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COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR  

SUBCOMISSÃO PARA O PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM 

CIÊNCIAS DO MAR (PPG-Mar) 

ATA da 28ª Sessão Ordinária 

 

Brasília, DF, 25 de março de 2015. 

1.0 - ABERTURA 

Às 14 horas, do dia 25 de março de 2015, o Comandante VIEIRA, em nome do Secretário 

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

manifestou satisfação em passar a fazer parte, como Subsecretário para o PSRM, nas 

múltiplas atividades do PPG-Mar. Em seguida, passou a palavra ao Professor KRUG, 

Coordenador do Comitê, que agradeceu a presença de todos, desejou ao Comandante 

VIEIRA sucesso no desempenho do Cargo de Subsecretário para o PSRM, e declarou 

aberta a 28ª Sessão Ordinária do PPG-Mar. 

1.1. Membros Participantes 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 

Prof. LUIZ CARLOS KRUG (Coordenador); e 

Prof. DANILO KOETZ DE CALAZANS (Coordenador Adjunto). 

 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

Sr. SIDDHARTHA GEORGES VALADARES ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA 

(Titular). 

- Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

 Sra. PAULA MORAES PEREIRA(Representante).  

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

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

- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

Prof. VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA (Titular). 
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- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

Prof. MANUEL DE JESUS FLORES MONTES (Suplente) 

- Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Prof. ABILIO SOARES GOMES ( Titular). 

- Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Prof. ANA ROSA DA ROCHA ARAÚJO (Titular) 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

Sr. THIAGO CARLOS CAGLIARI (Suplente). 

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

CMG JOSÉ EDUARDO VIEIRA CARNEIRO (Titular); e  

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

- Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 

ERISMAR NOVAES ROCHA; 

HELENA MACHADO CABRAL COIMBRA ARAÚJO 

2.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

2.1 - Adoção da Agenda 

O Prof. VANILDO solicitou a inclusão do assunto “19º Congresso Brasileiro de 

Engenharia de Pesca”, no subitem 5.2. Não havendo outras sugestões, o Prof. KRUG 

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

2.2 - Aprovação da Ata da 27ª Sessão Ordinária 

O Coordenador lembrou que a Ata da 27ª Sessão Ordinária do PPG-Mar, realizada em 5 de 

novembro de 2014, foi enviada com antecedência para verificação, colocando a mesma em 

discussão. Não havendo sugestões de alterações, o Coordenador declarou aprovada a Ata 

da 27ª Sessão Ordinária do PPG-Mar e informou que a mesma será disponibilizada no Por-

tal Ciências do Mar Brasil. 

3.0 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 

3.1- Fornecimento de Óleo Diesel Marítimo para Atividades de Experiência Embar-

cada. 
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O Comandante IRAN explicou a respeito das Normas para o Fornecimento de Óleo Diesel 

Marítimo (ODM) para a prática de Experiência Embarcada, no escopo do Convênio Petro-

brás/SECIRM, e informou que, no primeiro trimestre de 2014, foram fornecidos 10.000 

litros de ODM para a Universidade Federal Rural de Pernambuco, no acompanhamento do 

“Projeto Pesquisa e Monitoramento de Tubarões” utilizando o barco SINUELO na costa de 

Pernambuco. Esse apoio considera o fornecimento de quatro parcelas de 10.000 litros de 

ODM/ano. Na oportunidade, o Comandante IRAN esclareceu os procedimentos para o 

fornecimento de Óleo Diesel Marítimo para atividades de pesquisa/experiência embarcada, 

e informou que as Normas para esse apoio estão disponíveis no Portal Ciências do Mar 

Brasil. 

3.2 – Relatório de Atividades 2014 

O Prof. KRUG apresentou o Relatório das Atividades desenvolvidas pelo PPG-Mar no ano 

de 2014, destacando o seguinte: 

- Manutenção do Portal Ciências do Mar Brasil – em constante atualização, com média de 

98,87 visitas/dia no período 01 de janeiro a 19 de abril de 2015 (total de 10.777 visitas no 

período). Em 2014 foram 84,32 visitas/dia (total de 30.778 visitas no período). Houve, por-

tanto, um crescimento de 17,26% no número de visitas/dia entre o período anterior e o 

primeiro quadrimestre de 2015. 

