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COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR  1 

SUBCOMISSÃO PARA O PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 2 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM 3 

CIÊNCIAS DO MAR (PPG-Mar) 4 

ATA da 27ª Sessão Ordinária 5 

 6 

Brasília, DF, 5 de novembro de 2014. 7 

1.0 - ABERTURA 8 

Às 14 horas, do dia 5 de novembro de 2014, a Comandante MARISE, em nome do Secretário da 9 

CIRM, Vice-Almirante SILVA RODRIGUES, deu boas-vindas aos presentes e manifestou 10 

satisfação em reunir o PPG-Mar, em continuidade às atividades programadas para 2014. 11 

Informou que no próximo mês de dezembro estará indo para a reserva, encerrando a sua 12 

participação no serviço ativo da Marinha. Teceu considerações a respeito das atividades 13 

desenvolvidas pela SECIRM e particularmente do Comitê Executivo para a Formação de 14 

Recursos Humanos em Ciências do Mar (PPG-Mar). Em seguida, passou a palavra ao Professor 15 

KRUG, Coordenador do Comitê, que agradeceu a presença de todos, e declarou aberta a 27ª 16 

Sessão Ordinária do PPG-Mar. 17 

1.1. Membros Participantes 18 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 19 

Prof. LUIZ CARLOS KRUG (Coordenador); e 20 

Prof. DANILO KOETZ DE CALAZANS (Coordenador Adjunto). 21 

 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 22 

   Sr. SIDDHARTHA GEORGES VALADARES ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA (Titular). 23 

- Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) 24 

  Sra. CAMILA GRACIOLA (Representante); e   25 

  Sr. JOAQUIM NEVES DA SILVA RIBEIRO (Representante). 26 

- Estado-Maior da Armada (EMA), da Marinha do Brasil (MB) 27 

CF (T) TERESA CRISTINA CAVALCANTI SOARES (Representante). 28 

- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 29 

Prof. VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA (Titular). 30 

- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 31 
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Prof. MANUEL DE JESUS FLORES MONTES (Suplente) 32 

- Universidade Federal da Bahia (UFBA) 33 

 Prof. GUILHERME CARVALHO LESSA (Convidado). 34 

- Centro Universitário Monte Serrat (UNIMONTE) 35 

Profa. CINTIA MIYAJI (Suplente). 36 

- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)  37 

  Sra. FLÁVIA DA CUNHA MENEZES (Suplente). 38 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 39 

   Sr. THIAGO CARLOS CAGLIARI (Suplente). 40 

- Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) 41 

  CMG (T) MARISE SILVA CARNEIRO (Titular); e  42 

  CMG (T-Ref) JOSÉ IRAN CARDOSO (Suplente). 43 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 44 

  Sr. FRANCISCO JOÉLITON DOS SANTOS BEZERRA (Suplente). 45 

- Serviço Geológico do Brasil (CPRM) 46 

Sra. CLÁUDIA MARIA REZENDE DE SOUZA (Convidada). 47 

 48 

2.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 49 

2.1 - Adoção da Agenda 50 

O Prof. KRUG lembrou que a Agenda Provisória foi encaminhada no dia 22 de outubro e 51 

solicitou a inclusão de uma Moção, no subitem 3.1. Não havendo outras sugestões declarou 52 

aprovada a Agenda da 28ª Sessão Ordinária do PPG-Mar.  53 

2.2 - Aprovação da Ata da 27ª Sessão Ordinária 54 

O Coordenador lembrou que a Ata da 27ª Sessão Ordinária do PPG-Mar, realizada em 24 de ju-55 

lho de 2014, foi enviada com antecedência para verificação, colocando a mesma em discussão. 56 

Não havendo sugestões de alterações, o Coordenador declarou aprovada a Ata da 27ª Sessão Or-57 

dinária do PPG-Mar e informou que a mesma será disponibilizada na página do PPG-Mar.  58 

