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1.0 - ABERTURA 9 

Às 14h30, do dia 25 de abril de 2017, o Capitão de Mar e Guerra (Refº T) JOSÉ IRAN 10 

CARDOSO, em nome do Secretário da CIRM, Contra-Almirante RENATO BATISTA 11 

DE MELO, deu boas-vindas aos presentes e manifestou satisfação em reunir o PPG-12 

Mar, em continuidade às atividades programadas para o ano de 2017. Em seguida, 13 

passou a palavra ao Professor LUIZ CARLOS KRUG, Coordenador do Comitê, que 14 

agradeceu a presença de todos e declarou aberta a 31ª Sessão Ordinária do Comitê 15 

Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar - PPG-Mar. 16 

1.1 - Membros Participantes 17 

- Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 18 

Professor LUIZ CARLOS KRUG (Coordenador); e 19 

Professor DANILO KOETZ DE CALAZANS (Coordenador Adjunto). 20 

- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC) 21 

Senhor SIDDHARTHA GEORGES VALADARES A. DE OLIVEIRA COSTA. 22 

- Ministério do Meio Ambiente (MMA) 23 

Senhora ANGELITA S. COELHO. 24 

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

Capitão de Fragata ITAMAR DA SILVA DOS SANTOS. 26 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 27 

Senhora TATIANA ROSA; e 28 

Senhora LETICIA S. MARTINS. 29 



- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPe) 30 

Professor VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA. 31 

- Universidade Federal do Ceará (UFC) 32 

Senhor CARLOS EDUARDO PERES TEIXEIRA. 33 

- Universidade Federal de Sergipe (UFS) 34 

Professora ANA ROSA DA ROCHA ARAÚJO. 35 

- Universidade Federal da Bahia (UFBA) 36 

Professor CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS LENTINI.  37 

- Universidade Vale do Itajaí (UNIVALI) 38 

Professora MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS.  39 

- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 40 

(IBAMA) 41 

Senhor FRANCISCO JOÉLITON DOS SANTOS BEZERRA.  42 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 43 

Senhor THIAGO CARLOS CAGLIARI. 44 

- Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM) 45 

Capitão de Mar e Guerra (RefºT) JOSÉ IRAN CARDOSO; 46 

Capitão de Fragata (T) ANA LÚCIA OLIVEIRA COSTALUNGA; 47 

Capitão de Corveta (T) MARIA FERNANDA REZENDE ARENTZ; e 48 

Capitão-Tenente (T) VITÓRIA RÉGIA COELHO COSTA. 49 

2.0 - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 50 

2.1 - Adoção da Agenda 51 

Foi apresentada a agenda proposta. Como não houve sugestões para alterações ou 52 

inclusões, o Professor KRUG declarou aprovada a Agenda da 31ª Sessão Ordinária do 53 

PPG-Mar.  54 

2.2 - Aprovação da Ata da 30ª Sessão Ordinária 55 

O Coordenador fez uma breve resenha sobre a Ata da 30ª Sessão Ordinária do PPG-56 

Mar, realizada em 27 de abril de 2016, colocando a mesma em discussão. Não havendo 57 



sugestões de alterações, o Coordenador declarou aprovada a Ata da 30ª Sessão 58 

Ordinária do PPG-Mar e informou que a mesma será disponibilizada no Portal 59 

Ciências do Mar Brasil. 60 

3.0 - ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 61 

3.1- Relatório de Atividades 2016  62 

O Professor KRUG distribuiu cópias do Relatório das Atividades desenvolvidas pelo 63 

PPG-Mar durante o ano de 2016 destacando o seguinte: 64 

- O Plano de Trabalho para o período 2016-2019 foi aprovado pela Subcomissão para o 65 

PSRM e ratificado pelo colegiado da CIRM, sendo disponibilizado no Portal do PPG-66 

Mar. 67 

- O Portal Ciências do Mar Brasil, elo entre o PPG-Mar e a comunidade acadêmica 68 

passa por atualizações sistemáticas, notadamente no que se refere aos dados sobre 69 

cursos de graduação, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa dedicados a 70 

Ciências do Mar no Brasil. No ano passado, por questões de segurança, foi feita a troca 71 

do domínio com o Portal migrando de um equipamento da FURG para um servidor nos 72 

