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SUBCOMISSÃO PARA O PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 1 

 2 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS GRUPOS DE 3 

PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MAR (PPG-Mar) 4 

 5 

18ª Sessão Ordinária 6 

Brasília, DF, 21 de outubro de 2010 7 

 8 

ATA 9 

 10 

1. ABERTURA 11 

Às 14h45, o Capitão-de-Mar-e-Guerra ERON DE OLIVEIRA PESSANHA, 12 

Subsecretário para o Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM), da Secretaria da 13 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM), saudou os presentes 14 

participantes e, logo, passou a palavra ao Prof. LUIZ KRUG, coordenador do Comitê, que 15 

após agradecimento e constatação do “quorum” (mínimo de oito representantes), declarou 16 

aberta a 18ª Sessão Ordinária. 17 

 18 

1.1. MEMBROS PARTICIPANTES 19 

 20 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra ERON DE OLIVEIRA PESSANHA, da SECIRM; 21 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) MARISE SILVA CARNEIRO, da SECIRM; 22 

- Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref-T) JOSÉ IRAN CARDOSO, da SECIRM; 23 

- Prof. LUIZ CARLOS KRUG – da Universidade Federal do Rio Grande – 24 

FURG/MEC; 25 

- Prof. JOSÉ HENRIQUE MUELBERT, da FURG/MEC; 26 

- Prof. VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, da Universidade Federal Rural de 27 

Pernambuco – UFRPE/MEC; 28 

- MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS, da Universidade do Vale do Itajaí – 29 

UNIVALI/MEC; 30 

- Capitão-de-Fragata HILBERT STRAUHS, do Estado-Maior-da-Armada -EMA/MB; 31 

- JOSÉ LUIZ UBALDINO DE LIMA, do Ministério de Minas e Energia – MME; 32 

- HIRAM LOPES PEREIRA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 33 

Recursos Naturais Renováveis –IBAMA; 34 
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- ELISA COUTINHO DE LIMA, do  Ministério da Pesca e Aqüicultura – MPA; e 35 

- PAULA MORAES PEREIRA, do Ministério do Meio Ambiente – MMA. 36 

 37 

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 38 

2.1. O coordenador do PPG-Mar, Prof. KRUG colocou em apreciação a AGENDA 39 

PROPOSTA para a Sessão, que após observações foi aprovada. 40 

2.2. Na sequência, foi efetuada a leitura da Ata da Sessão anterior (17ª Sessão Ordinária) , 41 

que foi aprovada por unanimidade. 42 

 43 

3. ASSUNTOS PARA DELIBERAÇÃO 44 

3.1. A CMG (T) MARISE apresentou o planejamento de ações e recursos para o ano de 45 

2011, contendo previsão de despesas para as atividades dos Grupos de Trabalho, do 46 

próprio comitê e realização de eventos, como o 4º Encontro de Coordenadores de 47 

Graduação e Pós-Graduação em Ciências do Mar (EnCoGrad-Mar) e 2º Encontro de 48 

Empresas Juniores (EncoJunior). Além disso, para elaboração de um livro sobre o 49 

ambiente marinho, voltado para alunos de graduação e pós-graduação. A planilha 50 

apresentada foi aprovada. 51 

3.2. O Prof. MUELBERT tomou a palavra, destacou os objetivos principais do 3º 52 

EnCoGrad-Mar e do 2º Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar e detalhou a 53 

programação prevista para os dias de evento. 54 

3.3. O Prof. KRUG anunciou que, conforme decidido na sessão anterior, haverá uma 55 

recomposição do Comitê do PPG-Mar. Esse processo de consulta de docentes, da 56 

graduação e da pós-graduação, deverá ocorrer através de duas etapas, uma de indicação 57 

de nomes e a outra de eleição. Visto que, os representantes da Pós-Graduação se 58 

reunirão durante o 3º EnCoGrad-Mar, pretende-se realizar esse processo de consulta 59 

