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1. ABERTURA 11 

Às 14h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra (CMG) CARLOS FREDERICO SIMÕES 12 

SERAFIM, Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes parabenizando o Comitê PPG-Mar 13 

pelas conquistas e informando sobre o ofício de solicitação de recursos financeiros a serem 14 

aplicados no referido ano encaminhado a CAPES/MEC. Após explanação, o CMG SERAFIM deu 15 

inicio a 13ª Reunião Ordinária do PPG-Mar e passou a palavra ao Prof. PAULO DE TARSO 16 

CHAVES (MEC/UFPR - Coordenador do PPg-Mar).  17 

O Prof. PAULO DE TARSO CHAVES deu as boas vindas a todos, saudando os presentes 18 

professores: LUIZ CARLOS KRUG/MEC(G)-FURG, VANILDO SOUZA DE 19 

OLIVEIRA/MEC(G)-UFRPE; JOSÉ HENRIQUE MUELBERT/MEC(PG)-FURG e NÚBIA 20 

CHAVES GUERRA/MEC(PG)-UFPE; a CF(T) MARISE SILVA CARNEIRO/SECIRM-MB e o 21 

CF TOMÉ A. DE SOUZA MACHADO (EMA-MB); e os representantes ERIC ARTHUR 22 

BASTOS ROUTLEDGE/SEAP-PR; PAULA MORAES PEREIRA/GRA-MMA; HIRAM LOPES 23 

PEREIRA/IBAMA, FERNANDO WANDSCHEER/MD; ARIANE DURCE MACIEL 24 

SILVA/MCT; JOSÉ AUGUSTO VIEIRA COSTA/SGM-MME e JOSÉ LUIZ UBALDINO DE 25 

LIMA/SGM-MME. 26 

O Prof. PAULO DE TARSO, após agradecimento e constatação do “quorum” (mínimo de 27 

seis representantes) declarou aberta a 13ª Sessão Ordinária do referido Comitê. 28 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 29 

2.1 O Coordenador, Prof. PAULO DE TARSO, colocou em apreciação a AGENDA 30 

PROPOSTA prevista para o dia, que foi aprovada por unanimidade. Logo após, solicitou 31 

que fosse lida a ata da 12ª Sessão Ordinária, a qual foi aprovada com modificações.  32 



2.2 A CF(T) MARISE apresentou o plano de aplicação de recursos financeiros para o PPG-33 

Mar em 2009 (planilha em anexo) que foi aprovado após modificações. O valor orçado foi 34 

de R$ 553.250,00 (quinhentos e cinqüenta e três mil e duzentos e cinqüenta reais), sendo 35 

R$ 313.000,00 (trezentos e treze mil reais), para a SECIRM e R$ 240.250,00 (duzentos e 36 

quarenta mil e duzentos e cinqüenta reais) para as IES (FURG/UFRPE). 37 

2.3 Em continuidade houve o relato das atividades efetuadas no período de dezembro/2008 a 38 

março/2009. O Prof. VANILDO apresentou as do GT Experiência Embarcada bem como 39 

o planejamento para os demais meses (doc “Subsídios para a Programação de atividades 40 

do Grupo de Trabalho Experiência Embarcada para o ano 2009”, em anexo). Dando 41 

prosseguimento o Prof. MUELBERT descreveu atividades efetuadas pelo GT Apoio a 42 

Periódicos (doc “Relatório de Atividades –II, Grupo de Trabalho Periódicos em Ciências 43 

do Mar/GT-PECIMAR”, em anexo). Concluindo, o Prof. KRUG relatou as atividades dos 44 

GTs Editoração e Capacitação Docente (docs “Grupo de Trabalho Material Didático/GT-45 

MD” elaborado pela Profa. Inês Freitas) e (Grupo de Trabalho Graduação/GT Graduação, 46 

confeccionado pelo Prof. Krug; ambos em anexo). 47 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 48 

3.1 O Prof. PAULO DE TARSO colocou em apreciação a tomada de decisão “ad 49 

referendum” de atendimento de demanda de óleo pelas: Universidade do Vale do Itajaí-50 

UNIVALI (90 mil litros) e Universidade Federal de Alagoas-UFAL (5 mil litros) sendo 51 

que a proposta da UNIVALI não foi aprovada. Nova proposta deverá ser encaminhada à 52 

SECIRM com o detalhamento dos projetos, para que possa ser analisado na próxima 53 

reunião. O CMG SERAFIM, a fim de esclarecer algumas dúvidas, detalhou como se 54 

efetua e a quem é feita à concessão do óleo; ressaltou a preocupação da MB para o uso de 55 

tal recurso; e, ainda, que existe a fiscalização por parte da Polícia Naval da Capitania dos 56 

