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SUBCOMISSÃO PARA PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM 

CIÊNCIAS DO MAR (PPG-Mar) 

21ª Sessão Ordinária  

Brasília, DF, 14 de março de 2012 

ATA 

 

1. ABERTURA 

Às 14h, a Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) MARISE SILVA CARNEIRO, Subsecretária para o 

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

CIRM, deu as boas vindas e comentou que o PPG-Mar realizou um trabalho muito proveitoso 

em 2011 e espera que, neste ano, o Comitê dê prosseguimento às suas atividades com a mesma 

dedicação, agora sob as diretrizes do VIII PSRM. Passou a palavra ao Prof. LUIZ CARLOS 

KRUG, coordenador do Comitê, que agradeceu a presença de todos, em especial dos Professores 

NILS ASP e ANA ROSA, novos integrantes do Comitê como representantes acadêmicos. Em 

seguida, o coordenador declarou aberta a 21ª Sessão Ordinária. 

 

1.1. MEMBROS PARTICIPANTES 

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

Recursos do Mar (SECIRM); 

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

da Educação (MEC); 

- CMG (T-RM1) JOSÉ IRAN CARDOSO, da Secretaria da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar (SECIRM); 

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

Brasil (MB); 

- Prof. NILS EDVIN ASP NETO, da Universidade Federal do Pará (UFPA), do MEC; 

- Prof
a
. ANA ROSA DA ROCHA ARAÚJO, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do 

MEC; 

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

(UFRPE), do MEC; 

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

do MEC; 

- Sr. JOÃO BATISTA S. FLAUSINO, do Ministério de Minas e Energia (MME); 
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- Dra. CLAUDIA MAGALHÃES, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI); 

- Sra. ANDRÉA CANCELA DA CRUZ-KALED, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI); 

- Sr. GABRIEL REBOUÇAS, do Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

- Sr. FRANCISCO JOÉLITON DOS SANTOS BEZERRA, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);  

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

- CC (T) ANA LÚCIA OLIVEIRA COSTALUNGA, da Secretaria da Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (SECIRM); 

 

2. ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1. Adoção da Agenda 

O Coordenador colocou em apreciação a AGENDA PROPOSTA para a Sessão e solicitou a 

inclusão do item 4.2 - Relatório do GT Qualificação Docente. A CMG (T) MARISE solicitou a 

inclusão do item 5.2 – Assinatura do VIII PSRM. A Agenda foi aprovada com as inclusões 

citadas.  

2.2. Aprovação da ATA da Sessão anterior 

Foi efetuada a leitura da Ata da 20ª Sessão Ordinária. No item 3.5 o Prof. KRUG esclareceu que, 

diferentemente do que tinha sido previsto, os custos com deslocamento dos professores para 

realização do curso em questão serão cobertos pelo PPG-Mar, não pelos interessados. Tal 

mudança foi possível em face da disponibilidade orçamentária no planejamento de 2012. No 

item 5.1 solicitou a divulgação em ata de que são cinco INCTs e não quatro como constou. Após 

essas considerações, a Ata foi aprovada por unanimidade. 

 

3. ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 

3.1 - Análise de solicitação de óleo das seguintes Instituições de Ensino Superior: FURG; 

O CMG (RM1) IRAN relatou que para esta Sessão Ordinária existe apenas uma demanda de 

90.000 litros de Óleo Diesel Marítimo para o Navio de Pesquisa Atlântico Sul (FURG), 

necessários para atender a execução dos cruzeiros de Formação de Recursos Humanos em 

Ciências do Mar do Projeto Amazônia Azul: A Experiência Embarcada e para a capacitação de 

professores que atuam com o tema em suas instituições de origem. Feitos os esclarecimentos 

necessários, a solicitação da FURG foi aprovada por unanimidade. Aproveitando a oportunidade, 
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o Prof. VANILDO apresentou o relatório das atividades desenvolvidas em 2011 pela UFRPE em 

razão do fornecimento de 40.000 litros de óleo pela SECIRM.  

3.2 - Plano de Trabalho e Orçamento para 2012; 

Foi feita uma leitura detalhada do Plano de Trabalho do PPG-Mar para 2012 e do orçamento 

necessário. O Prof. KRUG esclareceu que as propostas de atividades dos Grupos de Trabalho 

foram elaboradas durante o 4º EnCoGrad-Mar. Disse, ainda, que o Plano de Trabalho e a 

proposta orçamentária do PPG-Mar para 2012 já foi entregue ao Prof. JOÃO CARLOS BRAHM 

COUSIN, representante do MEC na CIRM, e aguarda-se a aprovação e liberação dos recursos. 

