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SUBCOMISSÃO PARA PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 2 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO S GRUPOS DE 3 

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

20ª Sessão Ordinária 5 

Brasília, DF, 06 de outubro de 2011 6 

 7 

ATA 8 

 9 

1. ABERTURA 10 

Às 14h15min, a Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) MARISE SILVA CARNEIRO, Subsecretária 11 

para o PSRM, em nome do Almirante MARCOS JOSÉ DE CARVALHO FERREIRA, Secretário da 12 

CIRM, deu as boas vindas e comentou que o Comitê tinha o prazer de receber nesta reunião a CF(T) 13 

LUCIA ARTUSI, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM). Esta é 14 

uma primeira tentativa de aproximação da SecCTM com o PPG-Mar, com a finalidade de identificar 15 

se há afinidade entre os temas de interesse daquela Secretaria e os tratados neste fórum. Comentou 16 

que a oficial participou também do Workshop realizado em Arraial do Cabo, para a elaboração do 17 

VIII PSRM. Passou a palavra ao Prof. LUIZ CARLOS KRUG, coordenador do Comitê, que após 18 

agradecimento e constatação do “quorum” (mínimo de seis representantes), declarou aberta a 20ª 19 

Sessão Ordinária.  20 

 21 
1.1. MEMBROS PARTICIPANTES 22 

- CMG (T) MARISE SILVA CARNEIRO, da Secretaria da Comissão Interministerial para os 23 

Recursos do Mar (SECIRM); 24 

- Prof. LUIZ CARLOS KRUG, da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), do Ministério da 25 

Educação (MEC); 26 

- CMG (RM1) CELSO MORAES PEIXOTO SERRA, da SECIRM; 27 

- CMG (RM1) JOSÉ IRAN CARDOSO, da SECIRM; 28 

- CF FÁBIO DA SILVA ANDRADE, do Estado-Maior-da-Armada (EMA), da Marinha do Brasil 29 

(MB); 30 

- CF (T) LÚCIA ARTUSI, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha (SecCTM, 31 

da MB); 32 

- Dra. CLAUDIA MAGALHÃES, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);  33 

- Dra. NÚBIA CHAVES GUERRA, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), do MEC; 34 
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- Prof. VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, da Universidade Federal Rural de Pernambuco 35 

(UFRPE), do MEC; 36 

- Profª MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS, da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), do 37 

MEC; 38 

- Prof. ABÍLIO SOARES GOMES, da Universidade Federal Fluminense (UFF), do MEC; 39 

- Prof. LEONARDO TEIXEIRA DE SALES, da Universidade Federal de Alagoas (UFA), do MEC; 40 

- Prof. CARLOS A. D. LENTINI, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), do MEC; 41 

- Sr. JOÉLITON S. BEZERRA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 42 

Renováveis (IBAMA);  43 

- Sr. JEAN FRANCO SCHMITT, do IBAMA;  44 

- Sr. ERIC ARTHUR BASTOS ROUTLEDGE, do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);  45 

- Sra. PAULA MORAES PEREIRA, do Ministério do Meio Ambiente (MMA); e 46 

- CC (T) ANA LÚCIA OLIVEIRA COSTALUNGA, da SECIRM; 47 

 48 

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 49 

2.1. Adoção da Agenda 50 

O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA para a Sessão. A CMG (T) 51 

MARISE solicitou que fosse incluído em Outros Assuntos o tema 5.4 - Interesse da SecCTM em 52 

participar das atividades do PPG-Mar, para que o assunto fosse registrado em Ata.  Informou que a 53 

participação da representante daquela OM nesta Sessão Ordinária foi por meio de convite informal, a 54 

título de uma primeira aproximação, mas há possibilidade de se propor, na próxima Sessão, a 55 

inclusão daquela organização na composição do Comitê.  56 

 A Agenda foi aprovada com a inclusão citada.  57 

2.2. Aprovação da ATA da Sessão anterior 58 

Foi efetuada a leitura da Ata da 19ª Sessão Ordinária. Após algumas considerações, a mesma 59 

foi aprovada por unanimidade. 60 

 61 

3. ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 62 

3.1 - Análise da solicitação do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN) 63 

(fornecimento de Óleo Diesel para apoio a experiência embarcada), conforme Oficio nº 64 