 59 

3.0 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 60 

3.1- Moção. 61 

O Prof. KRUG solicitou ao Comandante CARVALHO que fizesse a leitura do seguinte: 62 

MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 63 
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O Comitê Executivo para a Formação de Recursos do Mar em Ciências do Mar (PPG-Mar), no 64 

momento em que a Capitão-de-Mar-e-Guerra (T) MARISE SILVA CARNEIRO encerra a carrei-65 

ra militar e ingressa em uma nova etapa de vida profissional, manifesta imenso agradecimento 66 

pela sua inestimável contribuição à consolidação das Ciências do Mar no Brasil. 67 

E não poderia ser de outra forma, uma vez que a Comandante MARISE vem acompanhando o 68 

PPG-Mar desde a sua origem, em 2005, com extremo zelo e dedicação, inicialmente como cola-69 

boradora, depois como sua Gerente e, nos últimos anos, na condição de Subsecretária para o Pla-70 

no Setorial para os Recursos do Mar. Por isso mesmo, ainda que pareça encerrar algum excesso, 71 

é fundamental afirmar que este sempre foi seu “filho” dileto, aquele em que, suas três décadas de 72 

serviços dedicados à Marinha do Brasil, tratou com predileção e atenção especial. Não era, no 73 

entanto, uma postura de descuido aos inúmeros outros que estiveram sob sua responsabilidade. 74 

Era tão somente porque percebeu, já de inicio, que é na formação de recursos humanos que está 75 

o segredo do sucesso de todas as políticas públicas. Cuidar bem do PPG-Mar foi, em última ins-76 

tância, prestar atenção nos demais “filhos”. 77 

Apontar os avanços ocorridos na formação de recursos humanos e na construção de uma identi-78 

dade para as Ciências do Mar nos últimos dez anos é, por certo, uma tarefa extremamente grati-79 

ficante, haja vista a quantidade de ações desencadeadas pelo PPG-Mar neste período. Não há, no 80 

entanto, como deixar de reconhecer que tudo aquilo que foi feito contou sempre com o estimulo 81 

entusiasmado, o planejamento competente e a participação diligente da Comandante MARISE. 82 

Foi com sua liderança, abnegação e responsabilidade que a área de Ciências do Mar alcançou o 83 

grau de consolidação e reconhecimento que goza hoje em qualquer fórum, seja ele acadêmico ou 84 

leigo, público ou privado. 85 

Mas não é somente pela contribuição a este domínio do conhecimento que a Comandante MA-86 

RISE merece a admiração do PPG-Mar. É fundamental também destacar seus princípios morais e 87 

éticos, sua simplicidade e cordialidade, sua discrição, educação e simpatia, atributos que a fazem 88 

merecedora da estima, admiração e consideração daqueles com quem compartilhou seus momen-89 

tos profissionais e pessoais ao longo destes últimos anos. 90 

Assim, o Coordenador do PPG-Mar, em nome dos seus integrantes, por meio da presente Moção, 91 

reconhece a inestimável contribuição prestada pela Comandante MARISE às Ciências do Mar e 92 

a este Comitê em particular, desejando, ao mesmo tempo, muita saúde, felicidades e continuado 93 

sucesso nessa sua nova etapa da vida. 94 

Concluída a leitura, a Moção foi aprovada por aclamação pelo plenário. A Comandante MARISE 95 

agradeceu a homenagem e ressaltou a atenção e dedicação dos membros do Comitê em todas as 96 
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atividades conduzidas pelo PPG-Mar. O Prof. VANILDO enfatizou o empenho e a abnegação da 97 

Comandante MARISE para o desenvolvimento do PPG-Mar. O Prof. KRUG solicitou que a in-98 

tegra da Moção de Agradecimento constasse da Ata da Sessão. 99 

3.2 - 7° EnCoGrad-Mar: Adiamento e definição de nova data  100 

O Prof. KRUG informou que o 7º EnCoGrad-Mar, programado para o período de 1º a 5 de de-101 

zembro de 2014, em Salvador/Bahia, foi adiado para o próximo ano, na mesma cidade, tendo em 102 

vista que a licitação foi declarada deserta (não houve interessados em prestar serviço de hotelaria 103 

no período considerado). O Prof. GUILHERME informou que manteve contato com os hotéis em 104 

