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ATA 9 

 10 

1. ABERTURA 11 

Às 14h, o Capitão-de-Mar-e-Guerra ERON DE OLIVEIRA PESSANHA, Subsecretário para o 12 

PSRM, saudou os presentes professores: LUIZ CARLOS KRUG (MEC(G)-FURG), NÚBIA 13 

CHAVES GUERRA (MEC(PG)-UFPE, VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA (MEC(G)-UFRPE); a 14 

Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) MARISE S. CARNEIRO (SECIRM-MB), o Capitão-de-Mar-e-Guerra 15 

(RM1) CARLOS LEITE (SECIRM-MB) e o Capitão-de-Mar-e-Guerra (Refº-T) JOSÉ IRAN 16 

CARDOSO; e os representantes: LUCIANO DE AZEVEDO SOARES NETO (CAPES/MEC), 17 

MARCELO LYRA PARENTE (MME/SGM), CLÁUDIA MAGALHÃES (CMA/MCT), 18 

JOÉLITON BEZERRA (IBAMA/MMA), LUIZ EDUARDO LIMA DE FREITAS (MPA), PAULA 19 

MORAES (GBA/MMA), 20 

A seguir o Prof. LUIZ KRUG, coordenador do Comitê, após agradecimento e constatação do 21 

“quorum” (mínimo de seis representantes), declarou aberta a 17ª Sessão Ordinária do referido 22 

Comitê. Em seguida, fez referência a sua nomeação como coordenador, em substituição ao Prof. 23 

Paulo de Tarso, agradecendo a confiança e manifestando sua disposição em dar seguimento as 24 

relevantes ações em prol das Ciências do Mar em andamento no PPG-Mar.  25 

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 26 

2.1. O coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA para a sessão, que foi aprovada 27 

por unanimidade. 28 

2.2. Na sequência, foi efetuada a leitura da ata da 16ª Sessão Ordinária, que foi aprovada por 29 

unanimidade. 30 

2.3. A CMG MARISE apresentou o Relatório de Atividades do PPG-Mar de 2009. Foi esclarecido 31 

que o Comitê não tem por prática aprovar o Relatório de Atividades, mas que houve o entendimento 32 

da coordenação de que o referido documento deveria ser apresentado em sessão ordinária do Comitê, 33 
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que assim tomaria conhecimento formal do seu conteúdo. Em seguida, a CMG MARISE comunicou 34 

que o Ministério da Educação – MEC já havia autorizado o repasse dos recursos solicitados, para o 35 

desenvolvimento das ações programadas para 2010, no montante de R$110.850,00. Foi exposto aos 36 

presentes o Plano de Aplicação dos Recursos, que foi aprovado por unanimidade. 37 

3. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 38 

3.1. A CMG MARISE efetuou a leitura da Moção de Agradecimento ao Prof. PAULO DE TARSO 39 

pelo trabalho desenvolvido a frente do PPG-Mar, que, após contribuição dos presentes, foi aprovada 40 

por unanimidade. 41 

3.2. O Prof. KRUG apresentou as demandas de óleo diesel para cruzeiros oceanográficos e 42 

atividades embarcadas relacionadas com formação de Recursos Humanos. Esclareceu que as 43 

demandas apresentadas, no montante de 200 mil litros, são todas da FURG e estão 44 

instrumentalizadas com cópia dos projetos e relação dos estudantes embarcados em atividades já 45 

realizadas no âmbito dos mesmos. Após análise dos documentos por parte dos presentes, as 46 

demandas foram aprovadas por unanimidade. Ficou acordado, ainda, que a possibilidade de 47 

requisição de óleo por parte das Instituições de Ensino Superior e os procedimentos necessários para 48 

tanto serão divulgados no Portal do PPG-Mar. 49 

3.3. O Prof. KRUG fez o relato do I Workshop dos Grupos de Trabalho – GT’s do PPG-Mar, 50 

realizado em 23 de julho, em Rio Grande/RS, e em 11 e 12 de agosto, em Brasília/DF, que teve por 51 

objetivos identificar e propor soluções para superar as dificuldades que estariam comprometendo o 52 

andamento das atividades dos GT’s e definir a conveniência e a forma de desencadear ações voltadas 53 

ao desenvolvimento da cultura da inovação e do empreendedorismo no âmbito dos cursos e 54 

