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COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR  1 

SUBCOMISSÃO PARA O PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO 2 

MAR 3 

COMITÊ EXECUTIVO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4 

EM CIÊNCIAS DO MAR (PPG-Mar) 5 

ATA da 29ª Sessão Ordinária 6 

Brasília, DF, 10 de dezembro de 2015. 7 

1.0 - ABERTURA 8 

Às 9 horas, do dia 10 de dezembro de 2015, o Comandante JOSÉ IRAN CARDOSO, em nome do 9 

Secretário da CIRM, Contra-Almirante JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DA CUNHA DE MENEZES, 10 

deu boas-vindas aos presentes e manifestou satisfação em reunir o PPG-Mar, encerrando as 11 

atividades desse Comitê programadas para o ano de 2015. Em seguida, passou a palavra ao 12 

Professor LUIZ CARLOS KRUG, Coordenador do Comitê, que agradeceu a presença de todos e 13 

declarou aberta a 29ª Sessão Ordinária do Comitê Executivo para a Formação de Recursos 14 

Humanos em Ciências do Mar - PPG-Mar. 15 

1.1 - Membros Participantes 16 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 17 

Prof. LUIZ CARLOS KRUG (Coordenador); e 18 

Prof. DANILO KOETZ DE CALAZANS (Coordenador Adjunto). 19 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 20 

Sr. SIDDHARTHA GEORGES VALADARES ALMEIDA DE OLIVEIRA COSTA (Titular). 21 

- Ministério do Meio Ambiente (MMA) 22 

Sra. PAULA MORAES PEREIRA (Representante); e 23 

Sr. SALOMAR MAFALDO.  24 

- Estado-Maior da Armada (EMA), da Marinha do Brasil (MB) 25 

Capitão de Fragata (T) TERESA CRISTINA CAVALCANTI SOARES (Representante). 26 

- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 27 

Prof. VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA (Titular). 28 

- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 29 

Prof. MANUEL DE JESUS FLORES MONTES (Suplente) 30 

- Universidade Federal de Sergipe (UFS) 31 
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Profª. ANA ROSA DA ROCHA ARAÚJO (Titular) 32 

- UNIMONTE 33 

Profª. CINTIA MIAYAJI 34 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 35 

Sr. FRANCISCO JOÉLITON DOS SANTOS BEZERRA (Titular) 36 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 37 

Sr. THIAGO CARLOS CAGLIARI (Suplente). 38 

- Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) 39 

Capitão de Mar e Guerra (Refº-T)) JOSÉ IRAN CARDOSO (Suplente); e 40 

Capitão de Fragata (T) ANA LÚCIA OLIVEIRA COSTALUNGA. 41 

2.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 42 

2.1 - Adoção da Agenda 43 

O Prof. KRUG solicitou a inclusão do assunto “1ª Semana de Ciências do Mar”, no subitem 5.3; o 44 

Sr. JOELITON solicitou a inclusão do assunto “Divulgação de Publicação”, no subitem 5.4. O Prof. 45 

KRUG salientou que outros assuntos poderão ser incluídos quando da apresentação do item 5.3 46 

ASSUNTOS CORRELATOS e declarou aprovada a Agenda da 29ª Sessão Ordinária do PPG-Mar.  47 

Após a aprovação da Agenda, o Prof. KRUG fez um breve relato dos assuntos do PPG-Mar 48 

apresentados nas Sessões Ordinárias de setembro e novembro de 2015 da CIRM, tendo em vista o 49 

cancelamento, em face da limitação de recursos financeiros, da Sessão Ordinária de julho último do 50 

PPG-Mar.  51 

2.2 - Aprovação da Ata da 28ª Sessão Ordinária 52 

O Coordenador lembrou que a Ata da 28ª Sessão Ordinária do PPG-Mar, realizada em 25 de março 53 

de 2015, foi encaminhada por meio digital no dia 8 de dezembro, colocando a mesma em discussão. 54 

Não havendo sugestões de alterações, o Coordenador declarou aprovada a Ata da 28ª Sessão Ordi-55 

nária do PPG-Mar e informou que a mesma será disponibilizada no Portal Ciências do Mar Brasil. 56 

3.0 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 57 

3.1- Fornecimento de Óleo Diesel Marítimo para Atividades de Experiência Embarcada. 58 

O Comandante IRAN informou que desde a última Sessão Ordinária do PPG-Mar, ocorrida em 59 

março de 2015, foram atendidas as seguintes demandas: 60 

- 20.000 litros de ODM em duas parcelas de 10.000 (Junho e Outubro) para apoiar o Projeto de 61 

