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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 CIÊNCIA DO MAR (PPG-Mar) 

 

 

10ª Sessão Ordinária 

Brasília, DF, 13/06/2008 

 

 

 

 

ATA

1. ABERTURA 

Às 14h30min, a Capitão-de-Fragata (T) MARISE SILVA CARNEIRO (SECIRM/MB), em 

nome do Secretário da CIRM, Contra-Almirante FRANCISCO CARLOS ORTIZ DE HOLANDA 

CHAVES e representando o Subsecretário para o PSRM, Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS 

FREDERICO SIMÕES SERAFIM (SECIRM/MB), abriu a 10a Sessão Ordinária, passando a 

palavra ao Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO CHAVES (MEC/UFPR) para prosseguir com 

os trabalhos, o qual após agradecimento e constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes) 

declarou aberta a 10ª Sessão Ordinária do referido Comitê, saudando os CMG FLÁVIO LUIZ 

GIACOMAZZI (SECIRM/MB) e CF TOMÉ A. DE SOUSA MACHADO (EMA); os Professores 

LUIZ CARLOS KRUG (MEC/G-FURG), VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA (MEC/G-UFRPE) e 

NÚBIA CHAVES GUERRA (MEC/PG-UFPE); e os representantes MARCOS NUNES SOARES 

(MD), ENIO R. SALLES (SEM/MME), LUIS OTAVIO FROTA DA ROCHA (Instituto Chico 

Mendes - ICMBio), PAULA MORAES PEREIRA (NZCM/MMA) e ERIC ARTHUR BASTOS 

ROUTLEDGE (SEAP-PR). 

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 9ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com modificações. 

2.3.  Dando procedimento, a CF (T) MARISE relatou sobre o andamento do processo de consulta 

às Instituições de Ensino Superior (IES) para indicação de nomes para representação no PPG-

Mar. A mesma informou que a resposta à solicitação enviada, por e-mail, em 05 março 2008 

teve baixa representatividade tanto dos Programas de Pós-Graduação como dos Cursos de 
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Graduação. Foi sugerido, pelo Prof. KRUG, que as IES fossem relembradas sobre o processo, 

a fim de tentar maior número de participação pela comunidade acadêmica. 

2.4. Em continuidade, o Prof. PAULO DE TARSO leu a Proposta enviada pelo Prof. MUELBERT 

(MEC/FURG), responsável pelo GT de Apoio aos Periódicos denominada “Programa 

Nacional de Apoio aos Periódicos em Ciências do Mar – PECIMar”, em anexo, cujos 

“...membros convidados são Bolsistas de Produtividade do CNPq...”, que pretende contribuir 

para “...o fortalecimento dos periódicos utilizando de mecanismos que possibilitem a 

divulgação adequada do conhecimento...”. Dando prosseguimento, o Prof. PAULO DE 

TARSO passou a palavra para o Prof. VANILDO (MEC/UFRPE), responsável pelo GT de 

Experiência Embarcada, que apresentou as diretrizes que está seguindo: a princípio, 

diagnosticar o panorama e as necessidades relacionadas a cada IES para adequar as 

necessidades e demandas, assinalando como ações para 2008: compor o GT; realizar, após 

diagnóstico e aprovação pelo Comitê, a apresentação de propostas junto a órgãos como DHN, 

FINEP, MEC, ANDIFES e SEAP, como estratégia para viabilizar a ação. Após a 

apresentação, o Prof. PAULO DE TARSO citou que o cronograma está sendo cumprido de 

acordo com o estabelecido e que os recursos para as primeiras ações apontadas podem ser 

executadas com o recurso que o MEC repassou para a UFPR, a fim de ser utilizado nas 

atividades do Comitê. O Sr. ERIC ROUTLEDGE (SEAP/PR) comunicou que existe o 

interesse da SEAP em incentivar as atividades de embarque e que poderá contribuir, após 

diagnóstico, com o GT de Experiência Embarcada. O CMG (RRm) FLÁVIO GIACOMAZZI 

(SECIRM/MB) colocou que a MB poderá contribuir no sentido de, após determinada a 

demanda, identificar a disponibilidade de óleo e de meios flutuantes para os cruzeiros através 

da SECIRM, em prol do PPG-Mar. 

