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1. ABERTURA 12 

Às 14h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES SERAFIM, 13 

Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes Professores PAULO DE TARSO CHAVES/MEC-14 

UFPR, PAULO DA CUNHA LANA/MEC(PG)-UFPR, NÚBIA CHAVES GUERRA/MEC(PG)-15 

UFPE, LUIZ CARLOS KRUG/MEC(G)-FURG e CLAÚDIO FREITAS NEVES/UFRJ; a CF(T) 16 

MARISE S. CARNEIRO/SECIRM-MB e o CF(T) TOMÉ A. DE SOUSA MACHADO/EMA-MB; 17 

e os representantes JORGE ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA/CNPq; PAULA MORAES 18 

PEREIRA/NZCM-MMA, HIRAM LOPES PEREIRA/IBAMA, ERIC ARTHUR BASTOS 19 

ROUTLEDGE/MPA e MÁRCIO HENRIQUE DE C. MIRANDA/MPA, DIOGO BEZERRA 20 

BORGES/MCT e SERGIO VINCENTINI/MCT. 21 

A seguir o Prof. PAULO DE TARSO, saudou a todos, e após agradecimento e constatação do 22 

“quorum” (mínimo de seis representantes) declarou aberta a 11ª Sessão Ordinária do referido 23 

Comitê. 24 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 25 

2.1.  O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA prevista para o dia, que foi 26 

aprovada por unanimidade.  27 

2.2.  Logo após, houve a leitura da ata da 10ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com 28 

modificações.  29 

2.3.  Dando procedimento, a CF (T) MARISE CARNEIRO relatou o processo inicial da dotação 30 

orçamentária 2008 (Ofício no 12 de 05/03/2008) que solicitou o valor de R$ 400.000,00 31 

(quatrocentos mil reais) ao MEC, mas pelo pleito não ter sido atendido, foi encaminhado novo 32 

pedido de dotação em caráter emergencial, através do Ofício no 183/SECIRM-MB de 16/07/2008 33 



(em anexo). O mesmo foi encaminhado ao Sr. Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha, 34 

Subsecretário de Planejamento e Orçamento do MEC informando da necessidade de aporte de R$ 35 

268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais) para implementação das diversas atividades e 36 

metas priorizadas pelo Comitê e está no aguardo de liberação e será destinado a cada meta 37 

discriminada para cada Grupo de Trabalho (GT) no Plano de Aplicação do Recurso Financeiro para 38 

o Comitê PPG-Mar, em anexo. 39 

2.4.  Em continuidade, a CF (T) MARISE CARNEIRO relatou sobre o processo que disciplina o 40 

uso da chancela PPG-Mar apresentando, após as modificações, a Norma para Concessão de Apoio 41 

Institucional e uso da Logomarca do PPG-Mar por Entidades Públicas e Privadas e Pessoas 42 

Físicas em Eventos, Publicações e Iniciativas ligadas à Formação de Recursos Humanos em 43 

Ciências do Mar (em anexo). Este documento, que regulamenta esta chancela, foi encaminhado 44 

para avaliação pela SubComissão do PSRM e em seguida será apresentado para aprovação pela 45 

CIRM. 46 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 47 

3.1  O Prof. CLAÚDIO FREITAS NEVES após explanação sobre o estado da arte da Engenharia 48 

Costeira, requisitou, uma moção de apoio do PPG-Mar à iniciativa da Engenharia Costeira no 49 

Brasil. O CMG SERAFIM, defendeu a moção, esclarecendo que o Comitê está apoiando os 50 

critérios já estabelecidos pela comunidade inerente ao assunto junto aos cursos de Engenharia. O 51 

Prof. CLAÚDIO FREITAS NEVES elaborou o documento que foi apresentado para deliberação 52 

pelos membros, sendo aprovado pelo Comitê por entender ser um assunto de relevância técnica 53 

relacionada ao ambiente costeiro e marinho, que após modificação deverá ser encaminhado pela 54 

SECIRM ao CONFEA, a CAPES e ao CNPq. 55 

3.2.  O assunto seguinte relacionou-se à escolha dos novos representantes da Pós-Graduação na 56 

etapa eleição para o processo da indicação de membros universitários no Comitê Executivo.  57 

 A CF (T) MARISE CARNEIRO explicou o processo adotado (em anexo) ressaltando que a 58 

SECIRM re-enviou, conforme sugerido pelo Prof. KRUG na 10a reunião, os documentos 59 

solicitando a manifestação acadêmica, mas mesmo assim, ocorreu baixa representatividade, 60 

principalmente por parte dos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação (PPG) das IES.  61 