Pesquisa e Monitoramento dos Tubarões na costa de Pernambuco e apoiar atividades de alunos 62 

embarcados utilizando o barco SINUELO da UFRPE. Ainda nesse mês de dezembro, no dia 21, 63 

será fornecida a terceira parcela de 10.000 litros. O Prof. KRUG lembrou que essa atividade 64 

“Fornecimento de Óleo Diesel Marítimo” não constava do Plano de Trabalho (PNT) do PPG-Mar, 65 
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mas que está sendo incluída no Plano Nacional de Trabalho 2016-2019, tendo em vista ser um 66 

suporte fundamental para as práticas de experiência embarcada. O Prof. VANILDO salientou que 67 

esse fornecimento de ODM atende as aulas práticas das disciplinas de Tecnologia de Pesca, 68 

Navegação, Oceanografia Biológica e Oceanografia Química. 69 

3.2 –  Avaliação do Plano Nacional de Trabalho (PNT) 2012-2015 70 

O Prof. KRUG informou que os representantes acadêmicos do PPG-Mar, reunidos em 8 e 9 71 

passado, avaliaram as dez metas e 49 ações contidas no PNT 2012-2015, chegando ao resultado 72 

contido na planilha que foi disponibilizada (projetada) aos presentes. Informou, ainda, que fica 73 

aberto prazo para sugestões até a próxima Sessão Ordinária do PPG-Mar, quando então será 74 

submetida a apreciação. A Profª. Drª. CINTIA fez uma breve exposição da consolidação dos 75 

resultados em números (80% das 10 Metas cumpridas e 70,41% das 49 Ações) e explicou os 76 

critérios empregados nas avaliações realizadas. O Prof. KRUG acrescentou que nessas avaliações 77 

foram identificadas algumas atividades que não estão no escopo do PPG-Mar e, assim, serão 78 

suprimidas no Plano Nacional de Trabalho 2016-2019.  79 

3.3 – Processo e Cronograma de Elaboração do Plano de Trabalho 2016-2019 80 

O Professor KRUG explicou que o processo para a elaboração do Plano Nacional de Trabalho 81 

2016-2019, teve início com a componente acadêmica do PPG-Mar realizando uma avaliação do 82 

PNT 2012-2015 e verificando o que foi feito daquilo que foi planejado, o que não foi feito ou feito 83 

parcialmente. Como resultado da avaliação realizada, o Prof. KRUG apresentou uma primeira 84 

versão do Plano de Trabalho 2016-2019, constituído de 11 metas, estratégias, responsáveis, 85 

envolvidos, indicadores e 45 ações. Esclareceu que essa versão será divulgada para todos os 86 

coordenadores de graduação, de cursos de pós-graduação e líderes de pesquisa, que poderão 87 

encaminhar sugestões. O novo Plano Nacional de Trabalho, baseado nas metas contidas no IX Plano 88 

Setorial para os Recursos do Mar, vai conter uma atualização do estado da arte e, nos prazos 89 

determinados, será apreciado pela plenária de março do PPG-Mar, para posterior submissão à 90 

Subcomissão do PSRM e encaminhamento para a aprovação do Colegiado da CIRM. O plenário 91 

concordou com o processo e o cronograma de elaboração do novo Plano Nacional de Trabalho 92 

(2016-2019) do PPG-Mar. 93 

3.4 - Plano de Trabalho e Orçamento 2016  94 

O Professor KRUG informou que as necessidades orçamentárias do PPG-Mar para 2016 são da 95 

ordem de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), sendo que a proposta já foi 96 

protocolada no MEC. O planejamento de 2016, que será analisado na Sessão Ordinária do PPG-Mar 97 

de março.  98 

3.5 - Alteração na Coordenação de Grupos de Trabalho  99 
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O Prof. KRUG informou que no GT Material Didático, o subgrupo Introdução à Oceanografia 100 

Física passou a ser coordenado pelo Professor OSMAR OLINTO MULLER JÚNIOR da FURG, 101 

que detém larga experiência em oceanografia estuarina e costeira. 102 

4.0 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-MAR 103 

Além do que já foi citado, foram destacadas as principais atividades realizadas pelo PPG-Mar no 104 

período de abril a novembro de 2015, a saber:  105 

4.1 - Laboratórios de Ensino Flutuantes 106 

O Prof. KRUG informou que nos dias 19 e 20 de novembro a Comissão de Fiscalização do 107 

Contrato 003/2014 realizou mais uma visita técnica as instalações da INACE, constatando a 108 

normalidade das obras de construção dos Laboratórios de Ensino Flutuantes. O Relatório específico 109 

será divulgado através do Portal Ciências do Mar Brasil (http://www.cdmb.furg.br/). O Prof. 110 

