
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 30ª Sessão Ordinária 5 

Brasília, DF, 27 de abril de 2016. 6 

1.0 - ABERTURA 7 

Às 14h30, do dia 27 de abril de 2016, o Capitão de Mar e Guerra (T) FLÁVIO LUIZ 8 

GIACOMAZZI, em nome do Secretário da CIRM, Contra-Almirante MARCOS BORGES 9 

SERTÃ, deu boas-vindas aos presentes e manifestou satisfação em reunir o PPG-Mar, em 10 

continuidade às atividades programadas para o ano de 2016. Em seguida, passou a palavra ao 11 

Professor LUIZ CARLOS KRUG, Coordenador do Comitê, que agradeceu a presença de todos e 12 

declarou aberta a 30ª Sessão Ordinária do Comitê Executivo para a Formação de Recursos 13 

Humanos em Ciências do Mar - PPG-Mar. 14 

1.1 - Membros Participantes 15 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 16 

Professor LUIZ CARLOS KRUG (Coordenador); e 17 

Professor DANILO KOETZ DE CALAZANS (Coordenador Adjunto). 18 

- Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 19 

Senhor SIDDHARTHA GEORGES VALADARES A. DE OLIVEIRA COSTA (Titular). 20 

- Ministério do Meio Ambiente (MMA) 21 

Senhora FLÁVIA CABRAL PEREIRA (Titular). 22 

- Estado-Maior da Armada (EMA), da Marinha do Brasil (MB) 23 

Capitão de Fragata (T) TERESA CRISTINA CAVALCANTI SOARES (Titular). 24 

- Universidade Federal de Sergipe (UFS) 25 

Professora ANA ROSA DA ROCHA ARAÚJO (Titular) 26 

- Universidade Federal da Bahia (UFBA) 27 

Professor CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS LENTINI (Titular) 28 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 29 

Senhor FRANCISCO JOÉLITON DOS SANTOS BEZERRA (Titular) 30 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 31 

Senhor JORGE ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA (Representante). 32 

- Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) 33 



Capitão de Mar e Guerra (Refº-T) JOSÉ IRAN CARDOSO (Suplente). 34 

2.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 35 

2.1 - Adoção da Agenda 36 

Foi apresentada a agenda proposta e como não houve sugestões para alterações ou inclusões, o 37 

Professor KRUG declarou aprovada a Agenda da 30ª Sessão Ordinária do PPG-Mar.  38 

2.2 - Aprovação da Ata da 29ª Sessão Ordinária 39 

O Coordenador fez uma breve resenha sobre a Ata da 29ª Sessão Ordinária do PPG-Mar, 40 

realizada em 10 de dezembro de 2015, colocando a mesma em discussão. Não havendo 41 

sugestões de alterações, o Coordenador declarou aprovada a Ata da 29ª Sessão Ordinária do 42 

PPG-Mar e informou que a mesma será disponibilizada no Portal Ciências do Mar Brasil. 43 

3.0 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 44 

3.1- Fornecimento de Óleo Diesel Marítimo para Atividades de Experiência Embarcada. 45 

O Comandante IRAN informou que neste ano, em março, houve o fornecimento de 20.000 litros 46 

de ODM para experiência embarcada a bordo do navio “Argo Equatorial” de propriedade do 47 

Instituto de Ciências do Mar, da Universidade Federal do Ceará. 48 

3.2 - Relatório de Atividades 2015 49 

O Professor KRUG distribuiu cópias do Relatório das Atividades desenvolvidas pelo PPG-Mar 50 

durante o ano de 2015, destacando o seguinte: 51 

- O Portal Ciências do Mar Brasil encontra-se com as informações atualizadas, tendo em 2015 52 

um número maior de visitantes do que o observado no ano anterior. Em novembro do ano 53 

passado o equipamento da FURG que hospeda o Portal apresentou uma instabilidade e a 54 

consequente troca do domínio para um servidor nos Estados Unidos com o seguinte endereço 55 

cienciasdomarbrasil.com.br. Tão logo sejam sanadas as dificuldades, o endereço voltará para 56 

cienciasdomarbrasil.furg.br. O Professor KRUG informou, ainda, que no primeiro quadrimestre 57 

de 2016, o Portal recebeu aproximadamente onze mil acessos. 58 

- O “Repositório de Teses e Dissertações” já pode ser acessado por meio do Portal Ciências do 59 

