
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, março de 2009 



SECIRM - PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR 

 

COMITÊ EXECUTIVO PARA CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS GRUPOS DE PESQUISA  

E PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MAR 

- PPG-Mar - 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2008 

e ATIVIDADES PLANEJADAS 2009 

 

I – BREVE HISTÓRICO 

 

2005 - Criação do PPG-Mar no âmbito do VI PSRM, Decreto 5382 assinado pelo 

Presidente da República em 3 de março daquele ano.  

2006 - Estruturação do Comitê: incorporação de membros; realização da Oficina 

de Trabalho Pesquisa e Formação de Recursos Humanos em Ciências do 

Mar (Florianópolis); primeiro inventário dos Cursos de Graduação e 

Programas de Pós-Graduação em Ciências do Mar; editoração e distribuição 

(500 exemplares)  do livro Pesquisa e Formação de Recursos Humanos em 

Ciências do Mar; início da prospecção sobre Grupos de Pesquisa na Área; 

elaboração com CAPES do Edital Pró-Amazônia Azul; auxílio à SECIRM  e ao 

IBGE na elaboração dos mapas temáticos de Recursos Pesqueiros, do Atlas 

Escolar sobre o Mar Brasileiro. Dotação financeira: R$ 200.000,00 (MEC, 

setembro) e R$ 40.000,00 (CAPES). Reuniões realizadas na SECIRM: três. 

2007 - Consolidando o Comitê: adição de membros; aprovação da Proposta 

Nacional de Trabalho pelo PSRM e pela CIRM; concepção e manutenção do 

portal internet www.cienciasdomarbrasil.com.br; participação na elaboração 

do VII PSRM; com CAPES, revisão do Edital Pró-Amazônia Azul, doravante 

denominado Pró-Ciências do Mar; organização do Simpósio Formação de 

Recursos Humanos em Ciências do Mar no âmbito do Congresso Latino-

Americano de Ciências do Mar – COLACMAR, em Florianópolis; palestras 

ministradas na Semana Nacional de Oceanografia, Rio Grande, e na 

Universidade Federal da Bahia, em Salvador; continuidade no auxílio à 

SECIRM e ao IBGE para elaboração dos mapas temáticos de Recursos 

Pesqueiros, do Atlas Escolar sobre o Mar Brasileiro; segunda tiragem (250 
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exemplares) e distribuição do livro Pesquisa e Formação de Recursos 

Humanos em Ciências do Mar; e organização do I Encontro Nacional de 

Coordenadores de Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências do 

Mar – I EnCoGrad-Mar – em Fortaleza. Dotação financeira: R$ 400.000,00 

(MEC, outubro) e R$ 40.000,00 (CAPES). Reuniões realizadas na SECIRM: 

três. 

 

II – ATIVIDADES REALIZADAS EM 2008 

 

1. Manutenção, com atualização permanente, do portal internet 

www.cienciasdomarbrasil.com.br. Atendimentos variados também pelo 

endereço eletrônico ppgmar@cienciasdomabrasil.com.br, por intervenção dos 

acadêmicos Tiago Machado e Nicole Witt, bolsistas do Comitê. Curitiba, janeiro 

a dezembro. 

2. Participação, com apresentação de palestra versando sobre ações do Comitê, 

no Congresso Brasileiro de Oceanografia. Fortaleza, maio. 

3. Realização de processo de consulta às universidades para renovação parcial 

do quadro de professores, representantes do MEC, no Comitê. Brasília, junho a 

agosto. 

4. Sempre que convidados, participação nas ações da SECIRM e, em particular, 

do PSRM. Reunião de planejamento de cruzeiros de pesquisa a serem 

realizados pelos navios da DHN no 2o semestre 2008 e em 2009. Brasília, julho. 

5. Estabelecimento de normas para uso da chancela PPG-Mar a eventos, obras 

literárias e outras produções técnico-científicas brasileiras na Área Ciências do 

Mar. Brasília, agosto. 