DANILO mencionou que a Comissão de Fiscalização vem acompanhando, por meio de visitas 111 

periódicas, a construção das embarcações, salientando que a aquisição dos equipamentos científicos 112 

que serão instalados nas embarcações está sendo processada pela FURG. Destacou que a INACE 113 

tem cumprido o cronograma estabelecido para a construção das embarcações, sendo esperado que o 114 

casco 653 esteja apto para as provas de estabilidade no mar em abril de 2016. A prontificação dos 115 

demais cascos (654, 655 e 656) deverá ocorrer até setembro de 2016. O Sr. SIDDHARTHA indagou 116 

se em função da variação do Dólar americano houve dificuldade adicional para a aquisição dos 117 

equipamentos. Perguntou, também, se já existiria a definição da localização geográfica das 118 

embarcações. O Prof. KRUG afirmou que a variação do Dólar trouxe dificuldades, que foram 119 

resolvidas fazendo as aquisições dos equipamentos em etapas, primeiro para duas embarcações e 120 

depois para as demais. Quanto a questão da localização, informou que ainda não está definida, pois 121 

isso não compete a FURG e sim aos Reitores. Existe também, a questão da contratação das 122 

tripulações, tema que será analisado pelo MEC e ANDIFES. O Prof. VANILDO salientou que até o 123 

momento não houve nenhuma indicação de como será a gestão das embarcações, sendo muito 124 

importante que as mesmas, tão logo estejam concluídas, sejam destinadas ao ensino o mais 125 

rapidamente possível. O Prof. KRUG enfatizou que a gestão das embarcações é uma questão 126 

política e que nesse momento há muita incerteza colocada. Disse que o tema já foi levado para a 127 

Secretaria do Ensino Superior (SESU) e tentado seu agendamento em reunião da ANDIFES, ambas 128 

iniciativas sem sucesso. Manifestou seu entendimento de que no contexto atual este ainda é um 129 

tema de menor interesse da agenda dos Reitores, mas que certamente será considerado no momento 130 

devido. O Prof. VANILDO manifestou a sua preocupação com a demora dessa definição, tendo em 131 

vista que nessa fase da construção das embarcações já se faz necessário a presença no estaleiro de 132 

parte da tripulação. 133 

http://www.cdmb.furg.br/
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4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho 134 

O Prof. KRUG lembrou que o Comitê Executivo/PPG-Mar teve muitas dificuldades para o 135 

desenvolvimento das atividades planejadas para 2015, em razão das restrições orçamentárias. 136 

Considerou, no entanto, que frente ao quadro que se apresentou, foi possível levar adiante várias 137 

ações importantes. 138 

- GT Experiência Embarcada 139 

O Prof. VANILDO salientou que o GT elaborou uma proposta de Programa de Manutenção e um 140 

Plano de Gestão dos Laboratórios de Ensino Flutuantes. Lembrou que o GT deverá se envolver na 141 

capacitação dos docentes responsáveis por atividades de experiência embarcada, tão logo sejam 142 

disponibilizados os Laboratórios de Ensino Flutuantes. O Prof. KRUG informou que em 2015 o 143 

Programa de Apoio à Atividade Embarcada - PAAE forneceu apoio financeiro para 47 estudantes de 144 

oito instituições deslocarem-se de suas cidades de origem ao porto de saída ou de chegada de 145 

embarques de oportunidade, realizados em navios da Marinha do Brasil. Complementou dizendo 146 

que este baixo atendimento (em 2014 foram 81 estudantes de 12 instituições) também foi reflexo 147 

das limitações financeiras, que afetaram a quantidade de embarques da Marinha do Brasil. 148 

- GT Mercado de Trabalho 149 

A Profª. ANA ROSA relatou que o GT Mercado de Trabalho existe há três anos e que tem 150 

encontrado dificuldades para obter as informações necessárias. Inicialmente, para o levantamento 151 

dessas informações, foi utilizado um formulário disponibilizado no Portal Ciências do Mar Brasil, e 152 

também encaminhado para as empresas privadas, o que teve resultados insatisfatórios. Ao mesmo 153 

tempo, foram acompanhados e sistematizados todos os editais publicados oferecendo vagas para 154 

profissionais da área de ciências do mar. Esse acompanhamento de três anos é pouco significativo, 155 

mas permite acompanhar para onde foram destinadas as vagas oferecidas. Os resultados já obtidos 156 

foram apresentados no XIX Congresso de Engenharia de Pesca, mostrando as carências já 157 

identificadas e qual a maior fragilidade na formação dos egressos. Para o próximo ano, o GT deverá 158 

ser reestruturado e definir uma nova estratégia. A intenção mapear a situação dos egressos de alguns 159 

cursos para saber onde eles estão trabalhando e demais detalhes, aperfeiçoando a coleta, 160 

processamento e difusão dos dados sobre o mercado de trabalho na área de Ciências do Mar.  161 