Após esclarecimentos, o Plano de Trabalho e a proposta orçamentária de 2012 foram submetidas 

ao plenário e aprovada por unanimidade. 

3.3 - Proposta de local e tema para o 5° EnCoGrad-Mar 

O item foi aberto para sugestões e discussões. O Prof. VANILDO sugeriu a abordagem do tema 

“Mercado de Trabalho em Ciências do Mar”, em face do quadro atual de surgimento de vários 

cursos nessa área, entendendo que seria extremamente importante avaliar se o mercado de 

trabalho está absorvendo esse crescimento. Após debaterem a proposta, houve consenso que o 

tema deveria ser decidido na próxima reunião do PPG-Mar. Sobre o local, depois de debaterem 

as alternativas, ficou acordado que quatro cidades estavam previamente selecionadas para a 

realização do evento, sendo elas: Belém, Salvador, São Paulo e Recife, com a definição 

ocorrendo também na próxima reunião do Comitê. A sugestão inicial é de que o evento ocorra na 

primeira quinzena de outubro. Da mesma forma, a programação será analisada na próxima 

reunião. 

3.4 - Proposta de manutenção de embarcações do ICMBio para serem utilizadas em 

experiência embarcada 

O Prof. VANILDO informou que em reunião realizada com um representante do ICMBio houve 

manifestação de interesse nas atividades do Grupo de Trabalho Experiência Embarcada,  com 

possível empenho do ICMBio e do IBAMA em viabilizar essas atividades, porém no momento 

sem nenhum planejamento. Na ocasião o Prof. VANILDO deu orientações e esclareceu que o 

PPG-Mar aguarda propostas concretas de gestão de embarcações para o trabalho ocorrer em 

parceria com o PPG-Mar.  

O Sr. JOÉLITON após ser questionado sobre o andamento dessas propostas explicou que os 

Centros de Pesquisas, atualmente sob coordenação do IBAMA, retornarão ao ICMBio, como era 

inicialmente. Essa mudança deve acontecer em um prazo de até três anos, como ocorrido da 

última vez, fato que talvez possa atrasar esse apoio aos trabalhos de atividade embarcada do 

Comitê. 
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A Profa. ANA ROSA acrescentou que o MPA procurou a Universidade Federal de Sergipe e 

disponibilizou uma embarcação para uso compartilhado, aumentando as pesquisas e diminuindo 

os gastos com embarcação, porém, o uso ainda não foi operacionalizado. 

Quanto ao que foi exposto, o Prof. KRUG informou que isso será discutido mais detalhadamente 

dentro do Grupo de Trabalho, e ao final, será discutido ou deliberado no âmbito do Comitê. 

Aproveitando a oportunidade, o Prof. KRUG lembrou da necessidade de preenchimento do QBS 

para os interessados em embarcar na frota da Marinha do Brasil. Disse que é de extrema 

importância que os coordenadores, desde o início do ano, com previsão ou não de embarque, 

estimulem os estudantes a preencheram toda a documentação necessária. 

3.5 - Recomposição da representação acadêmica do PPG-Mar 

O Prof. KRUG relatou que conforme estabelecido no processo de consulta aprovado pelo PPG-

Mar, foi efetuada a recomposição de metade da representação acadêmica durante o 4º EnCoGrad-

Mar, sendo escolhidos como representantes  da Graduação  o Prof. Dr. VANILDO SOUZA DE 

OLIVEIRA – UFRPE (Titular) e a Profa. Dra ANA ROSA DA ROCHA ARAÚJO – UFS 

(Suplente). Já como representantes da Pós-Graduação foram escolhidos o Prof. Dr. NILS EDVIN 

ASP NETO - UFPA (Titular) e o Prof. Dr. MANUEL DE JESUS FLORES MONTES – UFPE 

(Suplente). 

Esclareceu que esses nomes serão encaminhados ao MEC, a quem cabe definir a composição 

acadêmica do PPG-Mar. Na ocasião, também, será solicitada a criação do cargo de Vice-

Coordenador do PPG-Mar e sugerido o nome do Prof. Dr. JOSÉ HENRIQUE MUELBERT – 

FURG para tal função. 

Como a Profa. Msc. MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS não teve suplente definido durante 

o 4° EnCoGrad-Mar,  em função do critério de exclusão de mesma área de conhecimento e 

região geográfica previsto nas normas do processo de escolha dos representantes, o Prof. KRUG 

sugeriu o nome da Profa. Dra. CÍNTIA MIYAJI, da UNIMONTE, para ocupar esta lacuna. Após 

debaterem o tema, a indicação foi aprovada por unanimidade.  

