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COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS GRUPOS DE 

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

 

 

9ª Sessão Ordinária 

Brasília, DF, 05/03/2008 

 

 

 

 

ATA

1. ABERTURA 

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

Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes: os professores PAULO DE TARSO CHAVES 

(MEC / UFPR), JOSÉ H. MUELBERT / MEC (PG) - FURG, NÚBIA CHAVES GUERRA / MEC 

(PG)-UFPE, MARIA INÊS F. DOS SANTOS / MEC (G) - UNIVALI, VANILDO SOUZA DE 

OLIVEIRA / MEC (G) - UFRPE, CELSO P. PESCE / CAPES, ELCI VIEIRA DE MOURA / 

CAPES e HELENA LUNA FERREIRA / CNPq; a CF (T) MARISE / SECIRM; e os representantes 

PAULA MORAES PEREIRA / NZCM-MMA, RENATO FALLEIROS / MCT, ERIC ARTHUR 

BASTOS ROUTLEDGE / SEAP-PR, FERNANDO WANDSCHEER / MD, MARCOS NUNES 

SOARES / MD e HIRAM LOPES PEREIRA / IBAMA / MME, ÊNIO R. SALLES. 

A seguir, o Prof. PAULO DE TARSO, após agradecimento e constatação do “quorum” 

(mínimo de seis representantes), declarou aberta a 9ª Sessão Ordinária do referido Comitê. 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

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

aprovada por unanimidade.  

2.2. Logo após, houve a leitura da ata da 8ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com modificações.  

2.3. Dando procedimento, a CF (T) MARISE e a Profª. NÚBIA GUERRA relataram os resultados 

do I Encontro de Coordenadores de Cursos de Graduação e de Programas de Pós-Graduação em 

Ciências do Mar, realizado em novembro de 2007, em Fortaleza-CE.  

O Prof. MUELBERT complementou a fala das mesmas ressaltando que o evento propiciou a 

troca de experiências entre os 93 participantes de 16 Estados brasileiros e citou que um dos 



 2 

resultados do Encontro foi a elaboração, pelos Coordenadores de Pós-Graduação, da Carta de 

Fortaleza, documento que reivindica a revisão, pela CAPES, do processo de avaliação dos 

Programas e Cursos em Ciências do Mar e a implantação de um Comitê específico para cuidar 

desta área. Fruto dessa solicitação foi elaborado, pela Secretaria da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar, um Ofício, a ser enviado ao MEC, que será assinado pelo 

Coordenador da CIRM, Almirante de Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, Comandante da 

Marinha. Sugeriu, ainda, que no próximo ENCOGRAD seja criado um espaço para informes do 

PPG-Mar e esclarecimento de dúvidas de Coordenadores. Também foi sugerido pelo Prof. 

MUELBERT que fossem convidados parlamentares, uma vez que o tema “Marinha” está em 

evidência e que existem emendas parlamentares de ações da CAPES relacionadas ao Comitê. 

2.4. Em continuidade, a CF (T) MARISE apresentou os custos de todas as atividades realizadas pelo 

Comitê em 2007. Repassou também, aos membros do Comitê, a notícia do envio do Ofício nº 

12, de 21/01/08, ao MEC, solicitando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para o 

cumprimento das metas do Comitê em 2008. Informou que este recurso ainda não foi 

disponibilizado pelo MEC, mostrando o Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros para o 

Comitê PPG-Mar. 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3.1 O primeiro assunto a ser apresentado na reunião foi colocado pelo Prof. PAULO DE TARSO 

que consultou os membros do Comitê sobre a viabilidade de convidar o Instituto Chico Mendes 

(ICM) a integrar o PPG-Mar. Foi consenso geral a integração do ICM no Comitê, uma vez que 

este órgão está voltado para pesquisa. Ficou estabelecido que seria elaborado um Ofício da 

SECIRM endereçado ao ICM para formalizar o convite. 

3.2. O assunto seguinte relacionou-se à autorização de apoio institucional e respectivo uso da 

logomarca do PPG-Mar. A proposta de resolução elaborada pelo CMG MARCOS ALMEIDA 

(EMA / MB) foi apresentada pelo Prof. PAULO DE TARSO e analisada pelos membros. 

Surgiram proposições de inclusão/exclusão (alterações) pelos presentes, as quais serão 

reavaliadas pelo Comitê, a fim de aprimoramento. 

3.3. A CF (T) MARISE, seguindo a agenda, apresentou algumas imagens elaboradas por 

“designers”, a fim de ser julgada qual a logomarca mais adequada e representativa do Comitê 

PPG-Mar. Houve, após discussão, o consenso de que as sugestões apresentadas não atendiam à 

expectativa, mas foi unânime de que a logomarca de número 8 seria utilizada até a criação de 

uma nova, que deverá ser definida por meio de um Concurso Nacional. Foi entendimento dos 
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membros que o concurso daria maior visibilidade ao PPG-Mar. A proposta do concurso está 

sendo elaborada pela SECIRM e contará com o apoio do CNPq e do MEC.  