Estados Unidos com o endereço cienciasdomarbrasil.com.br.  73 

- O “Repositório de Teses e Dissertações de Ciências do Mar - REPOMAR” tem por 74 

objetivo concentrar em um banco de dados toda a produção (íntegra das dissertações e 75 

teses) no âmbito dos programas de pós-graduação identificados como pertencentes à 76 

área de Ciências do Mar, de um total de mais de doze mil elaboradas, até 2012. No 77 

presente esse repositório dispõe de 4.000 a 5.000 teses depositadas, que poderão ser 78 

acessadas a partir do Portal Ciências do Mar Brasil. 79 

- Dos eventos em que o PPG-Mar participou, em 2016, merecem destaques os seguintes: 80 

- "2º Global Ocean Science Education Workshop", realizado em Paris. Na ocasião, o 81 

Professor DANILO CALAZANS participou do painel “Economia Azul” e apresentou 82 

a iniciativa brasileira da construção de embarcações para emprego como “Laboratórios 83 

de Ensino Flutuantes” pelos cursos de graduação e programas de pós-graduação em 84 

Ciências do Mar; “I Seminário de Mergulho de Segurança Pública”, realizado em 85 



Salvador/Ba, em julho/16. Nesse evento, foram apresentados os principais objetivos do 86 

Grupo de Trabalho Mergulho Científico, além de um panorama acerca do mergulho 87 

científico no Brasil e no mundo, além de questões sobre a normatização dessa 88 

atividade no Brasil; - “Congresso Brasileiro de Oceanografia (CBO)/2016”, ocorrido 89 

em Salvador, BA, no período de 5 a 9 de novembro. Nesse evento, o Prof. DANILO 90 

CALAZANS participou de atividades inerentes ao GT Mercado de Trabalho e GT 91 

Experiência Embarcada, com a condução de uma mesa redonda sobre o mercado de 92 

trabalho em Oceanografia e de uma sessão temática que divulgou o estágio atual da 93 

construção dos Laboratórios de Ensino Flutuantes. Também no Congresso Brasileiro 94 

de Oceanografia, o GT Mergulho Científico realizou o Workshop “Formação de 95 

Recursos Humanos para a Prática de Mergulho Científico: Aspectos Legais e 96 

Conteúdo”, com vistas a discutir as alterações na Norma da Autoridade Marítima que 97 

regula o mergulho científico (NORMAM 15) e como estas poderão repercutir na 98 

comunidade científica. O GT irá organizar uma publicação especial sobre o Mergulho 99 

Cientifico no Brasil, que sirva de marco sobre este tema; e - “IV Encontro de Empresas 100 

Juniores de Oceanografia”, realizado em outubro/16, no Instituto Oceanográfico da 101 

Universidade de São Paulo, com a Oceanógrafa AMANDA ALBANO ALVES, do GT 102 

Empreendedorismo representando o PPG-Mar. 103 

- Das três sessões ordinárias do Comitê Executivo/PPG-Mar que estavam programadas 104 

para o ano de 2016 (abril, julho e outubro), foi realizada apenas a reunião de abril em 105 

virtude das restrições financeiras, considerando que mais da metade dos representantes 106 

dependem da indenização de passagens/diárias. 107 

O Professor KRUG salientou que em virtude de não ter sido disponibilizado pelo MEC 108 

os recursos necessários para o desenvolvimento do programado pelo PPG-Mar para o 109 

ano de 2016, as atividades dos Grupos de Trabalho foram reduzidas, pois, dos 110 

R$ 2.470.815,00 (dois milhões quatrocentos e setenta mil oitocentos e quinze reais) 111 

previstos no orçamento, apenas R$ 181.127,02 (cento e oitenta e um mil cento e vinte e 112 

sete reais e dois centavos) foram aportados pela FURG. Cabe destacar o grande aporte 113 



do Ministério da Educação na construção das embarcações, onde foi efetivamente pago 114 

o montante de R$ 7.262.118,92 (sete milhões duzentos e sessenta e dois mil cento e 115 

dezoito reais e noventa e dois centavos). As atividades que não dependiam diretamente 116 

de recursos de maior envergadura foram desenvolvidas com recursos da própria FURG, 117 

o que mereceu destaque por parte do coordenador.  118 

- Publicações de material didático – como resultado das atividades do GT Material 119 

