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ATA 

1. ABERTURA 

 Ás 14h00min, o Capitão-de-Mar-e-Guerra ERON DE OLIVEIRA PESSANHA, 

Subsecretário para o PSRM, saudou os presentes professores: PAULO DE TARSO CHAVES 

(MEC-UFPR), NÚBIA CHAVES GUERRA (MEC/PG-UFPE), VANILDO SOUZA DE 

OLIVEIRA (MEC/G-UFRPE), LUIZ CARLOS KRUG (MEC/G-FURG), JOSÉ HENRIQUE 

MUELBERT (MEC/PG-FURG); a Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) MARISE S. CARNEIRO 

(SECIRM/MB); e os representantes: HIRAM LOPES PEREIRA (IBAMA), ANDRÉ MACEDO 

(EMA/MB), RENATA PIRES N. LIMA (DAP/SBF/MMA), RODRIGO CASTRO CABRERO 

(CNPq), LUIZ LOBATO FORGIARINI (SGM/MME), CLÁUDIA MAGALHÃES (MCT), e ERIC 

ARTHUR BASTOS ROTLEDGE (MPA).  

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

constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes), declarou aberta a 16ª Sessão Ordinária do 

referido Comitê. 

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1.  O coordenador colocou em apreciação a AGENDA prevista para o dia, que foi aprovada, por 

unanimidade, após a inclusão de temas sugeridos pelos presentes. 

2.2.  A seguir foi efetuada a leitura da ata da 15ª Sessão Ordinária, aprovada, por unanimidade, após 

os ajustes necessários. 

2.3  Por proposição do Coordenador foi retirado de pauta a apresentação do relatório preliminar da 

Comissão instituída para avaliar a conveniência de criação de um Grupo de Trabalho sobre 

Autoavaliação, por impossibilidade de participação dos integrantes da referida Comissão na 

Sessão. 

2.4  O Prof. MUELBERT fez um breve relato das atividades do GT Periódicos e o Prof. 

VANILDO apresentou o relatório final do GT Experiência Embarcada.  



A representante do MCT, Sra. CLÁUDIA MAGALHÃES, comunicou que foi elaborado um 

Termo de Referência (TR) para a aquisição de seis embarcações de até 19m e de duas maiores 

de 19m, para as Instituições de Ensino Superior, e outro TR para reformas em navios da 

Marinha. Destacou, ainda, que foi assinada a Portaria Interministerial, entre o MCT e 

Ministério da Defesa, para o uso do NHOc. Cruzeiro do Sul, tratando de atividades de 

embarque em 2011. As informações estão disponíveis no portal do MCT. O CMG 

PESSANHA informou que este tema será tratado em reunião específica da SECIRM 

2.5.  O Prof. KRUG apresentou o novo Portal Ciências do Mar, que já pode ser consultado no 

endereço www.oceanografia.furg.br/cdmb. Em breve, o portal estará disponível no endereço 

definitivo (www.cienciasdomarbrasil.furg.br). 

2.6.  O Prof. PAULO DE TARSO realçou a necessidade de que seja indicado pelo MEC, no menor 

tempo possível, o seu substituto na Coordenação do PPG-Mar, uma vez que os encargos de 

direção assumidos recentemente, junto à UFPR, inviabilizam a sua permanência à frente do 

Comitê. O tema foi debatido pelos presentes, que destacaram o excelente trabalho 

desenvolvido pelo Prof. PAULO DE TARSO na coordenação do PPG-Mar desde a sua 

criação, em 2005. A CMG (T) MARISE propôs a aprovação de uma moção de agradecimento 

ao Prof. PAULO DE TARSO, o que foi aprovada por unanimidade. O teor desta moção será 

submetido à apreciação na próxima sessão do Comitê. 

O Prof. KRUG submeteu ao Comitê a substituição de seu nome pelo Prof. DANILO KOETZ 

CALAZANS, da FURG, no GT Experiência Embarcada. Esclareceu que os encargos 

assumidos com o portal do PPG-Mar estão exigindo dedicação maior do que o previsto, o que 

dificulta a sua participação no referido GT. Justificou a indicação destacando a larga 

experiência do Prof. DANILO à frente do Projeto Experiência Embarcada, da FURG, 

financiado pelo MPA, que já permitiu o embarque de, aproximadamente, 400 estudantes dos 

cursos de Graduação em Oceanografia do Brasil. Os presentes aprovaram, por unanimidade, a 

inclusão do Prof. DANILO no GT Experiência Embarcada. 

3. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 

3.1.  O Prof. PAULO DE TARSO informou que decidiu, ad referendum do Comitê, pela concessão 

de dez mil litros de óleo diesel à UFRPE. Após os esclarecimentos, a decisão foi referendada 

por unanimidade, pelo plenário. 

3.2.  Foi sugerida, pelo Prof. KRUG, a criação de um GT para tratar de Inovação e 

Empreendedorismo, temas relevantes na formação de Recursos Humanos na área de Ciências 



do Mar. Sugeriu, também, que a Srª MARÍLIA DE SANT’ANNA FARIA, do SEBRAE/RJ, e 

a Drª KARLA KOVARY, do INPI/RJ, poderiam colaborar neste Grupo de Trabalho.  

A representante do MCT, Sra. CLÁUDIA, se dispôs a colaborar na estruturação de um GT 

nestes temas. Os presentes à reunião foram favoráveis aos encaminhamentos necessários para a 

criação do referido GT. 

3.3.  O Prof. PAULO DE TARSO solicitou aos membros do Comitê que encaminhassem, para a 

Coordenação, sugestões de forma de participação do PPG-Mar no IV Congresso Brasileiro de 

Oceanografia e na 62ª Reunião Anual da SBPC.  

4. NOTÍCIAS 

4.1.  O Prof. PAULO DE TARSO, em nome do Comitê, cumprimentou a Comandante MARISE 

pela promoção ao posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra, em dezembro de 2009.  

4.2.  A representante do MMA, Srª RENATA PIRES N. LIMA, participou que foram criadas novas 

áreas marinhas de proteção ambiental. 

5. OUTROS ASSUNTOS 

O CMG PESSANHA lembrou que há necessidade do Comitê ter um registro dos recursos 

financeiros aportados ao PPG-Mar pelas instituições e órgãos públicos que contribuem para o 

desenvolvimento das suas ações.   

6. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

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

condicionada as datas das próximas reuniões do PSRM e da CIRM.  

7. ENCERRAMENTO 

Às 17h00min, a 16ª Sessão foi encerrada, com a saudação final do Coordenador do Comitê e do 

Secretário para o PSRM.  