- Atualização dos dados sobre os Cursos de Graduação na Área de Ciências do Mar, basea-

da nas informações de 2013, com 44 cursos de graduação, em cinco modalidades, que 

ofertaram 2.647 vagas em 2014 e formaram 10.540 egressos, no período de 1974 a 2013. A 

maior quantidade desses cursos está localizada na região Nordeste (16), seguida da Sudeste 

(12), da Sul (9) e da Norte (7), sendo observado que houve um declínio de formados nos 

anos de 2012 e 2013, havendo uma expectativa de formação em 2015de 1100 graduados 

em Ciências do Mar. 

- Atualização dos dados dos Cursos de Pós-graduação, com informações de outubro de 

2014, mostrou que os 27 programas de pós-graduação identificados como pertencentes à 

área de Ciências do Mar oferecem 47 cursos, sendo 27 de mestrado e 20 de doutorado. São 

11 programas enquadrados na grande área de Ciências Biológicas, 6 na de Ciências Exatas 
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e da Terra, 5 na de Ciências Agrárias, 4 na Multidisciplinar e ainda 1 na de Engenharias. A 

Região Sul abriga 11 programas e a Nordeste e a Sudeste 8 cada. A região norte possui 

apenas 2 programas. Em 2015 foram oferecidas pelo menos 394 vagas pelos cursos de 

mestrado de Ciências do Mar e 177 pelos cursos de doutorado. 

- Em Setembro de 2014, a atualização dos dados sobre os Grupos de Pesquisa em Ciências 

do Mar totalizou 709 Grupos que se dedicam ao tema, dos quais 402 como tema majoritá-

rio e 307 como correlato. Rio de janeiro e São Paulo são os estados que tem mais Grupos 

de Pesquisa em Ciências do Mar e correlatos. 

- Criação do “Repositório de Teses e Dissertações” produzidas no âmbito dos programas 

de pós-graduação identificados como pertencentes à área de Ciências do Mar. O mecanis-

mo de busca (autor, palavras chaves e outros) já foi concluído e a versão Alpha está em fa-

se de testes. Assim que consolidado, o repositório será disponibilizado no Portal Ciências 

do Mar Brasil e conterá a íntegra das teses e dissertações. 

- Em 2014 o PPG-Mar esteve presente nos seguintes eventos: Second European Marine 

Science Educators Association's (EMSEA) Conference, que ocorreu de 1° a 3 de setembro, 

em Gotemburgo, Suécia; e Congresso Brasileiro de Oceanografia – CBO 2014, que ocor-

reu de 25 a 29 de outubro, em Itajaí, SC. 

- O Programa de Apoio à Atividade Embarcada - PAAE, em 2014, custeou o deslocamento 

de 81 alunos de 12 instituições de ensino superior e no primeiro trimestre de 2015 já apoi-

ou 16 alunos. A regulamentação do PAAE está no Portal Ciências do Mar Brasil. 

- Foi detalhado o estágio em que se encontra cada um dos 6 títulos em elaboração e mos-

trado um exemplar (boneco) do livro “Introdução a Ciências do Mar”, que está passando 

pela última correção, devendo estar impresso no final de junho. Esse livro, contendo 

exemplos do mar brasileiro, será distribuído para todos os alunos de graduação e Pós- gra-

duação. Foi relatado como está sendo feita a distribuição dos títulos “Estudos Oceanográ-

ficos: do instrumental ao prático” e “Caderno de Ensino – A Universidade: perspectivas e 

práticas”, produzidos pelo PPG-Mar. 