Didático, o PPG-Mar mantém em andamento a elaboração de 8 publicações 120 

envolvendo diversos temas, sendo que os títulos que seriam lançados em 2016 tiveram 121 

as publicações postergadas para 2017. O Professor KRUG fez um relato sucinto sobre 122 

o estágio em que se encontra cada um dos 8 títulos que estão sendo produzidos, sendo 123 

que o “Manual do Empreendedor em Ciências do Mar” e o “Catálogo de Embarcações 124 

e Artes de Pesca” deverão ser publicados até o final desse ano. O Professor VANILDO 125 

salientou que o “Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca” é um trabalho inédito no 126 

Brasil, contendo mais de 200 artes de pesca catalogadas, que será útil tanto para a 127 

pesca artesanal como para a pesca industrial. Para a academia, esse catálogo será uma 128 

opção, um leque de informações com inovações e ideias que seguem normas 129 

internacionais da FAO. O Professor KRUG destacou, também, a realização do 130 

levantamento do número de artigos e a indexação dos periódicos, assim como a 131 

continuação da coleta, processamento e difusão de dados sobre mercado de trabalho, 132 

atividades realizadas, respectivamente, pelos Grupos de Trabalho “Periódicos” e 133 

“Mercado de Trabalho”. 134 

O Professor KRUG fez referência ao Programa de Apoio à Atividade Embarcada, que 135 

dá suporte financeiro para o deslocamento de estudantes do seu local de origem ao 136 

local onde ocorrerá o embarque. Salientou, no entanto, que a quantidade de estudantes 137 

apoiados foi menor em 2016 do que em anos anteriores, devido a reduzida 138 

disponibilidade de meios para embarques. A expectativa é de que em 2017 esse 139 

programa volte a atender uma maior quantidade de estudantes, particularmente em 140 

razão do esperado início das operações dos Laboratórios de Ensino Flutuantes. O 141 



Professor VANILDO salientou que esses dados mostram a importância da existência 142 

de embarcações destinadas à prática de experiência embarcada, pois a expectativa para 143 

embarque é de aproximadamente 2000 alunos/ano. O Professor DANILO enfatizou 144 

que nos embarques de oportunidade o aluno não tem chance de realizar as práticas 145 

exigidas na formação, enquanto que nos Laboratórios de Ensino Flutuantes os alunos 146 

embarcados terão a oportunidade de ver todas as práticas da oceanografia, engenharia 147 

de pesca e biologia marinha, dentre outras. O Professor KRUG destacou que no 148 

“Relatório de Atividades 2016”, além das atividades acima citadas, constam os 149 

“Relatórios da Comissão de Fiscalização”, que registram as etapas da construção dos 150 

Laboratórios de Ensino Flutuantes. A plenária do Comitê Executivo/PPG-Mar aprovou 151 

o relatório apresentado, que será encaminhado ao MEC e disponibilizado no Portal 152 

Ciências do Mar Brasil.  153 

3.2 - Planejamento e Orçamento 2017 154 

O Professor KRUG apresentou o planejamento do PPG-Mar para o ano de 2017 com 155 

as seguintes atividades:  156 

- Realização de três Sessões Ordinárias do Comitê Executivo/PPG-Mar; 157 

- Manutenção e ampliação do Portal Ciências do Mar Brasil; 158 

- Manutenção e ampliação do Repositório de Teses e Dissertações em Ciências do Mar 159 

- RepoMar; 160 

- Participação em eventos da área de Ciências do Mar;  161 

- Promover encontros de coordenadores por modalidade de cursos de graduação 162 

(Biologia Marinha, Engenharia de Pesca e Oceanografia) e de programas de pós-163 

graduação em Ciências do Mar; e 164 

- Desenvolver atividades específicas dos seguintes Grupos de Trabalho: GT Periódicos, 165 