- GT Periódico 162 

O Prof. KRUG informou que em virtude dos compromissos profissionais do Prof. MUELBERT, 163 

que assumiu a direção do Instituto de Oceanografia da FURG, a Coordenação do GT Periódico 164 

passou para o Prof. ROGÉRIO TEIXEIRA, da Universidade Federal do Ceará, que está preparando 165 

relatório com as atividades já realizadas. 166 

- GT Mergulho Científico 167 
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O Prof. KRUG informou que em face das restrições orçamentárias, o GT Mergulho Científico não 168 

realizou as reuniões que estavam programadas para 2015, restringindo as suas atividades ao 169 

acompanhamento das propostas de regulamentação do mergulho científico que tramitam no 170 

Congresso Nacional. Informou, ainda, que o GT já encaminhou o planejamento das suas atividades 171 

para o próximo ano.  172 

GT Empreendedorismo 173 

O Prof. KRUG informou que apesar das restrições orçamentárias, integrantes do GT 174 

Empreendedorismo trabalharam na finalização do Guia do Empreendedor e participaram do evento 175 

da Oceano Junior. 176 

Finalizando o tópico referente aos Grupos de Trabalho, o Prof. KRUG salientou a necessidade de 177 

que os mesmos encaminhem os respectivos relatórios/2015 e o planejamento para 2016. 178 

5.0 -  ASSUNTOS CORRELATOS 179 

5.1 - XIX Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca – XIX CONBEP  180 

O Prof. VANILDO teceu comentários sobre o XIX Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca - 181 

XIX CONBEP, ocorrido entre 4 a 8 de outubro, em São Luís/MA, com representação do PPG-Mar 182 

(Professores VANILDO, ANA ROSA e DANILO), que integraram mesa redonda que teve por tema 183 

a formação embarcada de estudantes. Na ocasião foi relatado aos congressistas o estágio atual da 184 

construção dos Laboratórios de Ensino Flutuantes – LEF. O Prof. VANILDO destacou que no XIX 185 

CONBEP foi possível observar o impacto negativo causado pela dissolução do Ministério da Pesca 186 

e Aquicultura, razão pela qual foi elaborada a Carta de São Luiz, que lastima a dissolução do 187 

referido Ministério. 188 

A Profª ANA ROSA informou que durante o CONBEP foi realizado um encontro com os 189 

coordenadores dos cursos de Engenharia de Pesca, oportunidade em que foi definida uma proposta 190 

de grade curricular mínima para a modalidade. 191 

5.2 – Reunião Brasil – União Europeia em Pesquisa Marinha 192 

O Prof. KRUG informou que o Prof. DANILO e a Profª. CINTIA do GT Descobrindo os Oceanos 193 

participaram, em 16 e 17 de novembro, no Rio de Janeiro, da reunião “Cooperação Brasil – União 194 

Europeia em Pesquisa Marinha”, coordenada pelo MCTI, que entre outros assuntos tratou de 195 

questões relacionadas a formação no nível fundamental e médio. O Sr. SIDHARTHA agradeceu as 196 

presenças dos Professores DANILO e CINTIA, que contribuiram com os debates sobre o tema 197 

“Ocean Literacy”. A Profª. CINTIA comentou que na reunião foram feitas apresentações de projetos 198 

nas áreas de interesse da União Europeia e com possibilidade de financiamento, entre os quais o 199 

“Ocean Literacy”. Esse movimento, que na Europa tem uma vertente voltada para a mentalidade 200 

marítima, teve início em Portugal, sendo que o material existente deve sofrer adaptação para o uso 201 
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no Brasil. Continuou esclarecendo que na Comunidade Europeia, principalmente em Portugal, o 202 

“Ocean Literacy” tem uma abrangência maior do que o proposto pela NOOA, visto que o projeto 203 

tem uma comunicação com a sociedade e não apenas com as escolas. O Prof. DANILO considerou 204 

importante a participação na reunião coordenada pelo MCTI, reforçando a convicção de que essas 205 

relações devem ser bilaterais. Entende que não só o Brasil deve mandar representantes para a 206 