- O GT Empreendedorismo realizou, em 2014, 11 edições da Oficina de Empreendedoris-

mo em Ciências do Mar, com uma média de 15 participantes por edição. O “Guia de Em-
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presas Juniores” está pronto para impressão e o “Guia do Empreendedor em Ciências do 

Mar” está sendo revisado, com previsão de conclusão em data próxima do EnCoGrad-Mar. 

- O GT Qualificação Docente atuou em 2014 na adaptação de material de apoio pedagógi-

co pertencente a UNIVALI (Caderno de Ensino – A Universidade: perspectivas e práticas), 

que será destinado aos professores da área de ciências do Mar, uma vez que 90% de apro-

ximadamente 1200 professores que atuam neste domínio são oriundos de bacharelado e 

não tem formação pedagógica. Uma vez adaptado, o material servirá de base para um cur-

so de formação à distância - EaD (40 horas). 

- Foi informado que os GT  Ocean Literacy e o Ensino Profissional e Técnico estão desen-

volvendo as suas atividades conforme o programado. Já o GT Mergulho Científico enca-

minhou ao Legislativo, em novembro de 2014, subsídios aos projetos que lá tramitam tra-

tando da regulamentação do exercício da profissão de mergulhador. O Comandante IRAN 

esclareceu que tramitam na Câmara dos Deputados os Projetos de Lei Nº 6133/2013, 

6821/2013 e 6822/2013, enquanto que no Senado há o Projeto de Lei Nº 471/2013. Na 

Câmara dos Deputados, em novembro de 2014, os projetos se encontravam na Comissão 

de Trabalho, de Administração e Serviço Público, sob a relatoria do Dep. ARMANDO 

VERGILIO, que não se reelegeu. Aguardam, portanto, a designação de nova relatoria. No 

Senado o Projeto  Nº 471/2013 está na Comissão de Assuntos Sociais, sob a relatoria da 

Senadora ÂNGELA PORTELA. Nas duas comissões foram entregues cópias dos subsídios 

elaborados pelo GT Mergulho Cientifico e tentado uma audiência com os Relatores, fato 

que não se concretizou até o presente. Há, no entanto, a possibilidade de contato por e-

mail, o que será tentado oportunamente. O GT Mergulho Científico está propondo a sepa-

ração do mergulho científico do mergulho recreativo e profissional. 

Foi destacado o início do processo de construção dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – 

LEF, que pretende solucionar a carência crônica de meios flutuantes para a formação dos 

estudantes na área de Ciências do Mar. O diagnóstico elaborado pelo GT Experiência Em-

barcada levou o MEC a liberar recursos financeiros para a Universidade Federal do Rio 

Grande – FURG desencadear a Concorrência N° 007/2013, que selecionou a Indústria Na-

val do Ceará S.A. (INACE) para elaborar o projeto executivo e construir quatro embarca-
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ções para esta finalidade. Com o cronograma de execução em dia, a expectativa é de que a 

primeira embarcação seja entregue em fevereiro de 2016. Esse é um acontecimento que re-

presentará um ponto de inflexão na formação de recursos humanos em Ciências do Mar, 

possibilitando a adequada qualificação de profissionais para a exploração e conservação 

dos recursos vivos e não vivos do ambiente marinho. Foi mostrado, na sequencia, um ví-

deo com a cerimônia de virada de casco da primeira embarcação, fato ocorrida no dia 18 

de março, nas instalações do INACE, em Fortaleza/Ceará. 

3.3 – Plano de Trabalho e Orçamento 2015 

O Prof. KRUG fez uma apresentação sucinta do planejamento das atividades a serem de-

senvolvidas pelo PPG-Mar em 2015, destacando o seguinte: 

I. Manutenção e ampliação das características do Portal Ciências do Mar Brasil 

(www.cdmb.furg.br); 

II. Manutenção e ampliação do Repositório de Ciências do Mar – RepoMar; 

III. Participação em eventos da área de Ciências do Mar; 

IV. Realização de 3 Sessões Ordinárias do Comitê Executivo/PPG-Mar, nos meses de mar-

ço, julho e outubro; 