Mar Brasil e contem, atualmente, a íntegra de aproximadamente quatro mil teses e dissertações 60 

produzidas no âmbito dos programas de pós-graduação identificados como pertencentes à área 61 

de Ciências do Mar, de um total de mais de doze mil elaboradas, até 2012. 62 

 - Em 2015, as Participações do PPG-Mar em eventos aconteceram no 5º Congresso Brasileiro de 63 

Biologia Marinha, no Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, num evento de formação em 64 

Ciências do Mar realizado nos Estados Unidos e no III Oceano Junior. 65 

- Das três Sessões Ordinárias do Comitê Executivo/PPG-Mar que estavam programadas (março, 66 

julho e outubro), a reunião de julho não foi realizada por limitações financeiras. 67 



O Professor KRUG salientou que tendo em vista a FURG não ter recebido do Ministério da 68 

Educação (MEC) a transferência de recursos necessários para o desenvolvimento do programado 69 

para o ano de 2015, as atividades dos Grupos de Trabalho foram reduzidas. Algumas atividades 70 

que não dependiam diretamente de recursos de maior envergadura foram desenvolvidas com 71 

recursos da própria FURG.  72 

- O livro “Introdução a Oceanografia”, lançado no final de 2015, já foi distribuído para todas as 73 

bibliotecas, para todos os docentes e alunos de cursos de oceanografia e de engenharia de pesca. 74 

Foram atendidas, também, outras demandas pontuais, como a distribuição para alunos da Escola 75 

Naval. A edição de mais cinco mil exemplares depende da disponibilidade de recursos. Dos 76 

outros títulos que estão sendo produzidos, destacou que o “Guia do Empreendedor” e o 77 

“Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca” deverão ficar prontos até o final desse ano.  78 

- Quanto aos Laboratórios de Ensino Flutuantes o Professor KRUG ressaltou que esse projeto 79 

está com o cronograma de execução em dia, tendo sido empenhados os recursos orçamentários 80 

destinados à sua realização. Destacou que em março desse ano, o Dr. CARLOS NOBRE, 81 

Presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na 82 

perspectiva de que o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias (INPOH) venha a 83 

atuar na gestão dos Laboratórios Flutuantes, realizou uma visita ao Indústria Naval do Ceará 84 

(INACE) e verificou, in loco, o estágio em que se encontram as embarcações.  85 

- O Programa de Apoio à Atividade Embarcada - PAAE, em 2015, custeou o deslocamento de 86 

apenas 47 alunos da área de Ciências do Mar. Esse número reduzido, em relação ao ano anterior 87 

se deve a uma menor quantidade das saídas de navios da Marinha e por consequência um menor 88 

número de oportunidades de embarque. 89 

- Considerando o término da vigência do PT 2012-2015, o PPG-Mar fez uma avaliação desse 90 

plano concluindo que 70,41% das atividades programadas foram desenvolvidas e 80% de suas 91 

metas foram alcançadas. Com base nesses resultados, foi elaborado um novo Plano de Trabalho 92 

para o período 2016-2019, contendo as metas, as ações necessárias, os indicadores e estratégias 93 

que deverão guiar os Grupos de Trabalho que desenvolvem as atividades do PPG-Mar. O novo 94 

plano será encaminhado para a análise e sugestões dos coordenadores de cursos de graduação, de 95 

programas de pós-graduação e outros colaboradores, antes da aprovação pelo Comitê Executivo 96 

do PPG-Mar. 97 

A plenária do Comitê Executivo/PPG-Mar aprovou esse relatório que deverá ser encaminhado ao 98 

MEC e disponibilizado no Portal Ciências do Mar Brasil.  99 

O Senhor SIDDARTHA indagou como está sendo realizado o desembolso para os Laboratórios 100 