programas de pós-graduação em Ciências do Mar. Esclareceu que durante este I Workshop foram 55 

efetuadas as seguintes recomendações ao PPG-Mar: 1. a) manutenção do GT Material Didático; b) 56 

alteração da composição do GT, com a inclusão do Prof. Jorge Pablo Castello (FURG), que 57 

assumiria a coordenação, e a permanência da Profa. Maria Inês Freitas dos Santos (UNIVALI), além 58 

de consultores “ad hoc”; e c) estabelecer o prazo de um ano para que o GT apresente a versão 59 

preliminar do livro texto; 2. a) criação de um GT para tratar de empreendedorismo; b) composição 60 

do GT, incluindo o Eng. Tiago Bastos Vasques (Empresa ACCP Alimentos e Tecnologia), Oc. 61 

Fernando L. Diehl (Empresa ACQUAPLAN), Sra. Marilia de Sant’Anna Faria (Sebrae/RJ) 62 

(Coordenadora), Sra. Ana Paula Reche Corrêa (MS) e Profa. Érica Alves Gonzales Vidal (UFPR); e 63 

c) estabelecer o prazo de seis meses para que o GT apresente relatório contendo ações a serem 64 

desenvolvidas para a criação e difusão da cultura empreendedora nos cursos de Ciências do Mar; 3. 65 

a) criação de um GT para tratar de inovação; b) composição do GT, incluindo a Profa. Valéria 66 
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Laneuville Teixeira (UFF), Dra. Karla Kovary (INPI) (Coordenadora), Dra. Rosemary Ceragioli 67 

Schneider (Grupo Lunus) e Profa. Cintia Miyaji (Unimonte); e c) estabelecer o prazo de seis meses 68 

para que o GT apresente relatório contendo ações a serem desenvolvidas para a criação e difusão da 69 

cultura da inovação nos cursos de Ciências do Mar; e 4. a)  manutenção do GT Qualificação 70 

Docente; b) a alteração da composição do GT, com a inclusão da Profa. Cintia Miyaji 71 

(UNIMONTE), que assumiria a coordenação, da Profa. Érica Alves Gonzales Vidal (UFPR) e do 72 

Eng. Tiago Bastos Vasques (Empresa ACCP Alimentos e Tecnologia) e a permanência do Prof. 73 

Abílio Soares Gomes (UFF); e c) estabelecer o prazo de seis meses para que o GT apresente relatório 74 

contendo um diagnóstico das carências docentes na graduação e ações a serem desenvolvidas para a 75 

superação das mesmas. Após debaterem as recomendações emanadas do I Workshop dos GT’s, 76 

todas foram aprovadas por unanimidade. 77 

3.4. O Prof KRUG colocou em debate a necessidade de recomposição do Comitê, uma vez que as 78 

representações dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação estão incompletas. 79 

Lembrou, ainda, que o Comitê vem mantendo praticamente a mesma representação desde a sua 80 

criação, havendo um interesse crescente de participação dos cursos e programas. Após manifestações 81 

dos presentes, foi aprovado por unanimidade o desencadeamento do processo de consulta da 82 

comunidade acadêmica para preenchimento de todos os representantes e suplentes dos cursos de 83 

graduação e programas de pós-graduação, conforme as normas já aprovadas anteriormente pelo 84 

Comitê. Ficou esclarecido que não há impedimento para que os atuais representantes voltem a se 85 

apresentar como candidatos.  86 

3.5. O Prof KRUG apresentou a proposta para realização do III EnCoGrad-Mar em novembro 87 

próximo, na semana de 16 a 19 de novembro de 2010, na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo 88 

de discutir a necessidade e conveniência de criação de um comitê específico para as Ciências do Mar 89 

e o resultado da avaliação trienal da CAPES. Em paralelo, seria também realizado o II Workshop 90 

dos GT’s, dando continuidade às recomendações emanadas do primeiro evento. Após debaterem o 91 

tema, os presentes aprovaram a proposta por unanimidade. Ficou definido que o detalhamento do 92 

evento será apresentado na próxima reunião do Comitê. 93 

4. NOTÍCIAS 94 

4.1. O Prof. VANILDO fez um breve relato da participação do PPG-Mar no IV CBO/2010, ocorrido 95 

em Rio Grande, destacando a importância da presença em eventos dessa natureza. Fez referência, 96 

também, a participação de estudantes na pernada Rio de Janeiro-Fortaleza do NHOc. “Cruzeiro do 97 