392/2011 IFRN)  65 

O CMG (RM1) IRAN explicou que a SECIRM recebeu correspondência do Instituto Federal 66 

de Rio Grande do Norte, solicitando diversas formas de apoio da SECIRM, uma delas diz respeito ao 67 
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fornecimento de óleo combustível para operar uma embarcação para prover experiência embarcada 68 

aos alunos do curso de formação técnica, sediado em Macau. O Prof. VANILDO comentou que 69 

apesar dos cursos ainda formarem apenas técnicos, eles já têm o reconhecimento da capacidade para 70 

conduzir cursos de graduação, tanto que hoje seus diretores passaram a ser reitores.  Portanto, assim 71 

que os cursos de graduação forem implantados, estarão dentro do escopo do PPG-Mar. A Dra. 72 

CLAUDIA MAGALHÃES sugeriu que o Comitê apoiasse este tipo de atividade de nível técnico 73 

quando estes Institutos passassem realmente a oferecer cursos de graduação, pois há uma carência de 74 

embarcações para atender os cursos de graduação atualmente ativos. O Comandante IRAN 75 

esclareceu que a proposta é que a SECIRM forneça o combustível e o IFRN desenvolva a atividade 76 

de experiência embarcada, reservando metade das vagas para alunos de graduação. O Prof. 77 

VANILDO comentou que esta é uma oportunidade de parceria que se deve buscar diante da carência 78 

de embarcações para embarque de alunos de graduação em Ciências do Mar. O Coordenador 79 

concluiu que a questão em relação ao ensino tecnológico a ser tratada ou não como de interesse do 80 

PPG-Mar, será abordada futuramente, pois não há tempo para se esgotar o assunto nesta Sessão. No 81 

tocante à nova realidade dos Institutos Federais que agora têm a competência de criar e oferecer 82 

cursos de graduação e/ou pós-graduação, esclareceu que quando eles oferecerem este nível de cursos 83 

em Ciências do Mar passarão automaticamente a ser incorporados pelo PPG-Mar. Quanto à 84 

solicitação especifica do óleo combustível para ser utilizado em experiência embarcada, oferecendo 85 

vagas para alunos de graduação, pronunciou-se a favor do fornecimento da quota de óleo, mediante o 86 

embarque de alunos de graduação, e obedecendo-se as demais condições estabelecidas na norma, 87 

como a apresentação do projeto específico para as atividades nas quais o óleo será empregado e, 88 

posteriormente, o envio do relatório ao Comitê. O plenário aprovou o fornecimento do combustível.   89 

3.2 - Programação final do 4° EnCoGrad-Mar  90 

O Prof. KRUG apresentou a programação do 4° EnCoGrad-Mar. Informou que o evento 91 

começará no dia 22 de novembro, com a realização de curso sobre propriedade intelectual e 92 

inovação, credenciamento dos participantes e o coquetel de boas vindas. Na manhã do dia 23 será 93 

realizada a solenidade de abertura, uma palestra do Sr. Secretário da CIRM sobre o VIII PSRM, uma 94 

palestra do Coordenador do PPG-Mar sobre as ações e perspectivas do PPG-Mar com informações 95 

atualizadas e o lançamento do livro “Equipamentos Oceanográficos: do Instrumental ao Prático”. À 96 

tarde os participantes se dividirão em três grupos que desenvolverão trabalhos em paralelo. A 97 

primeira sessão tratará de Empresas Juniores como instrumento de formação de empreendedores em 98 

Ciências do Mar. A segunda sessão abordará os periódicos, para o qual foram convidados os editores 99 

das principais revistas nacionais nas quais são publicados os trabalhos da comunidade envolvida em 100 

Ciências do Mar. A terceira sessão será composta dos workshops dos demais Grupos de Trabalho do 101 
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PPG-Mar, pois somente o de periódicos terá sua sessão específica. Ao final do dia, haverá um painel 102 

para todos os participantes, sobre empreendedorismo como mecanismo de inserção no mercado de 103 

trabalho, onde se pretende que sejam relatados casos de sucesso em Ciências do Mar. Na seqüência, 104 

dia 24, haverá uma mesa redonda do GT de Qualificação Docente que exporá para o coletivo o 105 

levantamento que está sendo feito sobre áreas carentes, para debate e parecer dos presentes sobre as 106 

informações a serem encaminhadas ao MCTI, para servir como subsídio para o Programa Ciências 107 

Sem Fronteiras. Ainda pela manhã haverá uma palestra sobre Estratégias do MCTI para as Ciências 108 

do Mar. Pela tarde, terão sequência as sessões temáticas e ao final do dia haverá uma sessão plenária 109 

para escolha dos representantes e suplentes dos cursos e programas de pós-graduação no PPG-Mar. 110 

Na ocasião também serão escolhidos os representantes titular e suplente da academia para integrar o 111 