3.4. O Prof. PAULO DE TARSO solicitou a constituição de dois Grupos de Trabalho (GT) que foi 

aprovada por unanimidade, para realizarem: i) a elaboração de um Programa Nacional para a 

Experiência Embarcada (PNEE); e ii) a elaboração de um Programa Nacional de Apoio aos 

Periódicos em Ciências do Mar. Para tal, foi indicado (e aprovado por unanimidade) o nome 

do Prof. VANILDO OLIVEIRA (UFRPE) como responsável pelo GT de Experiência 

Embarcada; e do Prof. MUELBERT (FURG) pelo GT de Apoio aos Periódicos. O Sr. ERIC 

ROUTLEDGE (SEAP-PR) sugeriu que fosse seguido o Programa de Embarque executado 

pela FURG em parceira com a SEAP como base para a elaboração do PNEE, e com a 

anuência dos representantes, que o Prof. LUIZ CARLOS KRUG fizesse parte do GT de 

experiência embarcada, visto já ter larga experiência com a atividade. 

3.5. A CF (T) MARISE apresentou o procedimento para eleição de representantes de Graduação e 

Pós-Graduação biênio 2008-2010. A proposta foi analisada pelos membros e recebeu sugestões 

acatadas por unanimidade. O processo de consulta será baseado na anterior e os membros 

escolhidos sob a forma de indicação e posteriormente de eleição. 

3.6. O Prof. PAULO DE TARSO, seguindo a agenda, questionou sobre a forma de inserção do 

PPG-Mar no Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO)/2008 e outros eventos do primeiro 

semestre. Como não houve convite oficial para o PPG-Mar participar do CBO (Fortaleza/maio 

de 2008), o Coordenador do Comitê solicitou aos membros que, ao participarem deste ou de 

algum evento, mesmo que o PPG-Mar não seja convidado oficialmente, levem material ou 

ofereçam palestras (livretos da PNT, marcador de livros, palestras) para a divulgação do PPG-

Mar. Os presentes não confirmaram a presença no CBO, mas todos se dispuseram a colaborar 

caso fossem participar do evento citado e/ou de outros que por ventura forem participar. 

4. NOTÍCIAS 

4.1 O CMG SERAFIM informou que haverá reunião com os Coordenadores para determinar o 

Calendário da Marinha e conseqüentemente das datas das reuniões do Comitê; corroborou a 

notícia citada pela CF (T) MARISE de que o ofício solicitando recursos ao MEC já foi enviado 

e que a SECIRM está no aguardo da resposta do referido Ministério. Comentou, a tempo, que 

haverá disponibilidade de embarcações para estudos científicos que estão sendo adaptados para 

tal, inclusive com equipamentos tipo “sonar multifeixe” e que MCT, através da FINEP e da MB, 

liberaram os recursos para a compra de Navio Oceanográfico que será denominado “Cruzeiro 
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do Sul”. O CMG SERAFIM comunicou que a CIRM / SECIRM entregou a Carta de Fortaleza 

diretamente ao MINISTRO DA EDUCAÇÃO, FERNANDO HADDAD. 

4.2 O Prof. PAULO DE TARSO informou que haverá a 60ª Reunião Anual da SBPC a ser realizada 

em Campinas (SP), no período de 13 à 18 de julho de 2008. Como o CNPq participará do 

evento, solicitou-se à Profª. HELENA LUNA, representante do referido órgão no PPG-Mar, que 

apresentasse o VII PSRM no evento mencionado. 

4.3. A Profª. HELENA LUNA (CNPq) informou sobre o resultado do Edital MCT/CNPq 15/2007 – 

Universal - Seleção Pública de Projetos de Pesquisa Científica, Tecnológica e Inovação, 

citando que foram aprovadas 4.000 propostas, sendo 102 destas relacionadas à área de Ciências 

do Mar. 

5.  OUTROS ASSUNTOS 

5.1. 2ª Chamada do Edital MCT / CNPq – 027/2007, sobre formação de RH (Mestrado e 

Doutorado) em Ciências do Mar com inscrição até 15/05/08 (www.cnpq.br ); 

5.2. O representante da CAPES (Prof. CELSO PESCE) informou que o lançamento do Edital Pró-

Ciências do Mar - Amazônia Azul, da CAPES está em processo de discussão por parte dos 

dirigentes do referido órgão de fomento, considerando que o orçamento do mesmo, referente 

ao exercício 2008, ainda não foi aprovado pelo Governo Federal.  

5.3. Lançamento, na 1ª quinzena de Abril, do 2º Edital “Programa Pró-Defesa”, do MD, com 

recursos de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

5.4. Lançamento do Edital MCT/CNPq/SEAP-PR/CT-Agronegócio/CT - Verde Amarelo/CT-

Saúde/CT-Hidro – Nº 07/2008, sobre aqüicultura familiar e pesca artesanal. A data limite para 

inscrição será 14/04/08 (www.cnpq.br ). 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, comunicou que a data da próxima reunião ficaria 

a ser confirmada e comunicada posteriormente. 

7.  ENCERRAMENTO 

Às 17h a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador do Comitê e, em 

seguida, do Subsecretário para o PSRM. 

Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, PAULO DE 

TARSO CHAVES, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 