A primeira etapa (indicação) foi concluída para os PPG que apontou o Prof. CÉSAR SERRA 62 

BONIFÁCIO COSTA da FURG como melhor votado, tendo recebido 2 (dois) votos e os demais 63 

empatados com 1 (um) voto, sendo o referido professor, considerado o representante titular ficando 64 

a cargo do Comitê, a escolha do suplente. Em relação à Graduação, os mais votados foram os 65 



professores RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO (UFC) e MARIA INÊS FREITAS DOS 66 

SANTOS (UNIVALI).  67 

Em seguida, o Prof. PAULO DE TARSO explicou aos presentes que apesar de não ferir o 68 

regimento e o processo ter sido legítimo, houve comprometimento quanto à representatividade. 69 

Primeiro, porque apenas 14 das 64 IES responderam. Segundo, porque, a área de atuação do 70 

representante da Graduação é a mesma do Prof. VANILDO (Engenheiro de Pesca), além de serem 71 

da mesma região geográfica (Nordeste); e se agrava com relação ao representante para a Pós-72 

Graduação cuja formação do professor indicado é a mesma do Prof. MUELBERT (Oceanólogo) e 73 

da mesma região geográfica e instituição (FURG). 74 

O Prof. PAULO LANA destacou que houve, ainda, irregularidade na indicação, quando não 75 

foram apontados representantes estranhos a algumas das IES de origem, ferindo o regimento, apesar 76 

de não ter interferido no processo. 77 

Um consenso apontou a necessidade de ajuste do regimento. Para tal, o Prof. KRUG se propôs 78 

a trabalhar o texto e apresentá-lo na próxima reunião. A segunda deliberação foi a de comunicar a 79 

questão à comunidade de modo direto e transparente. 80 

Finalmente, após discussões e sugestões, o Prof. PAULO DE TARSO apresentou duas 81 

opções: 82 

1) Homologação do processo e solicitação de atenção por parte do MEC para as disparidades 83 

e a não indicação dos nomes; ou 84 

2) Não homologar o processo, enviando informação ao MEC, e manter pro-tempore os 85 

representantes atuais; re-avaliação e ajuste do regimento destacando que não pode haver 86 

representantes da mesma região e de mesma formação; e refazer o processo no ano vindouro 87 

realizando nova chamada junto as IES. 88 

Depois de avaliação e discussão, foi adotada a segunda proposição. 89 

4. NOTÍCIAS 90 

4.1  Foi informado que o processo de elaboração de Edital CAPES Pró-Ciências do Mar – 91 

Amazônia Azul ainda está em apreciação e que houve reunião na CAPES sobre Ciências do Mar, 92 

mas que não houve convite nem para o Prof. CELSO PESCE nem para a SECIRM, informação 93 

corroborada pelo CMG SERAFIM.  94 

O Prof PAULO DE TARSO leu a carta enviada pelo Prof. CELSO PESCE que justificava a 95 

sua ausência, bem como informava que o mesmo havia solicitado a CAPES a demissão das funções 96 

de representação atribuídas pela mesma desde 2006 junto ao PPG-Mar, explicando que tal decisão é 97 



embasada primordialmente no acúmulo de atividades na USP. O CMG SERAFIM Informou que irá 98 

solicitar pessoalmente a CAPES a indicação do nome do novo representante da Instituição no PPG-99 

Mar. 100 

Em seguida o Prof. KRUG considerou, diante dos fatos, que não há um conhecimento, pela 101 

CAPES, do trabalho do PPG-Mar, pois as ações propostas são objetos das discussões do Comitê. 102 

Sugeriu que houvesse tentativa de entendimento para realização de nova reunião com a presença de 103 

coordenadores dos Programas em Ciências do Mar, sob os auspícios do PPG-Mar, para que haja a 104 

discussão se este fato é de interesse ou não a criação da área. 105 

O Prof. PAULO DE TARSO sugeriu que acatassem a proposição do Prof. KRUG, mas que 106 

tentassem uma reunião com a CAPES (Prof. JORGE GUIMARÃES), na SECIRM, com a presença 107 

do Coordenador do Comitê, representantes da SECIRM, dos membros dos PPG e do Prof. COUSIN 108 

(Reitores das IES), para expor as expirações do Comitê com relação à criação de uma nova área na 109 

