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ATA

1. ABERTURA 

Às 14h30min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra ERON DE OLIVEIRA PESSANHA, 

Subsecretário para o PSRM, destacou as atividades e a importância do Comitê na CIRM e saudou 

os presentes professores: PAULO DE TARSO CHAVES (MEC-UFPR), NÚBIA CHAVES 

GUERRA (MEC (PG)-UFPE), VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA (MEC(G)-UFRPE); a CF(T) 

MARISE S. CARNEIRO (SECIRM-MB); e os representantes: LARISSA ISRAEL M. DE 

OLIVEIRA (MD); JOSE LUIZ UBALDINO DE LIMA (SGM/MME); ARIANE DURCE 

MACIEL SILVA (MCT), HIRAM LOPES PEREIRA (IBAMA), LUIZ EDUARDO LIMA DE 

FREITAS (MPA); e MARIANA DE SÁ VIANA (MMA).  

A seguir o Prof. PAULO DE TARSO, coordenador do Comitê, após agradecimento e 

constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes), declarou aberta a 15ª Sessão Ordinária 

do referido Comitê. 

2.  ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

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

alterações, foi aprovada por unanimidade.  

2.2. Logo após, houve a leitura da ata da 14ª Sessão Ordinária, que foi aprovada por unanimidade 

com modificações.  

2.3. O Prof. PAULO DE TARSO saudou o novo Subsecretário para o PSRM, o CMG PESSANHA, 

desejando sucesso e realizações nessa continuada busca pelo fortalecimento do PSRM. O CMG 

PESSANHA agradeceu a todos e repassou a palavra ao Coordenador. 

2.4. O Prof. VANILDO, interlocutor entre o PPG-Mar e o evento, apresentou dados sobre o XVI 

Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca (CONBEP), que teve o objetivo de congregar os 

estudantes e profissionais da área. Destacou a ação do PPG-Mar, através da palestra ministrada pelo 

CMG PESSANHA direcionada aos alunos de graduação e de pós-graduação, principalmente quanto 



à informação sobre o mercado de trabalho e a preocupação deste Comitê com a formação desses 

futuros profissionais. 

2.5. Continuando a pauta, a CF (T) MARISE relatou dados sobre o II EnCoGrad-Mar, realizado em 

João Pessoa-PB, considerando que foram enviados convites para todos os Coordenadores de 

Graduação e Pós-Graduação em Ciências do Mar (cento e dezesseis convidados) com total de 95 

participantes, tendo o evento atingido as expectativas, com grande sucesso, tanto logística quanto 

cientificamente. O Prof. PAULO DE TARSO complementou que, além da presença dos membros 

do PPG-Mar e das Universidades, representantes do MCT, EMA, SECIRM e CAPES também 

participaram do evento, logo, agradeceu a todos, mesmo os impossibilitados de comparecer 

(ANDIFES, CNPq, entre outros) pelo êxito obtido no evento. O CMG PESSANHA aproveitou para 

agradecer a todos pela presença e destacou a importância da troca de informações e experiência 

entre o Comitê e os representantes das Instituições, durante o EnCoGrad. 

3.  ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3.1. O primeiro assunto para deliberação a ser apresentado na reunião foi sobre a viabilidade de uma 

moção de cumprimento à Comissão Organizadora do XVI CONBEP, lida pelo Prof. PAULO DE 

TARSO, sendo aprovada por unanimidade.  

3.2. Em seguida o Prof. VANILDO solicitou a palavra para apresentação do relato ao PPG-Mar 

para a concessão de óleo, informando como é o uso do mesmo em embarcação, tendo como 

exemplo o Departamento de Pesca da UFRPE (aula prática). O Prof. PAULO DE TARSO 

aproveitou a oportunidade para relembrar que a solicitação é encaminhada à SECIRM, ao PSRM e 

ao Subsecretário, que a distribui para as áreas que são mais afins ao sujeito da demanda. Após a 

apresentação, o Prof. PAULO DE TARSO colocou para apreciação quatro demandas para serem 

avaliadas pelo Comitê, as quais ficarão a cargo da SECIRM serem contempladas ou não. A primeira 

delas intitulada “Capacitação de alunos em práticas embarcadas” pelo curso de Engenharia de Pesca 

da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) – solicitados, 10.000 litros de óleo a ser 

usado na embarcação “Sinuelo”; a segunda solicitação é feita pelos cursos de Ciências Biológicas e 

Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Maranhão (EMA) – solicitados, 10.000 litros de 

óleo; a terceira demanda é da Faculdade de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Pará 

(UFPA)/ Campus Bragança- solicitados, 10.000 litros de óleo; a quarta solicitação parte do Curso 

de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará (UFC) - solicitados, 10.000 litros de 

óleo. Sempre que constatado excepcionalidade da demanda o Subsecretário enviará para o 

Coordenador do Comitê PPG-Mar o pedido de análise emergencial, aprovará ad referendum e o 

apresentará na reunião seguinte. O processo referente à solicitação enviada pelo Prof. JULIES 

SOTO da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) requerendo a concessão de 30.000 litros, para 



uso no translado do continente para o Museu que está situado na ilha de Porto Belo na região de 

Santa Catarina. Será pedido apenas o relatório de atividades que será avaliado pelo Prof. 