6. Contribuição, sob demanda do Prof. Cláudio Freitas Neves – organizador de 

workshop sobre o tema, na elaboração de um planejamento estratégico para a 

Engenharia Costeira no Brasil. Brasília, agosto. 

7. Criação de Grupo de Trabalho para elaboração de um Programa Nacional de 

Experiência Embarcada. Início das atividades do Grupo, com reuniões lideradas 

pelo seu coordenador, Prof. Vanildo Oliveira (UFRPE). Curitiba, agosto, e 

Salvador, novembro. 

8. Criação de Grupo de Trabalho para elaboração de um Programa Nacional de 

Apoio aos Periódicos em Ciências do Mar. Coordenador: Prof. José Henrique 
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Muelbert (FURG). Início das atividades do Grupo, constando de levantamento 

de periódicos atualmente disponíveis para publicações na Área. Rio Grande, 

agosto a novembro. 

9. Criação de Grupo de Trabalho para elaboração de um Livro-texto sobre 

componentes, processos e recursos do ambiente marinho e zonas de 

transição, e sua disponibilização aos estudantes dos cursos de Graduação da 

área Ciências do Mar. Coordenadora: Profa Maria Inês Freitas dos Santos 

(Univali). Itajaí, atividades em etapa de planejamento.  

10. Criação de Grupo de Trabalho para fomento da Capacitação Docente dos 

professores que atuam nos Cursos de Graduação em Ciências do Mar. 

Coordenador e atividades: em processo de definição. 

11. Avaliação de demandas de óleo diesel efetuadas a programa da SECIRM por 

instituições de ensino ou pesquisa, prevendo embarques relacionados à 

formação de recursos humanos e experiência embarcada. Subsequentes 

manifestações à SECIRM. Brasília, agosto a dezembro. 

12. Participação em reunião realizada na CAPES para discussão de Edital 

proposto por aquela Fundação. Tal reunião é – em parte – desdobramento da 

Carta de Fortaleza, documento enviado pela CIRM àquela Fundação, nos 

termos dos encaminhamentos gerados pelo Primeiro Encontro de 

Coordenadores de Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências do 

Mar, promovido em 2007 pelo PPG-Mar. Brasília, novembro. 

13. Colaboração com CNPq na composição de texto para Edital no âmbito de 

ações transversais – Fundos Setoriais, área Ciências do Mar. 

14. Organização e realização do Primeiro Encontro de Empresas Juniores da Área 

de Ciências do Mar – ENCOJUNIOR MAR. Participação de 60 estudantes de 

Graduação provenientes de 28 IES das Regiões NE (11), SE (8), S (7) e N (2), 

além de 20 palestrantes, coordenadores de oficina e organizadores. Rio de 

Janeiro, novembro. 

15. Concepção e delineamento da Segunda Sessão de Painéis Institucionais de 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências do Mar, evento que 

integrará o II Congresso Brasileiro de Biologia Marinha (Búzios-RJ, maio de 

2009). Curitiba e Brasília, novembro. 

16. Elaboração do Planejamento de Atividades do PPG-Mar para 2009 e sua 

aprovação pelo Comitê. Brasília, dezembro. 
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� Reuniões realizadas, SECIRM: quatro (março, junho, agosto e dezembro). 

� Dotação financeira em 2008, fonte MEC: 

   a) solicitada: R$ 400.000,00 

b) recebida:  R$ 268.000,00, via: 

 b.1: FURG (R$ 118.200,00); 

b.2: Marinha (R$ 89.000,00); 

   b.3: UFF (R$ 37.000,00); e 

   b.4: UFRPE (R$ 23.800,00). 