CAPES, bem como das demandas de editais. 110 

4.2  O CMG SERAFIM relatou que com relação ao óleo (Convênio SECIRM/PETROBRÁS), que 111 

passou a atender, também, as IES para ser usada em expedições de pesquisa, mesmo que sejam em 112 

navios fretados, informou sobre quais as regras e os procedimentos adequados do formulário, em 113 

anexo, que devem ser tomados para a efetivação da solicitação de óleo que atenderá a Portaria a ser 114 

assinada pelo Coordenador da CIRM. Em se tratando dos navios da DHN, informou que, após 115 

reunião com a maioria dos coordenadores de programas da CIRM, ficou acertado que seria 116 

necessário o preenchimento dos mapas de proposta (em anexo) de cruzeiro científico atendendo 117 

todos os requisitos explicitados, para que o coordenador da CIRM envie a programação para a 118 

DHN.  119 

De posse de algumas solicitações, o CMG SERAFIM leu e colocou para apreciação e 120 

deliberação pelo comitê, os pedidos de óleo para as IES solicitantes. Desta forma foram atendidas 5 121 

IES, entre as quais serão distribuídos 195 mil litros, que foram aprovados por unanimidade com um 122 

condicionante: entrega de relatórios dos cruzeiros das IES apreciadas. 123 

4.3.  O Prof. PAULO LANA, representando o Prof. MUELBERT, citou que não havia maiores 124 

informações sobre a atividade do GT “Periódicos em Ciências do Mar”. Quanto ao GT 125 

“Experiência Embarcada” o Prof. PAULO DE TARSO informou, representando o Prof. 126 

VANILDO, que este GT irá se reunir em Curitiba, no final de agosto, para estabelecer o programa 127 

nacional de experiência embarcada para acadêmicos em ciências do mar, onde participarão os 128 

professores KRUG (FURG), VANILDO (UFRPE), ABÍLIO (UFF) e outros convidados, com 129 

recurso do MEC de 2007, depositado na UFPR. 130 



4.4.  O Prof. KRUG relatou sobre a atividade “Encontro de Empresas Juniores na área de Ciências 131 

do Mar”, informando que o mesmo será realizado durante 3 (três) dias, na seqüência da Semana 132 

Nacional de Oceanografia, no Rio de Janeiro. O local e a dinâmica do encontro será comunicado 133 

oportunamente a SECIRM. Continuou citando que haverá a participação de 2 (dois) representantes 134 

de cada Empresa Júnior da área de Ciências do Mar e 2 (dois) de instituições que oferecem cursos 135 

em Ciências do Mar mas não têm estas empresas, com o objetivo de consolidar as que têm e 136 

ampliar a quantidade de Empresas Juniores na área de Ciências do Mar. 137 

5.  OUTROS ASSUNTOS 138 

5.1.  O Prof. PAULO DE TARSO comunicou que foi regulamentada a profissão de Oceanógrafo. 139 

Desta forma, o Coordenador, sugeriu uma moção de agradecimento principalmente a 4 (quatro) 140 

Instituições que se destacaram neste processo: a Associação AOCEANO, a SECIRM, a SEAP, e ao 141 

MEC. O Comitê aprovou por unanimidade. 142 

5.2.  O Prof. CLÁUDIO NEVES agradeceu a oportunidade e o convite e citou o desenvolvimento 143 

do programa NOOA Sea Grant College Program Strategic PlanningCommittee desenvolvido em 144 

2007 (em anexo) para conhecimento e divulgação já que é pouco conhecido no Brasil. 145 

5.3.  A CF (T) MARISE CARNEIRO destacou pendências a serem cumpridas: manifestação oficial 146 

do Instituto Chico Mendes para inserção no Comitê e que a carta em resposta à solicitação de 147 

assento no PPG-Mar solicitada pelo PPGM foi enviada para o Coordenador do mesmo, o Prof. 148 

SATANDER (UFC), informando sobre a deliberação do Comitê, não referendando a inclusão no 149 

mesmo, alegando a preservação do caráter ministerial dos representantes. Informou ainda que houve 150 

pronunciamento do MEC, por meio da Profa. Jane, de que o recurso deveria ser liberado na semana 151 

vindoura. 152 

5.4. O Sr. ERIC comunicou que a SEAP/PR assumiu status de Ministério, passando a ser 153 

denominado Ministério da Pesca e Aqüicultura/MPA. 154 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 155 

O Coordenador Prof. PAULO DE TARSO comunicou que a data da próxima reunião ficaria a 156 

ser confirmada e comunicada posteriormente. 157 

7.  ENCERRAMENTO 158 

Às 17h a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador de Comitê e, em 159 

seguida, do Subsecretário para o PSRM. 160 



Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, NÚBIA 161 

CHAVES GUERRA, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 162 