V. Promover encontros de coordenadores por modalidade de cursos de graduação (Biologia 

Marinha, Engenharia de Pesca e Oceanografia) e de programas de pós-graduação em Ciên-

cias do Mar; 

VI. Promover o 3° EnCoJunior-Mar, reunindo representantes das Empresas Juniores em 

atividade e representação dos cursos de graduação que ainda não dispõem destas organiza-

ções; 

VII. Promover o 7° EnCoGrad-Mar, reunindo coordenadores de cursos de graduação e 

programas de pós-graduação da área de Ciências do Mar e convidados; e 

VIII. Dar prosseguimento às atividades definidas pelos Grupos de Trabalho, a saber: 

A - GT Periódicos:  

- revisar e atualizar a lista de periódicos de Ciências do Mar; levantar a situação editorial 

dos periódicos de Ciências do Mar; realizar oficina de capacitação de editores (agên-

cias/sistemas indexadoras: ISI, Scielo, Scopus...); realizar ação junto às FAPs para fortale-

cer o financiamento dos periódicos em Ciências do Mar (PPGMar associado à CNPq e Ca-
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pes); dar seguimento e avaliar o Programa de Apoio à Publicação em Periódicos Nacionais 

– PAP; realizar curso itinerante de produção e redação científica; estimular volumes espe-

ciais com pesquisadores de renome em temas prioritários das Ciências do Mar; e analisar o 

Corpo Editorial e os trabalhos publicados para verificar a ocorrência de endogenia. 

B - GT Experiência Embarcada:  

-  acompanhar o processo de construção dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – LEF e a 

aquisição de equipamentos científicos; elaborar um Programa de Manutenção e Gestão das 

Embarcações (Laboratórios de Ensino Flutuantes – LEF) – PROMAGE; capacitar os do-

centes responsáveis por atividades de experiência embarcada junto às instituições que ofe-

recem cursos de graduação e programas de pós-graduação na área de Ciências do Mar; e 

dar seguimento ao Programa de Apoio à Atividade Embarcada – PAAE. 

C - GT Material Didático:  

- finalizar e imprimir o livro texto “Introdução às Ciências do Mar”; dar seguimento ao 

processo de elaboração dos novos livros textos para estudantes da área de Ciências do Mar, 

a saber: Introdução à Oceanografia Física; Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca do 

Brasil; Maricultura; Gerenciamento Costeiro; Equipamentos Oceanográficos: Análises La-

boratoriais; e Fronteiras do Conhecimento em Ciências do Mar.  

D - GT Empreendedorismo:  

- formalizar acordo de parceria entre o PPG-Mar, SECIRM e o SEBRAE Nacional; dar 

continuidade as oficinas de Empreendedorismo em Ciências do Mar; finalizar e imprimir o 

“Guia do Empreendedor em Ciências do Mar”; consultoria a Empresas Juniores de Ciên-

cias do Mar (novas ou existentes); realizar o III Encontro de Empresas Juniores dos cursos 

de Ciências do Mar; e promover a discussão entre os coordenadores da proposta já elabo-

rada de ementa de disciplinas de Empreendedorismo em Ciências do Mar. 

E - GT Inovação:  

- promover a reestruturação do Grupo de Trabalho.  

F - GT Qualificação Docente:  

- dar andamento ao processo de levantamento do perfil do corpo docente dos cursos de 

graduação e programas de pós-graduação na área de Ciências do Mar; dar andamento ao 

processo de estruturação o banco de dados de docentes da área de Ciências do Mar; elabo-
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ração do curso de Ensino a Distância - EaD de formação de docentes com base no Caderno 

de Ensino de Ciências do Mar; levantar informações e elaborar disciplina (40 horas) em 

EAD, com base na ementa elaborada em 2012 pelo PPG-Mar sobre Biotecnologia Mari-

nha.  

G - GT Mercado de Trabalho:  

- viabilizar a coleta, processamento e difusão dos dados sobre o mercado de trabalho na 

área de Ciências do Mar.  

