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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 dando inicio a 7ª Reunião Ordinária do PPG-Mar e 

passou a palavra para o Prof. PAULO DE TARSO CHAVES (MEC/UFPR - Coordenador do PPG-

Mar) conduzir as demais formalidades de praxe.  

O Prof. PAULO DE TARSO CHAVES deu as boas vindas a todos apresentando os 

participantes: CF(T) MARISE S. CARNEIRO/SECIRM; CMG LUCIANO PAGANO JUNIOR 

(Centro de Estudo de Coordenação da Marinha em São Paulo – CCEMSP - instalado na Escola 

Politécnica da USP) e CMG MARCOS ALMEIDA (MB), DANIELA CARVALHO (MD), JOSÉ 

VICENTE (MD), CF MÁRCIO RIPEL (EMA/MB), Profa. ELCI VIEIRA DE MOURA/CAPES, 

Prof. LUIZ CARLOS KRUG/MEC(G)-FURG, Profa. NÚBIA CHAVES GUERRA/MEC(PG)-

UFPE, MARCO MARIANTE HUDSON/IBAMA, Profa HELENA LUNA (CNPq), ERIC 

ARTHUR BASTOS ROUTLEDGE/SEAP/PR, DANIELE BLANC (MMA), RENATO 

FALHEIROS/MCT. 



O Prof. PAULO DE TARSO, após agradecimento e constatação do “quorum” (mínimo de 

seis representantes) declarou aberta a 7ª 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, releu a ata da 6ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada com 

modificações.  

Em tempo, o Prof. PAULO DE TARSO CHAVES solicitou, após saudação ao convidado 

CMG LUCIANO do CCEMSP, e lhe pediu que relatasse sobre a representação deste Centro da 

Marinha do Brasil junto a Universidade de São Paulo (USP) no referido Centro, o qual historiou a 

origem, a composição, a estruturação, as metas de capacitação e a atuação do CCEMSP no âmbito 

das Ciências do Mar, a fim de formação de profissionais na área de Engenheiros Navais. A principal 

função do CCEMSP, de acordo com o CMG LUCIANO, é fazer a conexão entre as demandas 

tecnológicas que existem na Marinha do Brasil com a oportunidade de capacitação junto a USP. 

O Prof. PAULO DE TARSO CHAVES agradeceu ao CMG LUCIANO pela explanação e 

ressaltou a importância sobre os assunto que abordam formação de recursos humanos e atividades 

acadêmicas em geral, relacionadas às Ciências do Mar. 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3. 1 A CF MARISE CARNEIRO referiu-se à Moção de Apoio solicitado pela Fundação de 

Estudo do Mar – FEMAR junto ao PPG-Mar para abertura de Programa de Pós-Graduação em 

Gerenciamento Costeiro a ser estabelecido na Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ) o qual 

está pleiteando junto a CAPES. Indicando os elementos de convicção necessários ao registro de 

Incentivo ao reconhecimento do Gerenciamento Costeiro como mais uma das ciências de interesse 

desse Comitê, já que se encontra com processo de formar Recursos Humanos capacitados nesta área 

temática como mais uma das iniciativas pertinentes ao Comitê. Neste momento foi sugerido que a 

FEMAR contatasse o Prof MILTON ASMUS da FURG, que se encontra responsável pela 



estruturação de um Programa de Mestrado na referida IES com o mesmo propósito, no sentido de 

que seja fortalecida a intenção junto a CAPES. Esta Moção foi aprovada por unanimidade, e foi 

sugerida a elaboração de um documento pelo Comitê, dirigido à CAPES, apoiando a temática para 

instalação dos Programas de Pós-Graduação supra citados. 

3. 2 O Prof. PAULO DE TARSO, relatou sobre a solicitação de “chancela” solicitada pelo 

Prof Sérgio Lourenço (UFF) ao PPG-Mar para utilização junto as obras de sua autoria. O Prof. 