Comitê Executivo do Grupo Integrado para o Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO). Na manhã do 112 

dia 25 serão apresentados os relatórios finais do Workshop dos GTs, do Encontro de Periódicos e do 113 

EnCoJunior. O Coordenador concluiu que gostaria de contar com a presença de todos os integrantes 114 

do PPG-Mar no evento, e que os convites seriam encaminhados em breve. Ressaltou que a seu ver, 115 

seria uma experiência importante para todos os membros, e enriqueceria em muito as discussões no 116 

PPG-Mar, pois é uma oportunidade ímpar de conhecer a dinâmica da comunidade para a qual o 117 

Comitê se dedica. A Profª. MARIA INÊS comentou que foram convidados coordenadores dos 40 118 

cursos de graduação e 28 cursos de pós-graduação enquadrados como de Ciências do Mar. Até a 119 

presente data, 28 coordenadores de graduação e 17 de pós-graduação confirmaram a participação. 120 

Como houve dificuldade de comunicação, o prazo para as inscrições foi estendido para 21 de 121 

outubro.   122 

3.3 - Análise do PNT 2011-2014 123 

O Coordenador apresentou o cronograma de trabalhos. Ressaltou que o Levantamento do 124 

Estado da Arte estará concluído até 31 de outubro de 2011. Submeteu à apreciação do plenário a 125 

versão final do Plano Nacional de Trabalho (PNT), constituído de 10 metas e 49 ações, devidamente 126 

trabalhadas nas discussões anteriores. Propôs que a vigência do mesmo fosse alterada para coincidir 127 

com a vigência do VIII PSRM, ou seja, de 2012 a 2015. Assim a vigência do PNT anterior seria de 128 

2007 a 2011. Após algumas considerações, o PNT 2012-2015 foi aprovado por unanimidade. 129 

3.4 - Análise da minuta de “Resolução” para alteração da designação do PPG-Mar  130 

A CMG(T) MARISE comentou que o VIII PSRM envolve mudanças de nomes das Ações e, 131 

consequentemente, dos Comitês. Após aprovação do Plano, o nome deste Comitê passará a ser 132 

aquele acordado anteriormente: Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em 133 
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Ciências do Mar. Para formalização da mudança, será elaborada uma Resolução a ser submetida à 134 

Subcomissão no ano que vem.   135 

3.5 - Alteração do Plano de Trabalho 2011 do PPG-Mar  136 

O Prof. KRUG passou a palavra para o Prof. VANILDO, que propôs que os recursos 137 

financeiros destinados às atividades do GT Empreendedorismo fossem redirecionadas para 138 

atividades de experiência embarcada, uma vez que o referido GT não conseguiu viabilizar as 139 

atividades programadas em seu plano de trabalho. A embarcação disponível para este fim é o 140 

Atlântico Sul, da FURG. A ideia é capacitar docentes que atuam com embarques em suas 141 

instituições de origem para que eles possam, a partir da experiência adquirida, qualificar a formação 142 

dos estudantes, tornando-os multiplicadores do conhecimento adquirido. Seria uma forma de 143 

disseminar a didática e técnicas para realização de aulas práticas, pois muitos professores ainda não 144 

têm esta experiência. Parte do montante de R$ 180.975,00 seria redirecionada para aquisição de 145 

óleos lubrificantes, rancho e outros itens classificados como material de consumo e cerca de R$ 146 

91.000,00 para mão de obra. Com tais recursos será possível custear cerca de 50 dias de mar. 147 

O Prof. KRUG acrescentou que nos últimos 4 anos, a FURG pôde capacitar, com o apoio da 148 

SEAP e agora do MPA, cerca de 400 estudantes em experiência embarcada. Pretende-se com esta 149 

iniciativa a capacitação dos professores de instituições que poderão contar com embarcações, sejam 150 

fretadas ou cedidas, para ministrar aulas práticas. A expectativa é de realizar 4 embarques com vagas 151 

para o aprimoramento de 13 professores por embarque, alcançando em um período muito curto 52 152 

docentes. Serão embarques de 5 dias com o uso de mais de 50 equipamentos de coleta, oferecendo 153 

um vasto conhecimento de aplicação múltipla, que certamente a maioria dos docentes não possui. A 154 

embarcação da FURG está agendada para este propósito em abril do ano que vêm, caso a proposta 155 

seja aceita pelo Comitê. A Profª. MARIA INÊS perguntou se além do curso serão cobertos outros 156 

gastos como deslocamentos, etc. O Prof. KRUG esclareceu que só serão cobertos, com a verba 157 

mencionada, os gastos com o curso. O deslocamento será de responsabilidade dos interessados no 158 

curso, mas ao chegar ao local do embarque o professor já será alojado na embarcação, tendo 159 

alimentação e hospedagem. Após alguns comentários e esclarecimentos, o plenário aprovou por 160 

unanimidade o redirecionamento dos recursos.  161 

 162 

3.6 - Representação do PPG-Mar no Comitê Executivo para o GI-GERCO 163 

O Prof. KRUG solicitou ao CMG (RM1) SERRA que expusesse o assunto ao plenário. O 164 