Salvador com condições de sediar o EnCoGrad-Mar, obtendo o indicativo de que na segunda 105 

quinzena de agosto existiria disponibilidade, sendo fundamental que a reserva seja encaminhada 106 

com antecedência. O Prof. KRUG relatou que as providências administrativas serão encaminha-107 

das com a antecedência necessária, propondo que o EnCoGrad-Mar passe a ser realizado a cada 108 

dois anos e na metade do ano, havendo a concordância do plenário. 109 

O Prof. KRUG expôs detalhadamente a programação, explicando que, além dos assuntos ligados 110 

a Graduação, Pós-graduação e Grupos de pesquisa em Ciências do Mar, o próximo evento deverá 111 

abordar as questões de mercado de trabalho e promover uma discussão sobre as bases para a ela-112 

boração do IX PSRM. O Sr. SIDDHARTHA ressaltou a importância de uma mesa redonda para 113 

discutir as questões de inovação tecnológica, valorização da publicação de livros textos e depósi-114 

tos de patentes. O Prof. VANILDO considerou que seria atrativa uma discussão sobre empreende-115 

dorismo e inovação tecnológica. A respeito da publicação de livros, o Prof. KRUG considerou que 116 

seria oportuna a participação de órgãos de fomento, como CAPES e CNPQ, no evento, uma vez 117 

que a produção de livros é pouco valorizada nas avaliações de produtividade. Foi ainda destacado 118 

que o importante seria valorizar o depósito da patente, uma vez que a concessão é um processo 119 

muito demorado, podendo chegar a dez anos. O Sr. THIAGO, representante do CNPQ informou 120 

que na próxima semana será realizada a reunião do Comitê de Oceanografia, ocasião em que de-121 

verão ser avaliados os critérios para a concessão de bolsas. 122 

3.3 - Renovação de 50% da representação acadêmica: alteração do calendário  123 

Considerando o adiamento do EnCoGrad-Mar, o Prof. KRUG sugeriu que seja mantida em aber-124 

to, até o final de abril, as indicações dos nomes para renovação da representação acadêmica no 125 

Comitê Executivo PPG-Mar. Explicou os critérios de escolha dos representantes e mostrou as 126 

indicações feitas, até então. O plenário concordou com o novo prazo para as indicações dos no-127 

mes, de forma que as escolhas definitivas sejam feitas por ocasião do próximo EnCoGrad-Mar. 128 

4. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-MAR 129 
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O Prof. KRUG apresentou um relato sucinto do que foi realizado pelo PPG-Mar no período de 130 

agosto a novembro de 2015, destacando o seguinte:  131 

- A atualização do diagnóstico sobre os Cursos de Graduação na Área de Ciências do Mar, basea-132 

da em dados de 2013, com 44 cursos de graduação em cinco modalidades que ofertaram 2.605 133 

vagas no ano e formaram 10.540 egressos, no período de 1974 a 2013. Observou que houve um 134 

declínio de formados nos anos de 2012 e 2013, havendo uma expectativa de formação de 1100 135 

graduados em Ciências do Mar, em 2015. 136 

- O levantamento dos Cursos de Programas de Pós-Graduação em Ciências do Mar, com dados de 137 

2012, está sendo atualizado e, em breve, será disponibilizado através do Portal Ciências do Mar 138 

Brasil.  139 

- Os dados sobre os Grupos de Pesquisa em Ciências do Mar foram atualizados para o ano de 140 

2014, totalizando 709 Grupos que se dedicam ao tema, dos quais 402 como tema majoritário e 141 

307 como correlatos. Rio de janeiro e São Paulo são os estados que tem mais Grupos de Pesquisa. 142 

- Informou que o Portal de Ciências do Mar tem registrado uma média de 85 acessos/dia. 143 