KRUG ressaltou que esta era uma das metas a serem apoiadas pela PNT do Comitê, e que atendia a 

uma das ações de elaboração e editoração de material didático de autoria nacional ao qual 

complementou lendo a PNT (Item 1.6 e 2, da Graduação; e Item 4.2 da Pós-Graduação). O Prof. 

PAULO DE TARSO e o Prof. KRUG propuseram o oferecimento para este primeiro caso, ou seja 

do Prof. Sérgio, uma chancela indicando que o PPG-Mar apoiaria, no sentido de incentivar, a 

veiculação da obra do referido Professor, e pelo Prof. PAULO DE TARSO lembrando que é uma 

obra de alto valor pelo seu conteúdo e por já estar no prelo, não apresentando nenhum ônus, o que 

foi corroborado pelo Sr. ERIC ROUTLEDGE. Entretanto, o CMG MARCOS ALMEIDA citou sua 

preocupação em relação à questão orçamentária que poderia ser envolvida, questionando se este 

fato não abriria precedentes para outras áreas, e ainda que deveriam ser escolhidos critérios para que 

houvesse uma seleção e conseqüente avaliação de mérito das obras apresentadas para serem 

merecedoras desta distinção. Esta ação foi enaltecida pelo CMG SERAFIM pelo destaque e 

visibilidade do Comitê PPG-Mar em várias instâncias inclusive no sentido de se estar aplicando, em 

nível nacional, a PNT elaborada pelo PPG-Mar. O Prof. PAULO DE TARSO sugeriu, para o 

referido caso, que poderia solicitar ao Prof. Sérgio que enviasse o material didático para avaliação 

ad hoc e, se necessário, solicitou permissão para parecer ad referendum no uso da chancela caso não 

haja oportunidade de discussão em plenário junto ao Comitê. Ficou estabelecido, após discussão, 

que o CMG MARCOS ALMEIDA e CF(T) MARISE CARNEIRO iriam estruturar critérios de 

avaliação para serem aplicados em surgimento de novos casos, que foi aprovado por unanimidade. 



3.3 A CF(T) MARISE CARNEIRO descreveu o procedimento utilizado para escolha e 

apresentou o resultado da consulta e aprovação da indicação dos novos representantes universitários 

adicionais ao Comitê. A primeira etapa foi a solicitação de indicação por Cursos Graduação (GR) e 

Programas de Pós-Graduação (PPGs) de nomes de Professores/Pesquisadores passíveis de se 

tornarem representantes, participaram 63 PPGs (11 responderam � 8 IES) e 67 GRs (11 

responderam), e após levantamento dos mais indicados, houve a votação, sendo esta considerada a 

segunda etapa do processo. No 1º processo foram indicados pelos PPGs os nomes dos Profs. 

GEORGE SATANDER DE SÁ FREIRE (UFC), JOSÉ HENRIQUE MUELBERT (FURG), 

MAAMAR El ROBRINI (UFPA) e PAULO DA CUNHA LANA (UFPR); os indicados pelos 

Cursos GR foram os Profs.: HAROLDO GOMES BARROSO (UEMA), LEONARDO TEIXEIRA 

DE SALES (UFPI), VANILDO DE SOUZA OLIVEIRA (UFRPE) e ANDRÉ MARTINS VAZ 

DOS SANTOS (UNISANTOS). Na 2ª etapa, após encaminhamento dos nomes indicados para as 

mesmas IES e PPGs, receberam maior número de votos os Profs. JOSÉ HENRIQUE MUELBERT 

(FURG) – Membro Titular, e PAULO DA CUNHA LANA (UFPR) – Membro suplente; e os Profs. 

VANILDO DE SOUZA OLIVEIRA (UFRPE) – Membro Titular, e LEONARDO TEIXEIRA DE 

SALES (UFPI) – Membro suplente. O procedimento foi estabelecido de acordo com a portaria no 

127 de 15/05/2007, e após homologação e aprovação por unanimidade pelo Comitê, o resultado os 

nomes serão encaminhados para o MEC pela SECIRM. 