Portos com relação ao uso adequado do óleo cedido, inclusive que há a necessidade de 57 

apresentação de relatórios finais após as expedições. 58 

3.2 O Prof. PAULO DE TARSO solicitou que se iniciasse os preparativos para realização do 59 

II EnCoGrad-Mar através do agendamento, constituição de comissão organizadora, 60 

programação, entre outras questões inerentes. O Prof. PAULO DE TARSO informou que 61 

foi solicitado ao MEC o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para elaboração 62 

do evento, mas ainda não havia resposta. Assim sendo, o coordenador se colocou a 63 

disposição para dar início aos trabalhos e contactar a Profa. INÊS para verificar sua 64 

disponibilidade/aceite para organização do evento conjuntamente. O Prof. VANILDO 65 

sugeriu, e foi acatado por todos, de que só se montasse a equipe após a resposta afirmativa 66 



do MEC. Assim sendo ficou aprovado que haveria esforço para realização do II 67 

EnCoGrad-Mar no mês de novembro/2009, no eixo Curitiba-Itajaí, pelas facilidades 68 

operacionais, caso o MEC disponibilize a verba solicitada. 69 

3.3 O Prof. PAULO DE TARSO colocou para aprovação a moção de recomendação ao PPG-70 

Mar, para atender ao Comitê BIOMAR (carta em anexo), na qual o referido Comitê pede 71 

apoio para a criação da disciplina Biotecnologia Marinha. Para tal, O Prof. PAULO DE 72 

TARSO solicitou à Sra. ARIANE (MCT), que fizesse a apresentação da carta, cujo teor 73 

que versa sobre a recomendação foi aprovado durante a 4a Seção Ordinária do BIOMAR, 74 

realizada em 20/03/2009. O Prof. VANILDO complementou, enfatizando a importância da 75 

inserção desta disciplina na matriz curricular dos cursos de graduação e programas de pós-76 

graduação em Ciências do Mar para a formação acadêmica, devido à demanda atual e de 77 

se tratar de um tema de extrema relevância. O Prof. KRUG sugeriu que fosse solicitado ao 78 

BIOMAR proposta a ementa e conteúdo programático para dar embasamento à criação 79 

desta área emergente; assim, o Prof. VANILDO complementou que esta sugestão é muito 80 

adequada e que poderia ser encaminhada à Profa. VALÉRIA, do Comitê BIOMAR, já que 81 

a referida Profa. está realizando o levantamento de como está sendo abordado este tema 82 

nas IES. Desta feita, a Sra. ARIANE irá conduzir a proposição do PPG-Mar para o âmbito 83 

do Comitê BIOMAR. Assim, após aprovação unânime e sugestão dos Profs. MUELBERT 84 

e KRUG, a moção solicitada foi endossada, mas o Comitê ficará no aguardo da ementa e 85 

conteúdo programático para disseminação no meio acadêmico. 86 

4. NOTÍCIAS 87 

4.1 O Prof KRUG informou que os anais do I EnCoGrad-Mar deverão estar prontos em 88 

meados de 2009. Será publicado pela FURG tanto em meio impresso quanto em mídia 89 

digital. O mesmo espera que seja apresentado no II EnCoGrad-Mar. 90 

4.2 O Prof. PAULO DE TARSO apresentou como se dará a participação do PPG-Mar no II 91 

Congresso de Biologia Marinha (doc em anexo), denominado: “II Simpósio Institucional 92 

da Pós-Graduação na Área Ciências do Mar”. 93 

4.3  O CMG SERAFIM informou que irá convidar para a apresentação, pelo Prof. CLÁUDIO 94 

NEVES, sobre a linha de pesquisa Gerenciamento Costeiro (deliberado pelo CONFEA) 95 

junto aos cursos de Engenharia Costeira, atendendo a recomendação por moção realizada 96 

pelo PPG-Mar. 97 

4.4 O Prof KRUG informou que foi adicionado o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no 98 

Plano de Aplicação de Recursos do PPG-Mar, para 2009, para a elaboração do manual de 99 



equipamentos e métodos de estudos oceanográficos, em parceria com a SEAP, por meio 100 

do convênio nº ___________. Além disso, ele informou que a FURG irá sediar o IV 101 

Congresso Brasileiro de Oceanografia (IV CBO) que ocorrerá no período de 17 a 102 

21/05/2010, apresentando a programação e informações preliminares, cujo conteúdo está 103 

no sítio www.cbo2010.com.  104 

4.5 O Prof. MUELBERT informou que ocorreu mudança na organização da FURG e que 105 

devido a estas modificações foi criado o Instituto de Oceanografia – FURG (IO-FURG) 106 

englobando as diversas linhas de pesquisa da Oceanografia, tanto GR como PPGs, e 107 

Tecnólogos. 108 

4.6 A Sra. ARIANE informou que na reunião do Comitê de Ciências do Mar, ocorrida no dia 109 

17/03/2009, no MCT, o Prof. JORGE GUIMARÃES, da CAPES, confirmou (por 110 

telefone) a aprovação do edital de demanda induzida para a fomentação de recursos para 111 

os Programas de Pós-Graduação em Ciências do Mar. 112 

5.  OUTROS ASSUNTOS 113 

O CMG SERAFIM comunicou que a SECIRM tem interesse de apresentações nas 114 

Instituições de Ensino Superior, objetivando a disseminação da mentalidade marítima, ressaltando a 115 

importância da Amazônia Azul no meio acadêmico. 116 

6.  DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 117 

O CMG SERAFIM comunicou que a data e a pauta da próxima reunião serão confirmadas e 118 

comunicadas posteriormente, mas se dará antes da reunião da CIRM, possivelmente em agosto. 119 

7.  ENCERRAMENTO 120 

Às 17h30 a reunião foi encerrada, com a saudação final do Subsecretário para o PSRM. 121 

Depois de aprovada na próxima reunião do Comitê, a Ata será assinada por mim, NÚBIA 122 

CHAVES GUERRA, que a lavrarei, e pelos demais presentes. 123 