2.5  Ficou definido que o PPG-Mar irá participar do 2o Congresso Brasileiro de Biologia Marinha 

em maio de 2009, incentivando a apresentação de painéis institucionais pelas IES, que serão 

convidadas pelo Comitê através da SECIRM, a exemplo do ocorrido, com excelente sucesso, 

durante o COLACMAR. 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3.1  O primeiro assunto discutido foi colocado pelo Prof. PAULO DE TARSO que apresentou o 

Plano Orçamentário para 2008, anexo a esta ATA, a ser enviado imediatamente para o MEC, 

bem como as prioridades de ações a serem empreendidas pelo Comitê. Detalhou os custos, 

que somaram R$ 252.500,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil e quinhentos reais), explicando, 

juntamente com o Prof. KRUG, que as ações indicadas estão contempladas na PNT. Os 

membros, após indagações, aprovaram por unanimidade. 
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3.2. O assunto seguinte relacionou-se a autorização de apoio institucional e respectivo uso da 

logomarca do PPG-Mar. O Prof. PAULO DE TARSO leu o documento elaborado, anexo a 

esta ATA, que após analisada pelos membros, proposições de inclusão, exclusão e alterações 

para melhoria do mesmo, será encaminhado à CIRM, para aprovação. 

4. NOTÍCIAS 

4.1  A CF (T) MARISE e os Profs. KRUG e NÚBIA relataram sobre a representação do PPG-Mar 

durante o Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO/2008) ocorrido em Fortaleza, onde os 

mesmos, além da Profª. INÊS (UNIVALI/RS), realizaram a exposição das atividades 

efetuadas pelo Comitê no cumprimento das diretrizes estabelecidas na PNT.  

4.2  O Sr. MARCOS NUNES SOARES (MD) informou que o montante anteriormente 

estabelecido, de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para ações relacionadas ao Edital 

“Programa Pró-Defesa”, foi reajustado, passando para a cifra de R$ 7.200.000,00 (sete 

milhões e duzentos mil reais).  

4.3.  A Profª NÚBIA comunicou o final do estágio do aluno ANDRÉ CARNEIRO (UFPE) que 

havia sido escolhido para contribuir no processo inicial da elaboração do Portal Ciências do 

Mar, auxiliando no levantamento dos dados referentes aos Programas de Pós-Graduação. Foi 

deliberado, pelo Comitê, que a SECIRM encaminharia à UFPE uma carta de recomendação 

sobre os bons serviços prestados pelo referido aluno. 

4.4.  O Prof. KRUG notificou que devido a problemas técnicos (extravio do material original e 

“bugs” ocorridos com as mídias), os anais e as mídias com os conteúdos do I ENCOGRAD-

Mar estão sendo concluídos e que oportunamente estarão sendo distribuídos. 

5.  OUTROS ASSUNTOS 

5.1.  A solicitação para ter assento no Comitê emitida pelo Programa de Geologia e Geofísica 

Marinha (PGGM) que não foi aprovada por maioria. Os membros relataram que, por se tratar 

de grupos específicos, foge as normas estabelecidas pelo PPG-Mar. Tal fato não impede que o 

PGGM solicite à SECIRM participar, quando couber, de reuniões do PPG-Mar. 

5.2.  A CF (T) MARISE solicitou ao Sr. LUIS OTÁVIO DA ROCHA (ICMBIO) o envio de 

documentação específica para oficializar a inserção do órgão no Comitê PPG-Mar. 

Aproveitou a oportunidade para que se estendesse o pedido aos representantes do IBAMA.  

5.3. Foi abordado o assunto “reunião na CAPES” e várias dúvidas levantadas. Entretanto, por não 

ter ocorrido a presença dos Membros do PPG-Mar, o Comitê preferiu evitar especulações e 

aguardar por posicionamento oficial do referido órgão. 
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6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

O Coordenador do Comitê,  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 de Comitê e, em 

seguida, da representante 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. 