Europa, mas também deve receber especialistas, já que é muito mais abrangente ministrar um curso 207 

aqui do que mandar pessoas para lá. Destacou que a Diretora do Programa Ciência Viva, de 208 

Portugal, está extremamente interessada em manter uma relação com o GT Descobrindo os 209 

Oceanos. Disse que os portugueses contam com várias escolas participando do projeto e dispõem de 210 

um “Kit do Mar”, que é utilizado pelos professores do ensino médio e fundamental. O Prof. KRUG 211 

sugeriu que em próximas oportunidades de envolvido do MCTI na cooperação do Brasil com a 212 

Comunidade Europeia seja avaliada a possibilidade do PPG-Mar, através do GT Descobrindo os 213 

Oceanos, ser indicado como representante do Brasil. O Sr. SIDHARTHA ficou de encaminhar a 214 

questão no âmbito do MCTI. 215 

5.3 - 1ª Semana de Ciências do Mar 216 

A Profª CINTIA MIAYJI teceu comentários sobre a 1ª Semana de Ciências do Mar, realizada pelo 217 

Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, em Santos/SP, na primeira 218 

semana de dezembro/2015, ocasião em que ministrou a palestra “A Formação de Recursos 219 

Humanos em Ciências do Mar no Brasil: estado da arte e perspectivas”. Informou, ainda, que em 220 

2015 a UNIFESP graduou a primeira turma de bacharéis em Ciência e Tecnologia do Mar. A Profª 221 

CINTIA explicou que o curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, com ênfase 222 

em Ciências do Mar, é um curso de graduação universitária, com três anos de duração. O curso 223 

possibilita o ingresso em outros cursos de graduação de maior especificidade na própria 224 

Universidade, com duração de mais dois anos.  225 

O Prof. VANILDO externou a preocupação sobre a absorção desses profissionais pelo mercado de 226 

trabalho, visto que o título de bacharel em recursos do mar é pouco conhecido. O Prof. KRUG 227 

comentou que a criação de cursos desse tipo (curta duração), já que podem colocar no mercado 228 

profissionais com pouca chance de absorção. Lembrou, embora não possa opinar sobre este caso em 229 

particular, que a denominação de cursos tem sido bastante criativa no país, servindo muitas vezes 230 

como instrumento de marketing institucional. Salientou que existem muitos cursos que oferecem a 231 

mesma formação com nomes diferentes, o que acaba prejudicando os egressos. Lembrou que no 232 

último levantamento realizado sobre o ensino superior existiam em torno de 300 denominações de 233 

cursos de graduação e que no caso particular (Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar) já 234 

existem três modalidades com profissões regulamentadas, que tratam de temas relacionados ao mar 235 
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(Oceanografia, Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas). Antevê dificuldades sérias para 236 

regulamentação desta nova profissão, a medida que tal questão depende diretamente do Congresso 237 

Nacional. 238 

5.4 - Divulgação de Publicação 239 

O Sr. JOELITON comunicou que foi realizado o lançamento do livro “O Uso da Biodiversidade 240 

Aquática no Brasil: uma avaliação com foco na pesca” de autoria do Dr. JOSÉ DIAS NETO, sendo 241 

que o link está disponível na página do IBAMA, além de cinco Planos de Gestão de espécies 242 

ameaçadas (cavalo marinho, elasmobrânquios, caranguejos, etc...). O Prof. KRUG assegurou que o 243 

Portal Ciência do Mar Brasil disponibilizará esse material para consulta de estudantes e 244 

profissionais da área. O Prof. KRUG informou que a Profª ANA ROSA está elaborando um 245 

“Catálogo das espécies de peixes comerciais”, que servirá de material didático para docentes e 246 

estudantes das áreas de Ciências do Mar, recomendando que o mesmo tenha seguimento como 247 

produção do PPG-Mar. A Profª ANA ROSA explicou que o referido material didático juntará os 248 

dados de cada estado do país e será disponibilizado através do Portal do PPG-Mar.  249 

Na sequência, o Sr. SALOMAR agradeceu ao PPG-Mar pela indicação do Professor ALEXANDER 250 

TURRA (USP) como colaborador do GI-GERCO. 251 

6. 0 - DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 252 

O Comandante IRAN informou que a próxima Sessão Ordinária do Comitê Executivo do PPG-Mar 253 

deverá ocorrer em Março de 2016, devendo a data ser divulgada com antecedência.   254 

7. 0 - ENCERRAMENTO 255 

O Prof. KRUG agradeceu a colaboração e a presença de todos e declarou encerrada a 29ª Sessão 256 

Ordinária do PPG-Mar. 257 