-O Programa de Apoio à Atividade Embarcada – PAAE fomentou o deslocamento, hospedagem e 144 

alimentação de 54 estudantes nos 10 primeiros meses de 2014, alcançando 54% da meta prevista 145 

para o ano (cem estudantes/ano). 146 

4.1 - Laboratórios de Ensino Flutuantes  147 

O Prof. DANILO informou que o primeiro projeto apresentado pelo INACE para a construção 148 

dos Laboratórios de Ensino Flutuantes foi modificado com vistas a uma embarcação com maior 149 

estabilidade e proporcionar mais conforto aos embarcados. Informou, ainda, que o novo projeto 150 

compreende um navio de 32 metros de comprimento e que no momento estão sendo levantadas as 151 

características dos equipamentos para mobiliar as embarcações. O Prof. KRUG esclareceu que a 152 

FURG autorizou o início da construção de quatro embarcações em 24 de agosto, com prazo de 153 

conclusão da primeira em agosto de 2017 (24 meses) e as demais a cada dois meses. O Prof. 154 

GUILHERME indagou sobre as condições de uso dessas embarcações. O Prof. KRUG esclareceu 155 

que por enquanto o processo está na fase de construção das embarcações e definição dos equipa-156 

mentos, sendo que as questões ligadas à gestão e ao uso serão objeto de estudo mais adiante. O 157 

Prof. VANILDO informou que o GT Experiência Embarcada está trabalhando na definição dos 158 

equipamentos e formatando uma proposta de gestão dos LEF. Essa proposta deverá sugerir uma 159 

gestão feita por um Pool de Universidades. A Sra. CLÁUDIA indagou se as embarcações poderi-160 

am ser empregadas nas atividades desenvolvidas na Elevação de Rio Grande pelo Serviço Geoló-161 

gico do Brasil, no escopo do PROÁREA. O Prof. KRUG ressaltou que por uma questão de auto-162 
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nomia, essas embarcações não terão condições de atender essas demandas. A Comandante MA-163 

RISE lembrou que para atender tais demandas, o Navio de Pesquisa Hidroceanográfico Vital de 164 

Oliveira, que está sendo adquirido pelo consórcio MCTI/MB/VALE/PETROBRAS, seria mais 165 

apropriado. 166 

4.2 - 15° Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação em Oceanografia  167 

O Prof. KRUG informou que em cumprimento ao Plano de Trabalho do PPG-Mar foi realizado, 168 

em Guaratuba, o 15° Fórum de Coordenadores de Cursos de Graduação em Oceanografia. Essa 169 

reunião de trabalho reuniu os coordenadores de treze cursos de Oceanografia para a discussão de 170 

uma agenda com uma série de assuntos de interesse dessa modalidade de formação. O relatório 171 

desse fórum será disponibilizado no Portal “Ciências do Mar Brasil”. 172 

4.3 - III Encontro de Coordenadores de Engenharia de Pesca 173 

O Prof. VANILDO informou que o III Encontro de Coordenadores de Engenharia de Pesca, reali-174 

zado em Laguna, Santa Catarina, foi muito proveitoso e reuniu dezoito coordenadores de cursos 175 

da modalidade. Destacou que nesse encontro, dentre outros assuntos, foi discutida a atualização 176 

de matrizes curriculares, buscando uma matriz nacional padronizada, com 3600 horas/aula para 177 

todos os cursos de Engenharia de Pesca. O Prof. KRUG reconheceu a necessidade de realizar es-178 

se tipo de encontro para a área de Ciências Biológicas e informou que está sendo analisada a pos-179 

sibilidade de realização em dezembro, em Santos/SP. Salientou que outra demanda que precisa 180 

ser atendida é um encontro específico dos coordenadores dos Cursos de Pós-graduação em Ciên-181 

cias do Mar, o que deverá ocorrer em 2015. A Prof. CINTIA lembrou que coordenadores de cur-182 

sos de Ciências Biológicas nunca participaram de uma reunião do PPG-Mar, sugerindo que um 183 

coordenador desses cursos seja convidado para participar das Sessões Ordinárias. O Prof. KRUG 184 

considerou válida a sugestão e avaliará a possibilidade de convidar um coordenador para as pró-185 

ximas sessões. O Sr. JOAQUIM, do MPA, indagou se nos cursos de graduação em Engenharia de 186 