Flutuantes, tendo o Professor KRUG informado que os recursos para os pagamentos das 101 



embarcações já estão empenhados, em restos a pagar, e a cada fase concluída na construção, a 102 

FURG atesta a fatura emitida pelo INACE e o MEC efetua o pagamento. 103 

3.3 - Planejamento e Orçamento 2016 104 

O Professor KRUG apresentou o planejamento do PPG-Mar para o ano de 2016 com as 105 

seguintes atividades:  106 

- Conclusão, submissão ao PSRM e à CIRM e publicação do Plano Nacional de Trabalho 2016-107 

2019 do PPG-Mar; 108 

-Manutenção e ampliação do Portal Ciências do Mar Brasil (http://cienciasdomarbrasil.com.br/); 109 

- Manutenção e ampliação do Repositório de Teses e Dissertações em Ciências do Mar - 110 

RepoMar (http://www.repomar.com.br/); 111 

- Participação em eventos da área de Ciências do Mar; 112 

- Realização de três Sessões Ordinárias do Comitê executivo/PPG-Mar; 113 

- Promover encontros de coordenadores por modalidade de cursos de graduação (Biologia 114 

Marinha, Engenharia de Pesca e Oceanografia) e de programas de pós-graduação em Ciências do 115 

Mar; 116 

- Promover o 3° EnCoJunior-Mar, reunindo representantes das Empresas Juniores em atividade e 117 

representação dos cursos de graduação que ainda não dispõem destas organizações; 118 

- Promover o 7º EnCoGrad-Mar, reunindo coordenadores de cursos de graduação e programas de 119 

pós-graduação da área de Ciências do Mar e convidados; e 120 

- Prosseguimento das atividades dos seguintes Grupos de Trabalho: GT Periódicos, GT 121 

Experiência Embarcada, GT Material Didático, GT Empreendedorismo, GT Qualificação 122 

Docente,  GT Mercado de Trabalho, GT Ensino Técnico, GT Descobrindo os Oceanos, GT 123 

Mergulho Científico e GT Educação Ambiental. 124 

O Professor KRUG informou que os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento dessas 125 

atividades estão estimados em R$ 2.470.815,00 (dois milhões quatrocentos e setenta mil e 126 

oitocentos e quinze reais) e constam da proposta encaminhada ao MEC para análise e destaque 127 

de valores à FURG. 128 

A plenária aprovou com o planejamento e orçamento apresentados. 129 

3.4 - Cronograma de elaboração do PNT 2016-2019 130 

O Professor KRUG discorreu sobre o cronograma para a elaboração do Plano de Trabalho/2016-131 

2019 e informou que a consolidação e a aprovação desse Plano deverão ser efetuadas pelo 132 

Comitê Executivo do PPG-Mar, nessa Sessão Ordinária, para posterior ratificação da 133 

Subcomissão do PSRM e do Colegiado da CIRM. 134 

3.5 - Avaliação dos resultados do PNT 2012-2015  135 

http://cienciasdomarbrasil.com.br/
http://www.repomar.com.br/


O Professor KRUG informou que a representação acadêmica do PPG-Mar fez uma avaliação 136 

qualitativa e quantitativa do Plano de Trabalho 2012-2015, tendo observado que 80% das dez 137 

metas e 70,41% das 49 Ações foram cumpridas. Na sequência, esclareceu os critérios 138 

empregados na avaliação qualitativa. 139 

3.6 - Apreciação do Plano de Trabalho 2016-2019 140 

O Professor KRUG relatou que com o término da vigência do PT 2012-2015, e após a sua 141 

avaliação, a representação acadêmica do PPG-Mar elaborou uma proposta de Plano de Trabalho 142 

para o período 2016-2019, contendo onze metas, 44 ações necessárias, os indicadores e 143 

estratégias que deverão guiar os Grupos de Trabalho que desenvolvem as atividades do PPG-144 

Mar. Essa proposta foi encaminhada aos coordenadores dos cursos de graduação, dos programas 145 

de pós-graduação e outros colaboradores para análise e possíveis sugestões.  146 

O Professor KRUG destacou que esse plano inclui a criação do Grupo de Trabalho de Educação 147 