 

4. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-Mar 

4.1 – Relatório de Atividades de 2011 do PPG-Mar 

O Prof. KRUG fez um breve relato das atividades desenvolvidas pelo PPG-Mar em 2011, 

informando, posteriormente, que o documento já está em sua íntegra disponível no portal 

Ciências do Mar Brasil: www.cdmb.furg.br. Depois de debaterem o Relatório de Atividades de 

2011, os presentes aprovaram o mesmo por unanimidade. 

http://www.cdmb.furg.br/
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4.2 – Relatório do GT Qualificação Docente 

A Profa. INÊS relatou brevemente os objetivos e metas do GT Qualificação Docente e em 

seguida apresentou os resultados do levantamento realizado sobre áreas prioritárias para a 

qualificação de recursos humanos. Feitos os esclarecimentos, o documento foi aprovado por 

unanimidade, sendo ainda decidido pelo encaminhamento do mesmo à CAPES e ao CNPq. O 

Relatório será disponibilizado no portal Ciências do Mar Brasil: www.cdmb.furg.br. 

4.3 – Material didático: conteúdo a ser adotado no próximo livro-texto. Definição do 

processo de identificação do conteúdo prioritário. 

O Prof. KRUG esclareceu que o planejamento do PPG-Mar prevê a elaboração de livros-texto 

para o uso nos cursos de graduação e programas de pós-graduação, sendo que no momento está 

em andamento o referente a Introdução às Ciências do Mar. Entretanto, como estima que são 

necessários três anos desde o início até a publicação de um livro, alertou para a necessidade de se 

trabalhar no desenvolvimento do próximo, para sua publicação em 2014. Assim, solicitou que na 

próxima reunião sejam trazidas sugestões de temas para um novo livro. 

4.4 – GT Mercado de Trabalho (Ação 1 da Meta 9 do PNT 2012-2015). Definição da 

conveniência de criação e critérios de composição do mesmo 

O Prof. KRUG relatou que a Meta 9 “Mitigar os entraves à absorção dos profissionais na área de 

Ciências do Mar pelo mercado de trabalho” é um dos maiores desafios do Comitê Executivo para 

os próximos anos, estando prevista a criação de um Grupo de Trabalho para tratar 

especificamente deste assunto, mas que ainda não teve desdobramento. Sendo assim, solicitou 

que sejam levantados nomes para a composição do citado GT, que deverá ter sua criação 

analisada  na próxima reunião. 

 

5. OUTROS ASSUNTOS 

5.1 – Relatos dos membros sobre a participação de seu órgão na Rio + 20 

O Prof. KRUG informou que na pasta de cada participante encontra-se um documento de 

referência sobre o assunto, que é um artigo sobre a entrevista do Prof. MUELBERT, da FURG, 

à Agência FAPESP durante o workshop preparatório para RIO+20, realizado nos dias 6 e 7 de 

março, em São Paulo. No artigo é exposto que, até o momento, a questão dos oceanos tem sido 

sistematicamente subestimada nas discussões ambientais e é preciso que passe a ganhar maior 

relevância a partir da RIO+20. Após a resumida exposição, o Prof. KRUG abriu a palavra aos 

membros para que relatassem as ações em desenvolvimento, no âmbito do PPG-Mar, relativas ao 

tema. 

http://www.cdmb.furg.br/
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Após contato telefônico feito pela CC (T) COSTALUNGA aos demais Ministérios, verificou-se 

que não há um conhecimento aprofundado por parte dos mesmos sobre o evento. Também foi 

feito esse levantamento durante a reunião do PROAREA, ocasião em que foi sugerido pelo 

MCTI uma reunião com a participação do MME, MMA e SECIRM e outros parceiros 

interessados para dar andamento ao tema. Foi informado que tal reunião está prevista para a 

semana subsequente à presente sessão. 

O Sr. ÉRIC disse que no MPA foi criado um GT para organizar a discussão do tema no âmbito 

daquele Ministério, não dispondo no presente de mais detalhes. Comprometeu-se em buscar mais 

informações e repassar aos demais presentes a reunião. 

 

6. DATA DA PRÓXIMA SESSÃO 

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

2012. Entretanto, em virtude da Reunião Rio+20, a mesma poderá ser remanejada para a 

primeira semana de julho, devendo a data a ser divulgada com  antecedência a todos os 

representantes. 

 

7. ENCERRAMENTO 

Às 17h40, o Prof. KRUG, coordenador do Comitê, agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão. 