4. NOTÍCIAS 

4.1 O PROF. PAULO DE TARSO relatou, rapidamente, que o Portal está ativo desde abril e 

sendo alimentado e atualizado ininterruptamente com dados relacionados a Ciências do 

Mar; consta com auxílio de 6 estagiários atuantes como acertado e solicitou o acesso por 

todos e a divulgação do mesmo sempre que possível, inclusive com colocação de links 

para este Portal. Agradeceu, por fim, ao MEC, a CAPES e a SECIRM, pelo financiamento 

do Portal, das bolsas, bem como para a empresa mantenedora do Portal. 



4.2  O CM(G) SERAFIM explicou que não houve ainda a ordem de pagamento pelo MEC 

apesar do esforço pela SECIRM com envio de ofício, através do mesmo e do Almirante 

JOSÉ EDUARDO, solicitando o recurso, bem como da indicação de um representante do 

MEC para responder diretamente a CIRM, já que ainda não se sabe quem irá responder 

junto ao MEC após a saída do PROF. LEONEL, mas o processo não está esmorecido, mas 

sim intenso e continuado para atingir o objetivo que é o repasse do recurso destinado. 

4.3 O PROF. PAULO DE TARSO apresentou uma síntese das atividades do PPG-Mar 

colocando (com datas e locais) onde descreveu: 1 – Houve a contratação de 6 alunos de 

graduação, bolsistas para atuarem no Portal www.cienciasdomarbrasil.com.br, e de 

profissional para elaboração e manutenção do mesmo; 2 – Realização de reunião com 

SECRIM, MEC E CAPES para tratar de assuntos operacionais do Comitê, notadamente 

quanto ao aporte de verbas para suas atividades; 3 – Realização da 6ª Reunião Ordinária 

do Comitê; 4 – Participação na Reunião Ordinária da CIRM com relato sobre o Comitê 

onde foi aprovada a PNT 2007-2010, bem como a inclusão do MD e de representantes 

universitários adicionais; 5 – Entrada no ar definitiva do portal 

www.cienciasdomarbrasil.com.br; 6 – Organização e execução do Workshop Formação de 

Recursos Humanos em Ciências do Mar (CAPES e SECIRM) e atividade oficial no 

Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar – COLACMAR; 7 – Participação em 

encontro com CAPES na sede da Agência e com a participação de seus Presidente e 

Diretores para aperfeiçoamento do edital Pró-Amazônia Azul; 8 – Organização e execução 

do processo de consulta à Comunidade para indicação de representantes adicionais de 

universitários ao Comitê; 9 – Participação na segunda etapa da elaboração da PNT do 

BIOMAR..  

Além destas, em fluxo contínuo, sem data ou local específico: (i) primeiras providências 

para organização dos Encontros Nacionais (a) de Coordenadores de Graduação e (b) de 

Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Ciências do Mar; (ii) contatos com 



coordenações de Cursos e Programas de PGs para implementação e atualização do Portal; 

(iii) coleta de dados via Internet sobre os Cursos de GR, PGs e Grupos de Pesquisa, com 

tratamento e implantação no Portal; (iv) gerenciamento do Portal incluindo atendimento a 

profissionais que se dirigem individualmente com assuntos de natureza variada; (v) 

distribuição para instituições e para pesquisadores de exemplares do livreto PNT PPG-Mar 

(2006) e de marcadores de página divulgando o Portal; (vi) assessoria ao IBGE-SECIRM 

para elaboração do mapa Recursos Pesqueiros integrante do Atlas sobre o mar brasileiro. 

