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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) 

 

 

12ª Sessão Ordinária 

Brasília, DF, 1º /12/2008 

 

 

 

 

ATA

1. ABERTURA 1 

Às 14h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra CARLOS FREDERICO SIMÕES SERAFIM, 2 

Subsecretário para o PSRM, apresentou o Secretário Adjunto da SECIRM, o Capitão-de-Mar-e-3 

Guerra FERNANDO HENRIQUE GONÇALVES PINTO, e saudou os presentes Professores 4 

PAULO DE TARSO CHAVES/MEC-UFPR, PAULO DA CUNHA LANA/MEC(PG)-UFPR, 5 

NÚBIA CHAVES GUERRA/MEC(PG)-UFPE, LUIZ CARLOS KRUG/MEC(G)-FURG, 6 

VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA(G)-UFRPE; a CF(T) MARISE S. CARNEIRO/SECIRM-MB; 7 

e os representantes FRANCISCO LUIZ CAMARA TAVARES/ICMBIO; MARIA CORDÉLIA 8 

SOARES MACHADO-SEPED/MCT; PAULA MORAES PEREIRA/MMA, HIRAM LOPES 9 

PEREIRA/IBAMA, ERIC ARTHUR BASTOS ROUTLEDGE/SEAP-PR; LUCIANO DE 10 

AZEVEDO SOARES NETO-CAPES/MEC; e MARCELO LYRA PARENTE-SGM/MME.  11 

O CMG SERAFIM, em nome do Coordenador da CIRM, agradeceu a presença do 12 

representante da ICMBIO, o Sr FRANCISCO LUIZ TAVARES (KIKO); destacou as ações da 13 

CAPES incentivando os Programas de Pós-Graduação agradecendo ao Prof. LUCIANO DE 14 

AZEVEDO SOARES NETO-CAPES/MEC representando, nesta reunião, o Presidente, Prof. 15 

JORGE GUIMARÃES, pelo apoio ao Comitê, pela importância dada às Ciências do Mar e à 16 

Amazônia Azul. 17 

O CMG SERAFIM relatou sobre as atividades do Comitê ao longo do ano, bem como sobre o 18 

compromisso da concessão de óleo para as IES solicitantes tanto para as embarcações da MB e de 19 

outros flutuantes, incentivando a experiência embarcada bem como as pesquisas. 20 
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A seguir o Prof. PAULO DE TARSO, coordenador do Comitê, após agradecimento e 21 

constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes) declarou aberta a 12ª Sessão Ordinária do 22 

referido Comitê. 23 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 24 

2.1. O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA prevista para o dia, que após 25 

alterações, foi aprovada por unanimidade.  26 

2.2. Logo após, houve a leitura da ata da 11ª Sessão Ordinária, que foi aprovada com modificações.  27 

2.3. Dando procedimento, o PROF. VANILDO OLIVEIRA apresentou o diagnóstico elaborado 28 

pelo GT Experiência Embarcada ressaltando que 37 (trinta e sete) cursos de graduação 29 

responderam a questionários (5 não responderam) confeccionados pelo GT; estes questionários 30 

mostraram a realidade das condições das IES em relação a embarcação (anexo 1). O CMG 31 

SERAFIM sugeriu que fosse elaborada uma oficina de trabalho para discutir especificamente as 32 

demandas (sugestão do Sr. ERIC ROUTLEDGE) e necessidades (reparos, recuperação, 33 

motorização, aquisição etc. - sugestão do Sr. HIRAM PEREIRA) dos meios flutuantes e 34 

estabelecer as parcerias para melhoria e obtenção de flutuantes para cumprir as necessidades das 35 

matrizes curriculares. O Prof. PAULO DE TARSO sugeriu que houvesse uma ação para 36 

levantar as informações das reais necessidades das embarcações existentes a fim de permitir seu 37 

uso pelo GT Experiência Embarcada e, em paralelo, solicitar a SECIRM e ao Prof. COUSIN, 38 

representante do Comitê no MEC, agir no sentido de levantar, junto aos órgãos de fomento e no 39 

próprio MEC, verba para viabilizar esta ação. 40 

2.4. O PROF. PAULO LANA relembrou quais as metas do GT Apoio a Periódicos e seus 41 

componentes, destacando que todos são pesquisadores da área Ciências do Mar e com 42 

experiência prévia em editoração científica relatou que houve o primeiro diagnóstico preliminar 43 

da situação atual das publicações mantidos ou editados no país, Foi uma pesquisa bastante 44 

seletiva, baseando-se nas produções de pesquisadores no período de 2005 e 2007, cujo resultado 45 

mostrou a existência de cerca de 80 periódicos brasileiros, dentre os quais foi identificado que: 46 