H - GT Ensino Técnico:  

- estruturar o Grupo de Trabalho e realizar pelo menos uma sessão ordinária; consolidar o 

diagnóstico (estado da arte) de cursos profissionalizantes da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, de acordo com a definição de Ciências do Mar adotada pelo 

PPG-Mar; divulgar o diagnóstico dos cursos profissionalizantes no 7° EnCoGrad-Mar; 

participar de eventos da área de Ciências do Mar.  

I - GT Ocean Literacy: 

- mapeamento dos princípios; elaboração de curso de especialização; e construção do site 

repositório. Atendendo a sugestão da Sra. PAULA para que a denominação do GT fosse 

uma expressão em português, o plenário concordou em substituir a expressão “Ocean Lite-

racy” por “Descobrindo os Oceanos”. 

J - GT Mergulho Científico:  

- rever e finalizar o texto da NORMAN; discutir proposta para a avaliação das diretrizes da 

formação do mergulhador científico; iniciar discussões sobre a questão trabalhista no mer-

gulhador científico; e avançar na construção do artigo ou edição especial como marco dos 

trabalhos do GT. 

Os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das atividades do PPG-Mar duran-

te o ano de 2015 estão estimados em R$ 2.049.545,00 (dois milhões e quarenta e nove mil 

e quinhentos e quarenta e cinco reais), distribuídos conforme estabelece o Plano de Aplica-

ção dos Recursos Financeiros. 

3.4 - 7° EnCoGrad-Mar: data e programação 

O Prof. KRUG comentou que o 7° Encontro de Coordenadores de Cursos de Ciências do 

Mar, marcado para ocorrer em 2014, em Salvador/BA, acabou não se realizando, em razão 
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da inexistência de interessado na prestação de serviços de hotelaria e correlatos nos termos 

estabelecidos no Pregão N° 00138/2014. Com programação praticamente fechada, o even-

to teria como temas centrais o mercado de trabalho da área de Ciências do Mar e a defini-

ção das bases para a construção do IX PSRM. 

Levando em conta as restrições orçamentárias previstas para 2015 e considerando a neces-

sidade de adiar esse Encontro para o final do ano, o Prof. KRUG propôs que a realização 

do 7º EnCoGrad-Mar seja mantida para a cidade de Salvador/Bahia, na segunda quinzena 

de novembro/2015, com um número menor de participantes e como um encontro coletivo 

por modalidades, tendo por objetivo tratar das questões especificas da Graduação e Pós-

graduação. Assim, as contribuições dos líderes de pesquisas para a elaboração do IX 

PSRM ficariam restritas as sugestões encaminhadas por meio digital. A programação será 

refeita sem a participação dos Grupos de Pesquisas. 

3.5 – Renovação de 50% da Representação Acadêmica: alteração do calendário 

Como a escolha para a renovação da representação acadêmica no Comitê Executivo/PPG-

Mar ocorre durante o EnCoGrad-Mar e considerando o adiamento do 7º EnCoGrad-Mar 

para o final do ano, o Prof. KRUG sugeriu que as indicações dos nomes sejam mantidas 

em aberto até a realização do Encontro. O plenário concordou com a sugestão, de forma 

que as escolhas definitivas sejam concretizadas por ocasião do próximo EnCoGrad-Mar. 

3.6 – Alteração na Coordenação de Grupos de Trabalho 

O Prof. KRUG informou a necessidade de fazer as seguintes alterações nas seguintes coor-

denações: 

- O GT Periódicos passa a ser coordenado pelo Prof. CARLOS EDUARDO PERES TEI-

XEIRA, da UFC, em substituição ao Prof. JOSÉ HENRIQUE MUELBERT, da FURG; 

- No GT Qualificação Docente a Prof. CINTIA MIYAJI, da UNIMONTE, passa a coorde-

nação para a Prof. MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS, da UNIVALI; e 

- No GT Descobrindo os Oceanos a coordenação passa a ser exercida pela Prof. CINTIA 