(pós-graduação) durante a realização desse evento. 60 

3.4. Conforme desdobramentos da reunião anterior, o Prof. KRUG salientou a necessidade 61 

de uma avaliação dos resultados da PNT 2007-2010 e elaboração da PNT 2011-2014. 62 

Assim, uma proposta de cronograma e de processo de elaboração foi apresentada aos 63 

representantes. Esse processo consiste em sete etapas, desde o levantamento de 64 

sugestões até a publicação da PNT 2011-2014, prevista para maio de 2011. O CMG 65 

PESSANHA alertou que a elaboração do VIII PSRM acontecerá no mesmo período, logo, 66 
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sugeriu que esse plano esteja inserido nas propostas dessa PNT. O cronograma foi 67 

aprovado por unanimidade. 68 

3.5.  O Prof. KRUG submeteu a apreciação a solicitação de 10.000 litros de óleo diesel 69 

efetuada pela UFRPE, com o intuito de atender dois projetos de pesquisa que estão em 70 

desenvolvimento naquela universidade, sob a responsabilidade do Prof. FÁBIO HAZIN( “ 71 

Pesquisa e Monitoramento dos Tubarões na Costa de Pernambuco”, e “ Monitoramento de 72 

Embarcações Afundadas – arrecifes artificiais”. Aproveitou a oportunidade para enfatizar 73 

que as instituições que solicitarem liberação de óleo diesel por parte do PPG-Mar devem 74 

encaminhar uma cópia dos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos e, posteriormente, 75 

um breve relatório das atividades realizadas, incluindo os nomes dos estudantes 76 

beneficiados. Estes documentos comporão o arquivo do comitê para eventuais consultas e 77 

esclarecimentos sobre a concessão de óleo diesel. A demanda da UFRPE e os 78 

procedimentos a serem adotados em casos semelhantes foram aprovados por 79 

unanimidade. 80 

 81 

4. NOTÍCIAS 82 

4.1. O Prof. MUELBERT expôs que o Comitê de Ciências do Mar (CCM), vinculado ao 83 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), tem postulado junto ao CNPq a necessidade de 84 

uma ação induzida com relação à formação de Recursos Humanos em nível de doutorado 85 

no exterior na área de CO2 devido à carência do Brasil com relação às questões de CO2 86 

na área oceanográfica, que conta com apenas uma especialista na área. Expos que na 87 

última reunião do Comitê Executivo do Programa GOOS-BR, foi decidido que aquele 88 

Comitê enviaria uma carta de apoio a esta iniciativa do CCM. Salientou a importância do 89 

apoio do PPG-Mar junto ao CCM na área de Recursos Humanos. Este apoio poderia ser 90 

nos mesmos moldes do adotado pelo Comitê Executivo GOOS-Br. O Prof. KRUG ratificou 91 

o apoio do PPG-Mar nessa iniciativa do CCM e afirmou que, caso seja necessário, uma 92 

cópia da Ata ou outro documento será encaminhado ao CCM, a fim de confirmar essa 93 

decisão do Comitê. 94 

4.2. O Prof. MUELBERT fez referência ao Edital MCT/CNPq/FNDCT nº 71/2010, que se 95 

destina à formação e consolidação de dois Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 96 

(INCT) em Ciências do Mar, com foco na Plataforma Continental Brasileira. Disse que essa 97 

é uma iniciativa que visa preencher o vazio que resultou na formação de INCTs no ano de 98 

2009, quando foram formados 122 INCT, sem nenhuma proposta para um instituto no mar 99 
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ou em áreas de plataforma. Após lamentar a ausência de uma representação do CNPq e 100 

do MCT na corrente reunião, o Prof. MUELBERT levantou duas questões referentes ao 101 

edital, sendo a primeira sobre a obrigatoriedade de destinação de pelo menos 30% dos 102 

recursos da proposta para as Regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, e a segunda 103 

sobre a participação de pesquisadores em um único INCT, visto que grande parte da 104 

comunidade científica que trabalha com Ciências do Mar já está vinculada a um dos INCT 105 

aprovados em 2009. A Profa. INÊS sugeriu que o Comitê divulgasse o Edital, em que pese 106 