Pesca existe alguma carga horária para peixes ornamentais. A Sra. CAMILA destacou que o MPA 187 

tem interesse de que seja avaliada a possibilidade da inserção de peixes ornamentais nas grades 188 

curriculares. O Prof. VANILDO afirmou que não existe uma carga horária específica para peixes 189 

ornamentais, mas que na matriz curricular de Engenharia de Pesca estão previstas 120 horas opta-190 

tivas para atender esse tipo de demanda. 191 

4.4 - Atividades Desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho  192 

- GT Experiência Embarcada  193 
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O Prof. VANILDO destacou que, no momento, o GT está voltado para o levantamento dos equi-194 

pamentos necessários aos LEF.  195 

- Grupo de Trabalho provisório "Ocean Literacy" 196 

O Prof. DANILO comentou que o GT "Ocean Literacy" identificou 7 princípios para a dissemi-197 

nação do conhecimento sobre os mares para escolas aplicáveis aos estudantes brasileiros. O GT 198 

está desenvolvendo suas atividades em conjunto com o Programa “Ciência Viva” (Portugal), vi-199 

sando inicialmente repassar aos professores conhecimentos sobre questões relacionadas ao mar, 200 

informações necessárias para desenvolver essa cultura nos alunos. Informou que dois representan-201 

tes do GT (Prof. DANILO e Prof. RITA) participaram do “2º Encontro de Educadores de Assun-202 

tos Marinhos no Ensino Médio”, em Gotemburgo/Suécia, e visitaram o Programa “Ciência Viva”, 203 

em Lisboa/Portugal. Os integrantes do GT também reuniram-se com o Secretário de Educação de 204 

Florianópolis e visitaram um projeto municipal que vem divulgando os valores do mar, ficando 205 

em aberto a possibilidade de trabalho conjunto entre a Secretaria e o GT para aproveitar a estrutu-206 

ra que já existe em Florianópolis. 207 

- GT Empreendedorismo 208 

O Prof. KRUG comunicou que, até o final de outubro/2014, foram realizadas 9 Oficinas de Em-209 

preendedorismo, das doze programadas para o ano, e que o Guia do Empreendedor em Ciências 210 

do Mar está em elaboração. Também está sendo atualizado o Guia de Empresas Juniores. 211 

- GT Material Didático 212 

O Prof. KRUG detalhou a situação atual das publicações que foram programadas e assegurou que 213 

o PPG-Mar publicará em 2014 os seguintes títulos: Introdução às Ciências do Mar; Caderno de 214 

Ensino – A Universidade: Perspectivas e Práticas; Guia de Empresas Juniores; e Guia do Empre-215 

endedor em Ciências do Mar. 216 

- GT Mergulho Científico 217 

O Prof. KRUG comunicou que esse Grupo realizou o 2º Workshop sobre Mergulho Científico, 218 

em Natal/RN e uma mesa redonda no 6º Congresso Brasileiro de Oceanografia. Constituído por 219 

representantes da Academia e da Diretoria de Portos e Costa (DPC), esse GT encaminhou suges-220 

tões ao Senado Federal e Câmara dos Deputados visando subsidiar o aperfeiçoamento dos Proje-221 

tos de Lei que estão tramitando no Congresso Nacional para a regulamentação dessa atividade. O 222 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo GT Mergulho Científico irá propor a separação do 223 

mergulho científico do mergulho recreativo e profissional. O Prof. GUILHERME informou que 224 

esse assunto vem causando certo ruído, tendo em vista que não está claro a quem cabe o creden-225 