Ambiental, que ficará sob a sua coordenação e deverá elaborar proposta de inclusão de conceitos 148 

e métodos de Educação Ambiental nos cursos de Ciências do Mar. Em seguida, o Professor 149 

KRUG apresentou a proposta do novo Plano de Trabalho, já consolidada. 150 

O plenário concordou com a proposta apresentada e aprovou Plano de Trabalho (2016-2019) do 151 

PPG-Mar. 152 

3.7 - 7º EnCoGrad-Mar: data, local e programação 153 

O Professor KRUG que a realização do EnCoGradMar em 2016 está na dependência da 154 

liberação dos recursos orçamentários pelo MEC. Acrescentou que, como o Congresso Brasileiro 155 

de Oceanografia será realizado em Salvador, no final desse ano, considera que o EnCoGrad-Mar, 156 

se for realizado, seja programado para o início de dezembro e noutra cidade do Nordeste. 157 

Comentou, ainda, que a ideia é realizar um evento que reúna no mesmo momento os 158 

coordenadores de cursos de graduação, dos programas de pós-graduação e cursos técnicos, 159 

desenvolvendo atividades específicas e coletivas 160 

4.0 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-MAR 161 

Além do que já foi citado, foram destacadas as principais atividades realizadas pelo PPG-Mar no 162 

período de dezembro a março de 2016, a saber:  163 

4.1 - Laboratórios de Ensino Flutuantes 164 

O Professor DANILO informou que foram adquiridos os equipamentos para equipar as duas 165 

primeiras embarcações e devem estar no INACE em meados de julho. Depois de prontificadas 166 

essas duas embarcações será retomada a construção das outras duas. O Senhor JOELITON 167 

indagou quando as embarcações estarão prontas para operar e como será a gestão? O Professor 168 

KRUG fez um relato pormenorizado sobre os Laboratórios de Ensino Flutuantes e detalhou os 169 

critérios que deverão ser observados quanto à gestão, localização e alternativas possíveis para 170 



compor as tripulações das embarcações. Informou que ao final dessa reunião irá ao MEC para 171 

fazer uma apresentação sobre essas embarcações ao Secretário de Ensino Superior do MEC. Essa 172 

apresentação servirá de subsídios para uma reunião nas próximas semanas com os reitores 173 

interessados nessas embarcações. O Professor KRUG salientou que caberá a esses reitores as 174 

decisões no que diz respeito a gestão e localização das embarcações. O Senhor JORGE 175 

ALEXANDRE cumprimentou pelo longo trabalho realizado pelo PPG-Mar para construir 176 

embarcações destinadas à experiência embarcada. O Professor KRUG lembrou o esforço 177 

coletivo desenvolvido por diversos colaboradores, cujo objetivo é ter a área de ciências do mar 178 

consolidada e reconhecida. O Professor DANILO ressaltou que os dados que vão ser coletados 179 

nas quatro regiões do país pelos alunos poderão alimentar um banco de dados. O Senhor 180 

SIDDHARTHA indagou como foi feito o cálculo do custeio das embarcações. O Professor 181 

DANILO informou que levando em conta o porte da embarcação, considerou o valor médio que 182 

vem sendo praticado pelas empresas de pesca no país para operação e manutenção anual.  183 

4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho 184 

O Professor KRUG lembrou que o Comitê Executivo/PPG-Mar teve muitas dificuldades para o 185 

desenvolvimento das atividades planejadas para 2015 e que em 2016 os Grupos de Trabalho 186 

estão praticamente parados em função da limitação de recursos orçamentárias. A Professora ANA 187 

ROSA informou que a metodologia utilizada pelo GT Mercado de Trabalho não vinha 188 

apresentando o resultado esperado, de forma que a partir desse ano o levantamento das 189 

informações levará em consideração o endereçamento de cartas a todos os egressos da área de 190 

Ciências do Mar em três polos (Sergipe, Pernambuco e Pará). As informações obtidas permitirão 191 

mapear a situação desses egressos, saber onde eles estão trabalhando e demais detalhes, 192 

aperfeiçoando a coleta, processamento e difusão dos dados sobre o mercado de trabalho nessa 193 