Sul”, atividade de suma importância na formação dos Recursos Humanos em Ciências do Mar. Por 98 

fim, fez referência a passagem dos 40 anos da criação dos cursos de Engenharia de Pesca. 99 
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4.2. O Sr. LUIZ EDUARDO (MPA) fez referência as ações do Ministério da Pesca e Aquicultura 100 

voltadas para a qualificação de recursos humanos na área de Ciências do Mar, em especial ao Edital 101 

MCT/CNPq/CT-Agronegócio/MPA nº 25/2010 – Formação de Recursos Humanos em Pesca e 102 

Aquicultura, cujo objetivo é selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem 103 

contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do País, por meio do 104 

apoio à formação e qualificação de recursos humanos para o desenvolvimento das cadeias produtivas 105 

da pesca e aquicultura. O prazo para envio de propostas ficará aberto até dia 13/09/2010. 106 

4.3. A Sra. PAULA MORAES (MMA) fez referência a participação do MMA na reunião anual da 107 

SBPC, ocorrida em agosto de 2010, na cidade de Natal/RN. 108 

5. OUTROS ASSUNTOS 109 

5.1. O Prof. KRUG fez referência a reunião anual da SBPC, esclarecendo que a ausência do PPG-110 

Mar foi resultado do processo de transição entre uma e outra coordenação.  111 

5.2. O Prof. KRUG comunicou a realização do Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (CBBM), 112 

em Natal em 2011, do Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar (COLACMAR) que será 113 

realizado em Balneário Camboriú, de 31 de outubro a 04 de novembro de 2011, e da Semana 114 

Nacional de Oceanografia em Itanhaém/SP, no período de 19 a 25 de setembro de 2010. Foi 115 

consenso que o PPG-Mar, sempre que possível, deve estar presente em eventos desta natureza, no 116 

intuito de divulgar as suas atividades. O Prof. VANILDO lembrou que em outubro de 2011 ocorrerá 117 

o CONBEP. Já o Sr. JOÉLITON BEZERRA (IBAMA/MMA) destacou a realização do WAS 118 

(World Aquaculture Society – Sociedade Mundial de Aquicultura) em julho de 2011.  119 

5.3. O CMG MARISE apresentou a minuta da proposta de Cooperação Científica com a Japan 120 

Agency for Marine - Earth Science and Technology (JAMSTEC), que foi detalhada pelo CMG 121 

CARLOS LEITE. A Sra. CLAUDIA MAGALHÃES (CMA/MCT) ressaltou a necessidade de não 122 

deixar de ter precaução sobre o assunto, sugerindo considerar as ações díspares que há entre o Brasil 123 

e o Japão, como por exemplo, a caça das baleias. O CMG CARLOS LEITE informou que haverá 124 

sim, a preocupação nestes termos, enfatizando que há o sentimento de realizar a cooperação entre os 125 

dois países, reconhecendo só os pontos de vistas de interesse do Brasil. Após os debates, ficou 126 

aprovado que o PPG-Mar está de acordo com esta cooperação com o Japão, respeitado os interesses 127 

da comunidade científica brasileira.  128 

5.4. O Prof. KRUG manifestou a necessidade de revisão e atualização do conteúdo do livro “Estado 129 

da Arte e Diretrizes para uma Proposta Nacional de Trabalho (PNT)”, assim como da avaliação da 130 

PNT 2007-2010 e elaboração da PNT 2011-2014, metas a serem alcançadas nos próximos seis 131 

meses. 132 
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5.5. A CMG MARISE fez referência ao VIII PSRM, que começará a ser elaborado em breve, 133 

possivelmente a partir de fevereiro ou março. Lembrou que é muito provável que o PPG-Mar venha 134 

a ser convidado para participar da construção deste documento, razão pela qual o Comitê deve tratar 135 

do tema. 136 

6. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 137 

O Coordenador Prof. KRUG comunicou que a data da próxima reunião será definida 138 

posteriormente e comunicada aos membros do Comitê. 139 

7. ENCERRAMENTO 140 

Às 17h foi encerrada, com saudação final do Coordenador do Comitê e, em seguida, do 141 

Subsecretário para o PSRM. 142 