1) 13% destes periódicos são detentores de 50% dos artigos publicados (total de ~400/70 47 

autores no período); 2) apenas 10 são específicos de Ciências Aquáticas em Geral; 3) apenas 7 48 

destes 10 apenas tem a área Ciências do Mar como foco principal e ciências aquáticas. Segundo 49 

o GT, dois padrões foram realçados: tanto os principais periódicos, quanto os mais recentes, que 50 

apresentam dados da área, foram muito pouco procurados pela comunidade oceanográfica; 51 

segundo o GT provavelmente resultante do fator qualis abaixo da exigência atual para 52 

classificação dos Programas. O GT pretende em 2009 acentuar o trabalho a fim de identificar 53 
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formas de melhoria e incentivo para que a comunidade procure os periódicos nacionais, 54 

aumentando o efetivo. 55 

2.5. Em continuidade, o PROF. KRUG apresentou dados sobre o 1o ENCOJUNIOR ocorrido no 56 

Rio de Janeiro em novembro do corrente ano que envolveu 37 IES de graduação em Ciências do 57 

Mar, 6 modalidades, diretamente ligadas Ciências do Mar. Assim o 1o ENCOJUNIOR contou 58 

com a presença de 36 representantes das IES, 60 estudantes, 26 palestrantes e demais membros 59 

da Comissão Organizadora de Apoio. O objetivo do evento foi baseado na organização, 60 

empreendedorismo e demais modos de inserção dos egressos no mercado de trabalho; desta 61 

forma, foram realizadas palestras sobre os temas juntamente a atores já inseridos no mercado do 62 

trabalho como troca de experiência entre os que fizeram parte das empresas juniores e hoje 63 

estão no mercado de trabalho. O Evento culminou com a atividade de grupo que consistiu da 64 

criação de Projetos pelos estudantes a fim de criar e organizar as empresas juniores sendo 65 

necessário destacar o sucesso do evento já que o mesmo foi pioneiro entre todas as áreas de 66 

formação dos cursos de graduação das IES brasileiras. O PROF. KRUG informou que será 67 

gerado um documento registrando as atividades o qual será distribuído para nortear os demais 68 

eventos e até a criação de novas empresas juniores. 69 

2.6. O PROF. PAULO DE TARSO e a CF(T) MARISE CARNEIRO apresentaram as atividades a 70 

serem realizadas pelo PPG-Mar durante o II Congresso Brasileiro de Biologia Marinha, que 71 

ocorrerá em Búzios-RJ, no mês de maio do ano 2009. Segundo os mesmos seguir-se-á as 72 

medidas adotadas e que obtiveram grande sucesso no COLACMAR, organizando uma sessão de 73 

painéis institucionais elaborados pelos PPGs em Ciências do Mar. 74 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 75 

3.1 O CMG SERAFIM comunicou que enviou para todos os coordenadores dos Programas de Pós-76 

Graduação o cronograma do Programa SECIRM, a fim de identificar a real demanda de óleo 77 

diesel para cruzeiros oceanográficos e atividades embarcadas em geral para o ano de 2009, cuja 78 

concessão é liberada pela PETROBRÁS, parceira da SECIRM. Foram analisadas e aprovadas 3 79 

demandas de óleo (UFRPE, FURG, ITAJAÍ - Univali) 80 

3.2. O assunto seguinte, o PROF. PAULO DE TARSO, mostrou as ações e atividades do Comitê no 81 

ano de 2008 e recursos aplicados. Continuando, apresentou o planejamento das ações a serem 82 

empreendidas pelo Comitê PPG-Mar em 2009, e encontra-se discriminado no anexo 3.2. Para 83 

tal foi orçado o valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) como estimativa para cumprir 84 

todas as ações previstas. Foi aprovado o valor de R$500.000,00 pelo Comitê. 85 
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3.3. O PROF. PAULO DE TARSO apresentou uma minuta de Resolução e Portaria de Inclusão do 86 

Instituto Chico Mendes no Comitê Executivo do PPG-Mar, que foi aprovada após modificação. 87 

3.4. A CF(T) MARISE CARNEIRO relatou e apresentou o processo de consulta a ser levado a 88 

Comunidade Acadêmica para indicação de representantes docentes dos cursos de Graduação e 89 