ciamento para o mergulho científico. Citou que existe, em Salvador/Bahia, organização que ofe-226 
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rece curso de mergulho científico, inclusive com a Petrobras contratando operadora para esse 227 

serviço. Em função disso, existem professores na Universidade Federal da Bahia contratando 228 

essa operadora para realizar curso de mergulho científico. O Prof. KRUG ressaltou que esse as-229 

sunto está sendo tratado pelo GT e que o Prof. GUILHERME deverá ser convidado para a pró-230 

xima reunião do GT.  231 

- GT Mercado de Trabalho 232 

O Prof. KRUG informou que o Grupo está consolidando as informações que vão alimentar o ban-233 

co de dados sobre o mercado de trabalho e que por meio do Portal do PPG-Mar continuam sendo 234 

levantadas as situações de egressos de alguns cursos da área.  235 

- GT Ensino Profissional e Técnico 236 

Esse Grupo de Trabalho está realizando o diagnóstico da formação em Ciências do Mar no ensino 237 

profissional e técnico no Brasil. 238 

- GT Qualificação Docente 239 

A Prof. CINTIA informou que vai ter que adiar para outra ocasião a reunião dos docentes de Tec-240 

nologia do Pescado que estava programada para o EnCoGrad-Mar. Acrescentou que, além da de-241 

finição das grades curriculares dos Cursos de Engenharia de Pesca, existe uma deficiência de 242 

qualificação docente na área de Tecnologia do Pescado que precisa ser sanada. Outra demanda 243 

está relacionada a formatação de uma disciplina à distância de Biotecnologia Marinha, uma defi-244 

ciência apontada pelos cursos. Afirmou que há interesse da incorporação desse assunto nas matri-245 

zes curriculares, mas não há docentes disponíveis para ministrar a disciplina. Outra atividade de-246 

senvolvida pelo GT Qualificação Docente será transformar o Caderno de Ensino – A Universida-247 

de: Perspectivas e Práticas, disponível digitalmente, em um curso de ensino a distância para capa-248 

citação de professores. Esse material foi elaborado por um grupo da UNIVALI e será formatado 249 

para EaD. O Prof. KRUG lembrou que, além das atividades citadas, a Prof. CINTIA vem traba-250 

lhando no processamento dos dados coletados no 6º EnCoGrad-Mar. 251 

5. ASSUNTOS CORRELATOS 252 

5.1 – Oceano Junior 2014  253 

O Prof. KRUG informou que o PPG-Mar apoiou a realização do Oceano Júnior 2014, nos dias 26 254 

e 27 de outubro, na cidade de Pontal do Paraná,/PR, que contou com a presença de representantes 255 

de empresas juniores. Esse encontro nacional visa aumentar a integração, visibilidade, atuação e 256 

capacitação das Empresas Juniores (EJ’s) de Oceanografia do Brasil. 257 

5.2 - 6º Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO 2014 258 
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O Prof. KRUG informou que o PPG-Mar participou do CBO 2014, em Itajai, de 25 a 29 de outu-259 

bro, por meio de uma palestra sobre “Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar”, de 260 

uma Oficina de Empreendedorismo e de uma mesa-redonda do GT Mergulho Científico.  261 

A Comandante MARISE informou que além das atividades desenvolvidas pelo PPG-Mar no 262 

CBO 2014 as atividades da CIRM foram refletidas nos temas de palestras e debates, bem como 263 

na exposição no stand da DHN e da SECIRM. Durante o evento os participantes puderam visitar 264 

o Navio Oceanográfico Antares, da Marinha do Brasil. 265 

6. 0 - DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 266 

A Comandante MARISE informou que a próxima Sessão Ordinária do Comitê Executivo do 267 

PPG-Mar será realizada em Março de 2015, devendo a data ser divulgada com antecedência.  268 

7. 0 - ENCERRAMENTO 269 

O Prof. KRUG agradeceu a colaboração e a presença de todos e declarou encerrada a 27ª Sessão 270 

Ordinária do PPG-Mar, às 17h30. 271 