4.4 A Profa. ELCI MOURA relatou sobre a reunião sobre o Edital Pró-Amazônia Azul 

apresentando as IES contempladas (IES de origem: UFRPE, UFC e USC), bem como as 

alterações /modificações no mesmo inclusive com relação ao valor que remontou a R$ 

720.000,00, para custear entre outras ações o custeio de bolsas da IES de origem para a de 

destino. Assinalou ainda a expectativa de novo edital com mudanças significativas como, 

por exemplo o próprio nome de chamada: Edital Pró-Ciência do Mar, para maior 

visibilidade, mas ressaltou que ainda está em fase de estudo e elaboração, podendo no 

entanto, receber sugestões e críticas já que ainda está em formato de minuta. 

4.5 O Prof. KRUG apresentou uma síntese da idéia de temas a serem discutidos no Encontro 

Nacional de Coordenadores de Curso de Graduação indicando as dificuldades quanto aos 

custos. Após colocação da Profa. NÚBIA, resolveram reorganizar, comungando na idéia 

de que serão realizados conjuntamente, a exemplo da Oficina de Florianópolis, na cidade 

de Fortaleza, no período de 19 a 22 de novembro de 2007. 

4.6  O Prof. KRUG apresentou a Semana Nacional de Oceanografia, historiando que a mesma 

foi iniciativa e organizada pelos alunos dos 9 cursos de GR em Oceanografia existentes no 

Brasil, ressaltando que por um determinado tempo esta Semana foi praticamente o único 

evento sobre Oceanografia no País, e mesmo após a ocorrência dos dois Congressos de 

Oceanografia, os alunos insistiram em mantê-la e na mesma são discutidos assuntos 



inerentes as atividades acadêmicas. Daí por se tratar de Ciências do Mar e , daí a sua 

importância e destaque 

5.  OUTROS ASSUNTOS 

5.1 - O Prof. PAULO DE TARSO comunicou a todos o convite recebido para assistir ao 

Cursos de Zona Econômica Exclusiva enviado pelo Reino Unido, a ser realizado em Barbados em 

setembro de 2007. Neste convite, havia a solicitação para indicação pelo PPG-Mar de nomes para 

participar do referido Curso. Entretanto, o Prof. PAULO DE TARSO lembrou que: (i) o PPG-Mar 

tem como atribuição divulgar o evento; (ii) o PPG-Mar pode divulgar e solicitar que os interessados 

escrevam diretamente ao MCT, podendo estabelecer, enquanto Comitê, a indicação ao MCT, 

através de ofício SECIRM, sugestões de critérios para seleção; (iii) o PPG-Mar pode divulgar o 

curso e estabelecer, enquanto Comitê, a lista de critérios para seleção e efetuar o processo de: a) 

receber manifestações de interesse dirigidas a SECIRM; b) auxiliar na seleção e c) pronunciar junto 

ao MCT os indicados através de ofício SECIRM. Fica claro que serão discutidos e estabelecidos 

critérios/pesos, tais como: ser docente de Magistério Superior; ser do quadro permanente de 

Instituição com interesse estratégico no assunto; usar da hierarquia por titulação; atuar diretamente 

na área baseando-se na Plataforma Lattes; entre outras que vierem a serem indicadas como 

facilitadores para tal.  

Entretanto ficou a cargo do CMG MARCOS ALMEIDA, avaliar o convite por haver um 

interesse específico da Marinha do Brasil e buscar maiores detalhes antes de divulgação para a 

comunidade científica e repassar as informações para a SECIRM. 

5.2. O Sr. ERIC ROUTLEDGE (SEAP/PR) colocou o pleito do Reino Unido para que 

houvesse solicitação de bolsas em nível de Pós-Graduação com prioridade junto a esta Comunidade 

pelo interesse da mesma em estabelecer intercâmbio na área da Maricultura. Os critérios de 

inscrição serão divulgados posteriormente e enviados pelo Sr. ERIC ROUTLEDGE para a SECIRM 

e concomitantemente para o Portal. 



6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, comunicou que haverá a reunião prevista para  

novembro, antes do evento ENCOGRAD na SECIRM, ficando a data e a pauta 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. 