GT Experiência Embarcada, GT Material Didático, GT Empreendedorismo, GT 166 

Qualificação Docente, GT Mercado de Trabalho, GT Ensino Técnico, GT Descobrindo 167 

os Oceanos, GT Mergulho Científico e GT Educação Ambiental. 168 

O Professor KRUG salientou que os recursos financeiros necessários ao 169 



desenvolvimento dessas atividades foram estimados em R$ 965.635,00 (novecentos e 170 

sessenta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais). Informou, ainda, que a proposta 171 

já foi encaminhada ao MEC, mas que até então não tinha ocorrido a descentralização 172 

de recursos. A plenária aprovou o planejamento e orçamento apresentados. 173 

3.3 - Alteração nas coordenações de Grupos de Trabalho 174 

O Professor KRUG informou que os atuais coordenadores dos Grupos de Trabalho 175 

(GT) são os seguintes: GT Periódicos - Professor CARLOS EDUARDO PERES 176 

TEIXEIRA; GT Experiência Embarcada - Professor VANILDO SOUZA DE 177 

OLIVEIRA; GT Empreendedorismo - Oceanógrafa AMANDA ALBANO ALVES; 178 

GT Qualificação Docente - Professora MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS; GT 179 

Mercado de Trabalho - Professor JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS; GT 180 

Ensino Técnico - Professor JOSÉ GARCIA JÚNIOR; GT Descobrindo os Oceanos, 181 

Professor DANILO KOETZ DE CALAZANS; GT Mergulho Científico - Professora 182 

TATIANA SILVA LEITE e GT Educação Ambiental - Professor LUIZ CARLOS 183 

KRUG. No GT Material Didático a coordenação é feita pelo organizador de cada um 184 

dos títulos que estão sendo elaborados, conforme a seguinte relação: Guia de Empresas 185 

Juniores - FILIPPE APOLO GOMES DA CUNHA; Manual do Empreendedor em 186 

Ciências do Mar – ROBERTO DE FREITAS ROCHA; Gestão Costeira e Marinha 187 

Integrada: Fundamentos Conceituais e Práticas - Professor MILTON LAFOUCADE 188 

ASMUS; Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca do Brasil - Professor VANILDO 189 

SOUZA DE OLIVEIRA; Maricultura - Professor WILSON FRANCISCO BRITTO 190 

WASIELESKY JÚNIOR; Introdução à Oceanografia Física - Professor OSMAR 191 

OLINTO MULLER JÚNIOR; Fronteiras do Conhecimento em Ciências do Mar - 192 

Professor PAULO DA CUNHA LANA; Processamento de Amostras e Tratamento de 193 

Dados em Ciências do Mar - Professor DANILO KOETZ DE CALAZANS. 194 

A Professora INÊS sugeriu que a composição dos grupos de trabalho conste no 195 

Relatório anual do PPG-Mar, recomendação que segundo o coordenador será avaliada 196 

para o próximo ano.  197 



3.4 - Recomposição da Representação Acadêmica do PPG-Mar 198 

O Professor KRUG informou que a última recomposição da representação acadêmica 199 

do PPG-Mar foi feita em 2013, por ocasião do 6º EnCoGrad-Mar, com a eleição de 200 

metade dos representantes. Desde aquele ano aconteceram algumas saídas, que não 201 

foram repostas em face da não realização do EnCoGrad-Mar desde então. Dessa forma, 202 

para recompor a representação acadêmica o Professor KRUG propôs que as vagas por 203 

preencher fossem ocupadas por professores convidados, sugerindo, na sequência, os 204 

nomes da Professora INÊS e do Professor CARLOS TEIXEIRA, para a graduação e 205 

pós-graduação respectivamente. Acatada a sugestão, o PPG-Mar passa a ter a seguinte 206 

representação acadêmica: - Professores CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS 207 

LENTINI, VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, MARIA INÊS FREITAS DOS 208 

SANTOS e JOSÉ CARLOS PACHECO DOS SANTOS, representantes dos cursos de 209 

graduação; Professores CARLOS EDUARDO PERES TEIXEIRA e EDUARDO 210 

SIEGLE, representantes dos Programas de Pós-graduação, restando duas vagas a serem 211 

ocupadas, havendo a possibilidade da Universidade São Paulo indicar um nome, no 212 

caso de desistência do Professor SIEGLE. A Professora INÊS lembrou que é 213 

importante que essa representação acadêmica seja composta por pessoas de diversas 214 

áreas do conhecimento. O Professor KRUG solicitou que os atuais representantes 215 

encaminhem indicações de nomes para preencher as vagas existentes. 216 

4.0 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO PPG-MAR 217 

Além do que já foi citado, o Professor KRUG destacou as principais atividades 218 

realizadas pelo PPG-Mar no período de dezembro de 2016 a março de 2017, a saber:  219 