MIYAJI, da UNIMONTE, em substituição a Prof. RITA DE CÁSSIA GRECCO DOS 

SANTOS, da FURG. 
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4. DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-MAR 

Além do que já foi citado pelo Prof. KRUG, as principais atividades realizadas pelo PPG-

Mar, no período de dezembro de 2014 a março de 2015, foram as seguintes:  

4.1 - Laboratórios de Ensino Flutuantes  

O Prof. DANILO citou que a Comissão de Fiscalização da construção dos Laboratórios de 

Ensino Flutuantes vem fazendo o acompanhamento in loco, com visitas mensais a INACE. 

Para a aquisição dos equipamentos científicos foi entregue uma lista ao departamento de 

compras da FURG para encaminhar as aquisições, de forma que uma das embarcações es-

teja pronta em fevereiro de 2016. Os equipamentos de navegação e segurança, conforme o 

edital, serão fornecidos e instalados pelo estaleiro. O Prof. VANILDO manifestou a satis-

fação em ver os barcos em construção e considerou um sonho realizado dispor de meios 

apropriados para a prática de experiência embarcada. Destacou que o desafio agora é a 

gestão das embarcações e que para isso o GT elaborou proposta de um programa de gestão 

a ser apresentado aos Reitores. O Prof. KRUG ressaltou que a gestão das embarcações será 

tratada pela Reitora da FURG com a ANDIFES. O Sr. SIDDHARTHA informou que o 

MCTI está aberto para as negociações necessárias para analisar a questão da gestão das 

embarcações, considerando as possibilidades de um contrato de gestão com o INPO. 

4.2 – Atividades Desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho 

- GT Experiência Embarcada 

O Prof. VANILDO destacou que, no momento, o GT está voltado para o levantamento dos 

equipamentos científicos a serem adquiridos para os Laboratórios de Ensino Flutuantes e 

também no detalhamento do “Programa de Manutenção e Gestão das Embarcações”. 

- GT Mercado de Trabalho 

A Prof. ANA ROSA informou que após a estruturação do banco de dados de empresas que 

trabalham na área de Ciências do Mar e o monitoramento dos editais com oferta de vagas 

para profissionais deste domínio, o GT Mercado está tendo muita dificuldade de conseguir 

respostas ao questionário que foi encaminhado às empresas. Informou que somente 3% das 

cerca de 250 empresas cadastradas responderam ao questionário. Informou, por fim, que o 
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GT, além do monitoramento de editais com oferta de vagas para profissionais das Ciências 

do Mar, tem buscado dados juntoas redes sociais. 

5. ASSUNTOS CORRELATOS 

5.1 – 5º Congresso Brasileiro de Biologia Marinha – 5º CBBM 

O Prof. ABILIO comentou sobre a realização do 5° Congresso Brasileiro de Biologia Ma-

rinha – 5° CBBM, que ocorrerá entre 17 e 21 de maio, em Porto de Galinhas/PE, infor-

mando que o PPG-Mar, além da sua pessoa, estará representado também pelo Prof. KRUG.  

5.2 – 19º Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca 

O Prof. VANILDO comentou sobre a realização do 19º Congresso Brasileiro de Engenha-

ria de Pesca – 19º CONBEP, que ocorrerá de 4 a 8 de outubro, em São Luis/MA. Nesse 

evento o PPG-Mar, deverá ser representado pelo Prof. KRUG e pelos integrantes do GT 

Experiência Embarcada, Prof. VANILDO, ABILIO e DANILO. 

6. 0 - DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

O Comandante VIEIRA informou que a próxima Sessão Ordinária do Comitê Executivo 

do PPG-Mar deverá ser realizada em Julho de 2015, devendo a data ser divulgada com an-

tecedência.  

7. 0 - ENCERRAMENTO 

O Prof. KRUG agradeceu a colaboração e a presença de todos e declarou encerrada a 28ª 

Sessão Ordinária do PPG-Mar. 

 