área do conhecimento.  194 

5.0 -  ASSUNTOS CORRELATOS 195 

5.1 - Congresso Brasileiro de Oceanografia-CBO 2016 196 

O Professor LENTINI informou que no período de 5 a 9 de novembro de 2016, em Salvador, 197 

Bahia, será realizado o Congresso Brasileiro de Oceanografia, que tem como tema 198 

“Oceanografia e as Mudanças Climáticas - Desafios Profissionais” e contará com a participação 199 

da Rede Brasileira de Acidificação dos Oceanos. Para esse evento estão programados 21 mini-200 

cursos, mini-simpósios, sessões temáticas, apresentação de painéis, palestras e a feira de 201 

oceanografia. Está prevista, também, uma discussão conduzida pelo IBAMA sobre o Coral Sol. 202 

O site www.cbo.2016.org contém informações gerais sobre o CBO/2016. O Professor LENTINI 203 

divulgou ainda o Pan Ocean Remote Sensing Conference, a ser realizado em Fortaleza, Ceará, no 204 

período de 3 a 11 de novembro desse ano. Trata-se de um evento internacional, realizado a cada 205 

http://www.cbo.2016.org/


dois anos, ocorrendo pela primeira vez na América Latina. Sobre a questão do Coral Sol, o 206 

Senhor JOELITON informou que se trata de um problema ambiental que está afetando o litoral 207 

brasileiro, de Sergipe a Santa Catarina. O MMA deverá elaborar um plano de controle desse 208 

invasor, devendo o IBAMA realizar um seminário sobre esse tema, nos dias 17 e 18 de maio, em 209 

Brasília, com a participação de diversos atores que podem contribuir com o MMA para a 210 

construção desse plano. 211 

A Senhora FLÁVIA agradeceu as indicações de representantes da academia para integrar um GT, 212 

no âmbito do GI-GERCO, voltado para questões do gerenciamento costeiro, além de 213 

representantes para outro GT que tem como foco os riscos de obras e intervenções na linha de 214 

costa, em parceria com o Ministério da Integração.  215 

O Professor KRUG esclareceu que a pedido do GI-GERCO, o PPG-Mar fez as indicações de 216 

representantes da academia para participar desses Grupos de Trabalho, tendo sido repassados os 217 

nomes de pessoas envolvidas com as temáticas. O Professor KRUG ressaltou que o PPG-Mar 218 

dispõe de um cadastro dos coordenadores de graduação, pós-graduação e líderes de grupos de 219 

pesquisa, o que facilita a interlocução com a academia, tornando mais ágil a mobilização na área 220 

acadêmica.  221 

A Senhora FLÁVIA consultou quanto a possibilidade do PPG-Mar recomendar linhas de 222 

pesquisa com foco no monitoramento da qualidade ambiental. 223 

O Professor KRUG destacou que no 6º EnCoGrad-Mar foram definidas as linhas de pesquisa 224 

prioritárias para a pesquisa em Ciências do Mar e as carências de recursos humanos para atende-225 

las, salientando que esse tipo de levantamento poderá ser realizado outras vezes, presencialmente 226 

ou por meio eletrônico. Salientou que no trabalho realizado no 6º EnCoGrad-Mar foram 227 

definidas diversas áreas prioritárias, entre as quais está o gerenciamento costeiro. O trabalho 228 

realizado naquela ocasião passou por uma análise preliminar, restando fazer uma análise 229 

comparada entre as áreas indicadas com as áreas de formação do corpo docente que atua em 230 

Ciências do Mar. 231 

6. 0 - DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 232 

O Comandante FLÁVIO informou que a próxima Sessão Ordinária do Comitê Executivo do 233 

PPG-Mar deverá ser realizada em julho ou agosto de 2016, antes da reunião da Subcomissão, 234 

devendo a data ser divulgada com antecedência. 235 

7. 0 - ENCERRAMENTO 236 

O Professor KRUG agradeceu a colaboração e a presença de todos e declarou encerrada a 30ª 237 

Sessão Ordinária do PPG-Mar. 238 