4.1 - Laboratórios de Ensino Flutuantes 220 

O Professor KRUG informou que a comissão de fiscalização da FURG realizou, em 7 221 

de março, mais uma visita técnica, constatando que a instalação dos equipamentos em 222 

duas embarcações está bastante avançada. A ideia é que as embarcações, quando 223 

prontas, sejam distribuídas pelas regiões do país, de modo que cada uma delas atenda a 224 

um pool de Universidades. Essa ideia foi encaminhada ao MEC, cabendo aos reitores 225 



manifestarem o interesse e a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 226 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) decidir quanto a localização e gestão das 227 

mesmas. Após a prontificação e o comissionamento, o primeiro “Laboratório de 228 

Ensino Flutuante”, o “Ciências do Mar I”, deverá seguir para a cidade de Rio 229 

Grande/RG, ficando ali sediado, sob a guarda da FURG. A Universidade Federal de 230 

Pernambuco, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade Federal 231 

Rural de Pernambuco já manifestaram interesse no “Ciências do Mar II”, para atender 232 

as demandas de experiência embarcada no nordeste brasileiro, ficando sob a guarda de 233 

uma dessas instituições de ensino. As outras duas embarcações, provavelmente, 234 

deverão ficar sediadas no Rio de Janeiro, para atender as demandas do Sudeste, e em 235 

Fortaleza ou São Luís, para atender as demandas do Norte. O Professor VANILDO 236 

lembrou que esse projeto foi resultado da demanda de meios flutuantes para a prática 237 

dos formandos em ciências do mar, sendo a ideia inicial criar um comitê gestor que, 238 

além de administrar os meios, pudesse fazer o cronograma anual de utilização, de 239 

modo que as embarcações não fiquem ociosas. No entanto, a gestão das embarcações 240 

sendo feita pelos Reitores, traz o receio de que os “Laboratórios de Ensino Flutuantes” 241 

sejam destinados para usos diferentes da experiência embarcada. O Professor KRUG 242 

acrescentou que o risco dessas embarcações serem utilizadas para pesquisa existe, mas 243 

o que não pode é deixar as mesmas fora de uso. Enfatizou que ao PPG-Mar coube 244 

levantar as necessidades de meios flutuantes para a prática de experiência embarcada e 245 

realizar o processo para suprir essa demanda dos Cursos de Ciências do Mar, o que foi 246 

feito. Quanto a gestão dos “Laboratórios de Ensino Flutuantes”, o PPG-Mar 247 

encaminhou uma proposta à ANDIFES, cabendo aos reitores as decisões no que diz 248 

respeito a gestão, uso e localização das embarcações. Esclareceu que durante a fase de 249 

construção as embarcações ficam sob a gestão da FURG, mas à medida que estiverem 250 

prontas serão transferidas para a Universidades que for indicada. O Professor DANILO 251 

destacou que no recente Congresso Brasileiro de Oceanografia foi feita uma reunião 252 

com representantes de todas as universidades que tem curso de oceanografia, sendo na 253 



ocasião discutida a questão do uso e gestão dessas embarcações. A ideia é de que em 254 

cada uma dessas universidades as embarcações sejam tratadas como laboratórios de 255 

ensino, com os coordenadores de curso tendo que elaborar um planejamento para 256 

viabilizar as suas saídas. O Professor VANILDO manifestou que isso pode ser viável 257 

em algumas instituições, mas nem todas as universidades funcionassem assim. A 258 

Professora INES lembrou que quando começou a discussão e a articulação junto ao 259 

MEC, a ideia era que a administração das embarcações fosse feita numa gestão 260 

centralizada. Afirmou que a gestão centralizada facilita que o objetivo fim seja 261 

realmente alcançado. Manifestou, ainda, que fica receosa quando o barco ter um dono, 262 

pois na maioria das instituições os coordenadores de cursos não têm competência para 263 

gerenciar verbas. O Professor VANILDO afirmou que a ideia da existência de um 264 

comitê gestor, sem dúvidas, seria mais racional para enfrentar as questões 265 

administrativas e planejamento de uso desses meios. Lembrou que existe um plano de 266 

gestão elaborado pelo PPG-Mar e encaminhado à ANDIFES, onde consta a gestão 267 

centralizada. O Professor KRUG salientou que esse tema é complexo, de forma que o 268 