Programas de Pós-Graduação em Ciências do Mar junto ao PPG-Mar cujo item 2.3 (em 90 

anexo) foi reorganizado pelo PROF. KRUG, para dirimir quaisquer dúvidas sobre os critérios 91 

exigidos no Regimento do Comitê. Foi aprovado nova norma e o Profº Krug ficou de 92 

apresentar uma simulação. 93 

4. NOTÍCIAS  94 

4.1 O PROF. PAULO DE TARSO notificou sobre o edital CNPq do Fundo Setorial cujo objetivo 95 

será aplicação em ações em Ciências do Mar com possibilidade até de aquisição de meios 96 

flutuantes. 97 

4.2 Dando continuidade, a PROFa. NÚBIA GUERRA relatou a reunião realizada na CAPES 98 

informando sobre a minuta do Edital Programa de Oceanografia-Brasil que está sendo 99 

vislumbrado pela CAPES para ser lançado em 23 de janeiro de 2009, inscrições até 27 de março 100 

e implementação a partir de 18 de maio de 2009. Explicou ainda que a minuta poderia sofrer 101 

alterações pelos pesquisadores e, após modificações e sugestões pelo Comitê e coordenadores, a 102 

mesma ficou de ser enviada para a SECIRM e desta à CAPES conforme indicado pelo Dr. 103 

JORGE GUIMARÃES presidente da CAPES. Data limite de envio 3 de dezembro de 2009 104 

(minuta em anexo). O PROF. LUCIANO SOARES NETO - CAPES/MEC confirmou a 105 

preocupação do PROF. JORGE GUIMARÃES com a área de Oceanografia e apresentou alguns 106 

dados de valores financeiros implementados pela CAPES através de editais e balcão, colocando 107 

ainda que a CAPES tem interesse em fortalecer a área através de incentivos como os citados. 108 

4.3. O PROF. KRUG apresentou o texto para ser incluído no Portal Ciências do Mar-Brasil sobre os 109 

cursos de graduação intitulado “A expansão do Ensino de Graduação em Oceanografia no 110 

Brasil” elaborado pelo mesmo (texto em anexo).  111 

5. OUTROS ASSUNTOS 112 

5.1. A PROFa. CORDÉLIA MACHADO-SEPED/MCT, informou sobre o resultado do edital no. 15 113 

no dia 29 de novembro do corrente que congrega áreas relacionadas a Ciências do Mar; 101 114 

projetos foram contemplados com mais de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). 115 
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5.2. O CMG SERAFIM comentou sobre o Projeto Fosforita, para o qual está sendo solicitada a 116 

reavaliação do mesmo pelo CNPq já que ocorreram contratempos e algumas dificuldades que 117 

impediram a indicação do edital para execução do mesmo. 118 

5.3. O PROF. LUCIANO SOARES NETO - CAPES/MEC informou que é possível realizar 119 

convênio através da CAPES com empresas que trabalham com cálculo real, com exceção às 120 

pequenas empresas. Os Projetos devem ser oriundos e de empresas ou IES públicas. Os detalhes 121 

estão na homepage do CNPq (apoios a ICT) que por parceira recebem isenção fiscal (85% até 122 

90%) decretada por lei federal em junho de 2007, se investirem e financiarem projetos que 123 

contemplem e incentivem a inovação científica e tecnológica. Este processo é fluxo contínuo e 124 

pode contemplar qualquer rubrica, bolsas, patentes etc. As cotas podem atingem até 125 

R$150.000.000,00 (cento e cinqüenta milhões de reais). Se a empresa quiser isenção máxima, 126 

mas forem detentoras dos produtos, a isenção pode cair até 15%. 127 

5.4. O Sr. ERIC ROUTLEDGE informou que  a SEAP ainda não havia recebido o status de 128 

Ministério, estando, ainda, em processo de votação pelo Congresso. 129 

5.5. A CF(T) MARISE CARNEIRO informou sobre convite transmitindo para o CMG SERAFIM, 130 

para parceiras com a Fundação NIPON, cujo conteúdo trata de cursos de Oceanografia 131 

Observacional durante 10 meses para avaliação dos oceanos mundiais que ocorrerá de 1o de 132 

agosto a 31 de maio de 2010, nas Bermudas. Continuando, citou também o Edital para 133 

Fortalecer os Programas de Pós-Graduação em Áreas Estratégicas CNPq/MCT, o qual se 134 

encontra no portal Ciências do Mar. 135 

5.6. Noticiou, ainda a CF(T) MARISE CARNEIRO sobre o Apoio Institucional e respectivo uso da 136 

logomarca, que apesar do Comitê PPG-Mar ter aprovado a norma em reunião passada, foi 137 

solicitado pelo Comandante da Marinha que se reformula-se a resolução de forma que tivesse 138 

um formato para o uso da mesma que atenda tanto ao PPG-Mar, como por todos os demais 139 

Comitês caso seja requerida; é fato que só poderá efetivar após os trâmites legais de 140 

encaminhamento na CIRM. 141 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 142 

O Coordenador PROF. PAULO DE TARSO comunicou que a data da próxima reunião ficaria 143 

a ser confirmada e comunicada posteriormente. 144 

7.  ENCERRAMENTO 145 

Às 17h a reunião foi encerrada, com a saudação final do Coordenador de Comitê e, em 146 

seguida, do Subsecretário para o PSRM. 147 
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Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, NÚBIA 148 

CHAVES GUERRA, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 149 