Comandante SERRA disse que este tema é fruto de uma solicitação do Instituto Oceanográfico da 165 

USP (IOUSP), por meio de ofício para o MMA, pleiteando a participação de um representante 166 

daquele Instituto no Comitê Executivo para o GI-GERCO. Tal proposta foi discutida na última 167 



 6

Sessão daquele Comitê, concluindo-se que a melhor forma de encaminhamento do tema seria que o 168 

PPG-Mar fizesse a indicação do representante do setor acadêmico para integrar o GI-GERCO. Este 169 

representante teria a função de ser o interlocutor entre o setor acadêmico e o GI-GERCO. O Prof. 170 

KRUG esclareceu que primeiro seria preciso decidir se o Comitê Executivo para o PPG-Mar aceita a 171 

tarefa de indicar um representante para o GI-GERCO. Caso concorde, decidir como esta indicação 172 

será feita. Após breve discussão sobre o tema, todos concordaram que o PPG-Mar assumisse a 173 

tarefa. Acordou-se que o GI-GERCO indique o perfil do profissional procurado, de forma que o 174 

PPG-Mar, possa fazer a interlocução para levantar as candidaturas para a função; e, posteriormente, 175 

submetê-la a uma escolha por meio de eleição, a ser realizada no 4º EnCoGrad. O PPG-Mar abrirá 176 

uma chamada solicitando aos Coordenadores dos Cursos de Ciências do Mar que indiquem 177 

candidatos que atendam ao perfil desejado. Concordou-se também que se deixe claro que caberá ao 178 

PPG-Mar a análise final do candidato, com base no currículo e no perfil.   179 

3.7 - Planejamento e Orçamento 2012  180 

O Prof. KRUG comentou que solicitará aos GTs a elaboração, durante o 4º EnCoGrad-Mar, 181 

do Planejamento e Proposta de Orçamento para 2012. Os mesmos serão submetidos aos membros do 182 

PPG-Mar na próxima Sessão do Comitê.  183 

  184 

4. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-Mar  185 

4.1 - Apresentação dos textos sobre a Ação Formação de Recursos Humanos no VIII PSRM  186 

O Prof. KRUG passou a palavra para a CC (T) COSTALUNGA apresentar o tema. A Comte. 187 

COSTALUNGA apresentou ao plenário o texto relativo ao PPG-Mar, resultante do Workshop 188 

realizado em Arraial do Cabo para a elaboração do VIII PSRM. Comentou que, após o workshop, o 189 

texto sofreu mínimas alterações, para deixá-lo mais claro, como a inclusão nas metas e métodos de 190 

aferição da  expressão “titulados anualmente em programas de pós-graduação em que predomina a 191 

temática de Ciências do Mar”. O Professor KRUG comentou que os índices apresentados 192 

sofreriam ainda alguma atualização, com base no trabalho que seria concluído em breve e 193 

apresentado no 4º EnCoGrad. Procedeu-se a leitura do texto, que após algumas considerações foi 194 

aprovado na íntegra por unanimidade. Acordou-se que os índices fossem atualizados com as 195 

informações mais recentes por ocasião de sua submissão à CIRM. 196 

4.2 - Resultado preliminar do levantamento das áreas carentes  197 

O Prof. KRUG solicitou à Profª. MARIA INÊS que apresentasse o assunto. A professora 198 

relatou que o GT trabalhou no desenvolvimento de uma ferramenta para levantar as áreas carentes, 199 

mas apesar do intenso trabalho procurando facilitar o preenchimento e retorno das contribuições, ao 200 
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avaliar-se os resultados do trabalho, constatou-se que houve problemas de interpretação e também de 201 

comunicação com os coordenadores de curso. Explicou que muitos dos endereços eletrônicos 202 

utilizados para comunicação não eram acessados rotineiramente por vários dos usuários e também 203 

que havia alguns casos de erros no preenchimento dos formulários.  Para solucionar o problema, os 204 

membros do GT fizeram contato telefônico com todos que de alguma forma não responderam ou não 205 

interpretaram o questionário da forma que o GT pretendia. Concluiu informando que o resultado 206 

deste levantamento será apresentado e discutido no 4º EnCoGrad-Mar.  207 

4.3 - Resultado preliminar da consulta para recomposição dos membros acadêmicos do PPG-208 