VANILDO, indicado para tal avaliação. Após discussões e esclarecimentos, todas as demandas 

foram aprovadas por unanimidade. 

3.3. O Prof. PAULO DE TARSO, seguindo a pauta, apresentou uma síntese sobre o 

encaminhamento tomado durante o II EnCoGrad-Mar, destacando as atividades e resultados 

relacionados a cada Grupo de Trabalho (GT Experiência Embarcada, GT Apoio a Periódicos, GT 

Capacitação Docente, GT Material Didático, GT Nova Lei de Estágio e GT Auto-Avaliação) 

durante o evento. Neste momento, houve o relato do Prof. VANILDO esclarecendo as atividades do 

GT Experiência Embarcada. O Prof. PAULO DE TARSO complementa com as atividades dos 

demais GTs e destaca que os dados do GT Nova Lei de Estágio, apresentado pela Promotora 

MARIA EUGÊNIA da UNIVALI, estarão à disposição para os coordenadores. 

3.4. O Prof. PAULO DE TARSO solicita aval para manutenção dos 4 GTs existentes e apoio a 

criação do GT Auto-Avaliação organizado pelas Profas. CÍNTIA MIYAJI (UNIMONTE) e ÉRICA 

VIDAL (UFPR), que elaborariam e aplicariam, em 6 meses, questionários de auto-avaliação 

(coordenadores graduação e pós-graduação, docentes, discentes de graduação e pós-graduação, 

PPG-Mar). Os resultados serão devolvidos e os resultados apresentados aos coordenadores para 

verificação e ciência dos aspectos que precisam de melhoria. 

4. NOTÍCIAS 

4.1. O PROF. PAULO DE TARSO informou sobre o Edital Pró-Ciências do Mar, mas não houve 

detalhamento devido à ausência do representante da CAPES. 

4.2. O Sr. LUIZ EDUARDO (MPA) informou sobre o lançamento do edital no. 36 cujo montante de 

recursos disponíveis será da ordem de R$ 7,3 Milhões e já encontra disponível no “site” do CNPq. 

O referido edital foi elaborado pelo MPA em conjunto com o CNPq e contou com recursos do MPA 

e do Fundo Setorial do Agronegócio CT-AGRO. O edital é composto por duas chamadas: uma 

voltada a área pesqueira com vistas a realização de “Macro diagnósticos das cadeias produtivas” da 

lagosta e frota de emalhe nas regiões Norte e Nordeste, assim como a realização de estudos para 

subsidiar a estruturação da cadeia da Anchoíta na região Sul. A outra chamada será voltada  a 

projetos de pesquisa em rede na área de “Piscicultura Marinha” com foco em espécies para 

consumo e fins ornamentais. 

5.  OUTROS ASSUNTOS 



5.1. O Sr. LUIZ EDUARDO informou sobre a mudança de endereço do Ministério da Pesca e 

Aqüicultura - MPA da esplanada dos ministérios para o Setor Bancário Sul e da mudança de 

domínio dos endereços de e-mail do ministério de @seap.gov.br para @mpa.gov.br. 

5.2. Ocorrerá a substituição da Sra. ARIANE, representante do MCT na CIRM, pela Sra. 

CLÁUDIA MAGALHÃES. 

5.3. O Prof. VANILDO sugeriu que fosse tomada ação para custear o deslocamento dos alunos, a 

fim de enviar os mesmos para a experiência embarcada. 

5.4. A CF (T) MARISE informou que com relação à carta do Prof. MARCELO CABEDA, foi 

elaborada e encaminhada uma solicitação via email para que o mesmo se reportasse e não utilizasse 

a relação de participantes do I Encontro de Empresas Juniores na Área de Ciências do Mar como 

mala-direta. 

5.5. A CF (T) MARISE informou que a ementa da disciplina Biotecnologia solicitada ao Comitê 

BIOMAR foi enviada para o Comitê PPG-Mar e a mesma será encaminhada para os Coordenadores 

de cursos em Ciências do Mar pelo PPG-Mar, a título de sugestão e estímulo de inserir na sua 

matriz (Graduação e Pós-Graduação) a disciplina Biotecnologia. 

5.6. A Sra. FLÁVIA FREDÓU informou que está sendo realizado o acompanhamento dos egressos 

em Ciências do Mar e a mesma se propôs a realizar o levantamento dos egressos de Engenharia de 

Pesca. O Prof. PAULO DE TARSO ressaltou que este levantamento já está sendo realizado pelo 

Prof. KRUG para os egressos em Oceanografia do FURG. 

5.7. O Prof. PAULO DE TARSO comunica que solicitou ao MEC a substituição de seu nome como 

representante do referido órgão no Comitê PPG-Mar, explicando seu afastamento desta função, mas 

colocando-se à disposição para continuar colaborando com a CIRM e com o Comitê PPG-Mar. O 

CMG PESSANHA, o Prof. VANILDO e a CF (T) MARISE agradeceram ao Prof. PAULO DE 

TARSO por seu empenho e dedicação aos assuntos relacionados ao Comitê, ao PSRM e à SECIRM 

e desejaram sucesso nas próximas missões. 

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 de Comitê e, em 

seguida, 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. 