os questionamentos levantados pelo Prof. MUELBERT. Após observações, o Prof. KRUG 107 

destacou alguns problemas que podem surgir com esse Edital, como a apresentação de 108 

projetos feita por universidades que não têm suporte logístico, como embarcações para 109 

desenvolvimento do projeto. Logo, o Prof. VANILDO sugeriu um prazo maior para a 110 

apresentação dos projetos, visto que, esses devem acontecer entre duas ou mais 111 

universidades, aumentando sua complexidade e exigindo, assim, mais tempo para essa 112 

parceria. 113 

4.3. A Sra. ELISA, do MPA, anunciou a finalização e divulgação de resultados do Edital 114 

MCT/CNPq/MPA e CT-Agro nº 25/2010, com a aprovação de 69 projetos, divididos em 115 

duas chamadas; a primeira voltada para linhas de pesquisa em aquicultura, perfazendo um 116 

total de 59 projetos, e a segunda, para linhas voltadas à área de pesca, com 10 projetos. O 117 

Prof. VANILDO tornou a enfatizar a necessidade de aquisição de embarcações, a fim de 118 

estimular a área da pesca e minimizar essa discrepância entre a área de aquicultura. O Sr. 119 

HIRAM declarou a intenção do Órgão em maximizar o uso das embarcações, tanto nos 120 

projetos do REVIMAR, quanto nos do PPG-Mar. 121 

4.4. O Comandante IRAN informou que a SECIRM encaminhou um ofício ao Instituto 122 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e ao SEBRAE, convidando as Sras. KARLA 123 

KOVARY e MARÍLIA FARIA SANTANNA para participarem das reuniões dos GTs do 124 

Comitê, visto que, ambas vêm acompanhando as atividades do PPG-Mar desde a 125 

realização do Workshop dos Grupos de Trabalho. 126 

4.5. O Prof. MUELBERT anunciou que, no dia 18 de novembro, o IO-USP realizará um 127 

evento, denominado “Oceano e Sociedade” em comemoração aos 50 anos da COI e em 128 

homenagem ao Prof. Wladimir Besnard, alusiva ao 120° aniversário de nascimento e ao 129 

50° aniversário de falecimento. 130 

4.6. O Prof. VANILDO informou que a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 131 

criará um Instituto de Pesquisa, com cursos de Oceanografia, Engenharia de Pesca e 132 

Engenharia Portuária, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico em São Paulo. 133 
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 134 

5. OUTROS ASSUNTOS 135 

5.1. O Prof. KRUG informou a realização do V Simpósio Brasileiro de Oceanografia, que 136 

acontecerá de 16 a 20 de abril de 2011, em Santos-SP. 137 

5.2. O Coordenador informou que o manual sobre equipamentos de uso embarcado, que 138 

descreve todos os equipamentos utilizados dentro de uma embarcação de pesquisa no 139 

mar, produzido a partir do projeto Amazônia Azul: a Experiência Embarcada, financiado 140 

pelo MPA, está em fase final de elaboração, faltando apenas à diagramação e impressão. 141 

Disse que esta publicação tem o apoio do PPG-Mar, que incluiu em seu orçamento de 142 

2010 recursos necessários para a sua impressão. Disse, ainda, que depois de publicado, o 143 

manual deverá ser distribuído às bibliotecas das Instituições e aos alunos que participam 144 

de atividades embarcadas. 145 

O Prof. KRUG passou a palavra ao CMG PESSANHA que informou, oficialmente, a 146 

passagem de função da Subsecretaria para o PSRM à CMG (T)  MARISE. Após 147 

demonstrar sua satisfação por ter participado do Comitê do PPG-Mar, agradeceu a todos 148 

pela receptividade e acolhida. 149 

 150 

6. DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 151 

A próxima sessão fica prevista para o mês de março, devendo ter sua data definida 152 

posteriormente e informada a todos os representantes. 153 

 154 

7. ENCERRAMENTO 155 

Às 17h25, o Prof. KRUG, Coordenador do Comitê, agradeceu a presença de todos e 156 

encerrou a reunião. 157 