Mar 209 

O Prof. KRUG solicitou que o Prof. ABÍLIO apresentasse o assunto. O Prof. ABÍLIO 210 

comentou que, como todos sabem, é chegada a hora de se substituir metade da representação 211 

acadêmica no PPG-Mar. Para tanto, se fez uma consulta aos coordenadores de cursos de graduação e 212 

programas de pós-graduação solicitando a indicação de 2 candidatos, sendo que pelo menos 1 não 213 

poderia ser da mesma instituição do coordenador que o indicasse. Para a graduação há 1 candidato 214 

com 5 indicações e 1 com 3 indicações. Entre os programas de pós-graduação, há 1 candidato com 3 215 

indicações e dois com 2 indicações. Até o momento, o índice de retorno das indicações foi de apenas 216 

34%, pela mesma dificuldade de comunicação relatada no tópico anterior. O Prof. KRUG lembrou 217 

que para a recomposição dos membros, além dos resultados da votação, há a necessidade de se evitar 218 

que haja dois representantes oriundos da mesma área de atuação ou da mesma região, portando, este 219 

aspecto será considerado no momento da decisão.  Foi esclarecido que a etapa final do processo 220 

ocorrerá durante o 4° EnCoGrad-Mar, conforme já mencionado quando da exposição da 221 

programação do evento. 222 

 223 

5. OUTROS ASSUNTOS 224 

5.1 - Criação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia em Ciências do Mar (Edital 225 

MCT/CNPq/FNDCT nº 71/2010)  226 

O Professor KRUG comentou que, como é de conhecimento de praticamente todos os 227 

membros, foram criados por meio do Edital MCT/CNPq/FNDCT nº 71/2010 quatro INCTs em 228 

Ciências do Mar. Lembrou que os INCTs são na verdade redes que congregam pesquisadores de 229 

diversas instituições. A instituição indicada no documento distribuído na pasta dos participantes é a 230 

instituição a que pertence o coordenador do INCT. O Sr. ERIC comentou que gostaria de ter 231 

informações mais detalhadas sobre os referidos Institutos, pois os dados ainda não estão disponíveis 232 

na internet, o que dificulta, por exemplo, que se identifique o propósito de cada Instituto, os 233 

objetivos propostos, as linhas de pesquisa e os pesquisadores envolvidos, informações que poderiam 234 
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facilitar parcerias. A Dra. CLÁUDIA MAGALHÃES se comprometeu a fornecer aos membros, por 235 

meio magnético, informações mais detalhadas sobre as propostas dos INCTs selecionados.  236 

OBS.: Na realidade são cinco INCTs e não quatro. Um INCT em CM foi criado antes deste 237 

edital. 238 

5.2 - Informes dos GT  239 

O coordenador colocou a palavra a disposição dos representantes de GTs presentes a Sessão 240 

sem que houvesse manifestações, uma vez que as principais informações já tinham sido abordadas 241 

no contexto de outros temas da pauta. 242 

5.3 - Divulgação de temas de interesse no Portal “Ciências do Mar”  243 

O Prof. KRUG lembrou aos presentes que o Portal do PPG-Mar está disponível para 244 

divulgação de temas de interesse das Ciências do Mar, destacando que o acesso diário ao mesmo é 245 

considerável, o que mostra que a ferramenta vem se firmando junto à comunidade acadêmica. 246 

5.4 - Interesse da SecCTM em participar das atividades do PPG-Mar 247 

A CMG (T) MARISE informou que a CF (T) LUCIA estava presente na reunião para se 248 

inteirar dos assuntos tratados neste fórum e verificar se há afinidade com os temas tratados pela 249 

SecCTM, organização da Marinha também relacionada à Ciência e Tecnologia. Caso a SecCTM 250 

verifique que há interesse em participar deste fórum, a proposta de inclusão no Comitê será 251 

submetida à análise em uma futura Sessão.  252 

 253 
6. DATA DA PRÓXIMA SESSÃO 254 

O coordenador informou que a próxima Sessão Ordinária está prevista para o mês de março 255 

de 2012, devendo a data a ser divulgada com trinta dias de antecedência a todos os representantes. 256 

 257 

7. ENCERRAMENTO 258 

Às 18h50, o Prof. KRUG, coordenador do Comitê, agradeceu a presença de todos e encerrou 259 

a sessão. 260 