PPG-Mar deve ter o cuidado de fazer cada coisa ao seu tempo, buscando o modelo de 269 

gestão que seja o mais adequado possível. Concluiu afirmando que nesse momento é 270 

necessário concentrar esforços para superar a etapa da finalização e entrega da primeira 271 

embarcação. Disse que a embarcação “Ciências do Mar I” vai para uma instituição que 272 

tem experiência de embarque de alunos de todo o país, razão pela qual entende que 273 

certamente a FURG vai fazer o melhor uso deste meio flutuante, podendo repassar sua 274 

experiência e auxiliar na gestão das próximas. Acrescentou que é provável que se 275 

chegue a um modelo de gestão concentrado numa única instituição, pensado quando 276 

havia a possibilidade do funcionamento do INPOH, mas isso ainda não foi possível. 277 

Sobre os equipamentos científicos, o Professor VANILDO lembrou que o EK-80 é 278 

uma ecossonda científica que avalia estoques e a biomassa, razão pela qual sugeriu que 279 

seria mais proveitoso e estratégico ter um equipamento no Sul, para atender também o 280 

Sudeste, e outro no Norte ou Nordeste, para atender essas regiões. A Comandante 281 



COSTALUNGA indagou se existe a possibilidade do “Ciências do Mar I” ser 282 

empregado para a capacitação de docentes. O Professor KRUG afirmou que sim e que 283 

o GT Experiência Embarcada poderá programar embarques com docentes, logo nas 284 

primeiras saídas da nova embarcação. O Professor DANILO acrescentou que também 285 

existe a possibilidade de alunos de países de língua portuguesa embarcarem nos 286 

“Laboratórios de Ensino Flutuantes”, amparados por possíveis acordos de cooperação. 287 

O Senhor SIDDHARTHA indagou como vai ser feito o repasse de recursos para a 288 

manutenção dessas embarcações. O Professor KRUG afirmou que até o ato de entrega 289 

pelo estaleiro as embarcações ficam sob a gestão da FURG, havendo a expectativa de 290 

que o MEC repasse os recursos financeiros necessários para cobrir os custos 291 

operacionais iniciais. A questão da gestão das embarcações, após transferência do bem 292 

da FURG para a instituição gestora, ainda será discutida pelos Reitores com o MEC. O 293 

Professor KRUG acrescentou que o valor estimado do custo diário de um Laboratório 294 

de Ensino Flutuante é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ressaltou que, por enquanto, 295 

a FURG contratou uma empresa terceirizada que vai disponibilizar a tripulação para 296 

receber o “Ciências do Mar I” e levar a mesma de Fortaleza, CE, até Rio Grande, RS. 297 

4.2 - Atividades Desenvolvidas pelos Grupos de Trabalho 298 

O Professor KRUG lembrou que, de um modo geral, as restrições orçamentárias atuais 299 

estão limitando fortemente as atuações dos diversos Grupos de Trabalho do PPG-Mar, 300 

e que as principais atividades que foram desenvolvidas estão citadas nos itens 301 

anteriores e no Relatório de Atividades. 302 

5.0 -  ASSUNTOS CORRELATOS 303 

5.1 - Congresso Latino-Americano de Ciências do Mar - COLACMAR  304 

O Professor KRUG informou que no período de 13 a 17 de novembro de 2017, no 305 

Balneário Camboriú, em Santa Catarina, será realizado o XVII Congresso Latino-306 

Americano de Ciências do Mar – COLACMAR, considerado o mais importante evento 307 

técnico-científico de Ciências do Mar da América Latina. O PPG-Mar deverá 308 

participar do XVII COLACMAR com uma sessão sobre “Laboratórios de Ensino 309 



Flutuantes – a experiência embarcada”. Informou, ainda, que em razão da grande 310 

participação de público ligado as Ciências do Mar, é possível que a embarcação 311 

“Ciências do Mar I” seja, nesta ocasião, exposta a visitação pública. A Professora 312 

INÊS acrescentou que foi convidada para organizar uma mesa de discussão sobre 313 

“Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar na América Latina”, como 314 

parte da programação do XVII COLACMAR. O PPG-Mar tentará na oportunidade 315 

realizar o “Encontro de Coordenadores dos Cursos de Graduação em Oceanografia”. 316 

5.2 - XX Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca - CONBEP 2017 317 

O Professor VANILDO informou que o “XX Congresso Brasileiro de Engenharia de 318 

Pesca - CONBEP 2017” será realizado em Florianópolis, Santa Catarina, no período de 319 

8 a 11 de outubro. A ideia é que o PPG-Mar participe de uma mesa redonda sobre 320 

“Laboratórios de Ensino Flutuantes - a experiência embarcada”, e a possível 321 

disponibilização da embarcação “Ciências do Mar I” para visitação pública. Além 322 

disso, durante o CONBEP 2017 será realizado o "4º Encontro de Coordenadores dos 323 

Cursos de Engenharia de Pesca".  324 

5.3 - X Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro. 325 

A Senhora ANGELITA informou que o Ministério do Meio Ambiente e a 326 

Universidade Federal de Rio Grande (FURG), através do Programa de Pós-Graduação 327 

em Gerenciamento Costeiro (PPGC), do Instituto de Oceanografia (IO), realizarão o 328 

“X Encontro Nacional de Gerenciamento Costeiro”, no período de 21 a 23 de junho, na 329 

FURG. A programação, inscrições e outras informações estão no endereço 330 

www.encogerco.com.br. 331 

A Senhora ANGELITA divulgou, também, que será realizado, sob a coordenação do 332 

Professor NICOLODI, da FURG, o trabalho de atualização do macrodiagnóstico físico, 333 

social e ambiental da zona costeira brasileira.  334 

O Professor LENTINI indagou sobre a realização de um seminário sobre lixo marinho, 335 

tendo a Senhora ANGELITA informado que ainda não tem nada definido a respeito, 336 

mas que existe a ideia da realização de um Workshop sobre a situação do lixo marinho 337 

http://www.encogerco.com.br/


no Brasil, possibilitando a elaboração de um diagnóstico sobre esse problema, 338 

buscando subsidiar a elaboração de uma minuta de Plano Nacional de combate ao lixo 339 

no mar.  340 

5.4 - Curso Sistema de Modelagem Costeira - SMC 341 

A Senhora ANGELITA informou que a Universidade São Paulo (USP), em parceria 342 

com a Universidade de Cantábria, Espanha, promoverá em 2017 duas edições do curso 343 

para capacitação de gestores públicos para uso do Sistema de Modelagem Costeira - 344 

SMC. O primeiro curso será para o Sudeste e Sul, provavelmente em junho. O 345 

Professor KRUG se comprometeu em mandar o convite para todos os contatos do 346 

PPG-Mar no Sudeste e Sul, apurar os interessados e repassar os nomes para a 347 

coordenação do curso.  348 

5.5 - Indicação de nomes para o Ministério do Meio Ambiente 349 

A Senhora ANGELITA consultou a possibilidade do PPG-Mar indicar nomes da 350 

academia que possam colaborar com o “Painel Intergovernamental sobre Mudanças 351 

Climáticas (IPCC)” na confecção de um relatório sobre mudanças do clima. Salientou 352 

que a estrutura desse relatório está definida e que o IPCC está buscando acadêmicos 353 

ligados aos temas oceanos e mudanças climáticas que possam contribuir com a 354 

elaboração desse documento. O Senhor SIDDHARTHA informou que o MCTIC já fez 355 

essa divulgação para pesquisadores ligados à área de mudanças climáticas. O Professor 356 

KRUG informou que em face da exiguidade de tempo para indicações, tentará repassar 357 

a informação à rede do PPG-Mar, indicando o ponto de contato. 358 

6. 0 - DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 359 

O Professor KRUG informou que a próxima Sessão Ordinária do Comitê Executivo do 360 

PPG-Mar deverá ser realizada em julho ou agosto de 2017, antes da reunião da 361 

Subcomissão, devendo a data ser divulgada com antecedência. 362 

7. 0 - ENCERRAMENTO 363 

O Professor KRUG agradeceu a colaboração e a presença de todos e declarou 364 

encerrada a 31ª Sessão Ordinária do PPG-Mar. 365 