 

III – PRINCIPAIS ÓBICES ENCONTRADOS E PROVIDÊNCIAS ADOTADAS 

 

 Para executar as atividades aprovadas para 2008 e assim atender o 

estipulado em sua Proposta Nacional de Trabalho, o PPG-Mar encontrou um único – 

porém, de conseqüências drásticas – óbice: o de caráter financeiro. Apesar dos 

esforços dos membros do Comitê e, muito especialmente, da SECIRM, apenas em 

meados do segundo semestre o Ministério da Educação, provedor financeiro do 

PPG-Mar, versou o numerário necessário para que o Comitê trabalhasse no corrente 

ano. O valor não correspondeu integralmente ao solicitado para que todas as 

atividades previstas para o ano fossem realizadas, mas, mesmo assim permitiu que 

um bom volume de ações se concretizasse. Grande limitante foi a demora na 

liberação do recurso, o que trouxe graves implicações operacionais. Providências 

adotadas: (i) gestão contínua e incessante, tanto da Gerência do PPG-Mar como da 

Subsecretaria para o PSRM, junto ao MEC, sensibilizando esse Ministério; e, para 

que o Comitê mantivesse ao menos suas atividades basais, (ii) utilização do 

orçamento institucional da SECIRM para fornecer passagens e diárias aos cinco 

professores universitários – representantes do MEC no Comitê – assim viabilizando  

seu deslocamento para participação em Brasília das reuniões ordinárias de março, 

junho e agosto; e (iii) manutenção do portal www.cienciasdomarbrasil.com.br via 

utilização de saldo remanescente de 2007, disponível na Fundação da Universidade 

Federal do Paraná. 
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IV – EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO A 2007 

 

 Em 2008 procedeu-se a atualização da composição dos membros do Comitê. 

Em continuidade a processo iniciado no ano anterior, foram efetivados mais dois 

representantes do MEC (com respectivos suplentes), um dos quais representando 

os Cursos de Graduação e outro os Programas de Pós-Graduação da Área Ciências 

do Mar. Adicionalmente, o Comitê aprovou, e assim encaminhou solicitação à CIRM, 

o ingresso no Comitê de representante do ICMBio, mantida a representação do 

IBAMA. 

 As atividades do Comitê no ano em apreço representaram, de um lado, a 

continuidade produtiva de iniciativas nascidas em 2006 (ex.: a manutenção ativa do 

portal www.cienciasdomarbrasil.com.br) ou 2007 (ex.: acompanhamento junto à 

CAPES do Edital Pró-Ciências do Mar). De outro, consistiram na inovação de 

atividades, como aquelas de estímulo à experiência acadêmica embarcada e à 

consolidação dos periódicos da Área; 

 Sem modificação em relação ao ano anterior, mas igualmente digno de nota: 

primeiro, que as quatro reuniões programadas para 2008 foram realizadas com 

quóron pleno. O fato denota a dedicação dos membros do PPG-Mar a este Comitê e 

a elevada consideração que o mesmo goza junto aos Ministérios e demais Entidades 

nele representadas; e, segundo, o total e permanente apoio recebido de parte da 

SECIRM, que por meio de sua Subsecretaria para o PSRM e da Gerência do PPG-

Mar, operacionaliza, incentiva e qualifica as atividades realizadas pelo Comitê. 

 

V – JUÍZO DE VALOR SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL 

 

 Três anos após o começo de suas atividades, o PPG-Mar pode ser avaliado 

como iniciativa bem-sucedida. As atividades que desenvolve vêm sendo 

reconhecidas nos meios acadêmico e de pesquisa das entidades brasileiras que 

atuam no ambiente marinho, sejam elas públicas ou privadas, de ensino ou de 

geração de conhecimento. O Comitê encontra-se muito bem estruturado em sua 

composição, em seu processo gerencial, e também no espaço institucional frente à 

CIRM e ao MEC. Este último, Ministério capital para as atividades-alvo do PPG-Mar, 

foi em 2008 representado na CIRM pelo Reitor da FURG, Prof. João Carlos Cousin. 

O fato trouxe grande dinamismo nas relações institucionais do Comitê, o que, 
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associado ao eficiente gerenciamento operacional executado pela SECIRM, coloca o 

PPG-Mar como peça indispensável no pensar e executar da formação de recursos 

humanos em Ciências do Mar no Brasil, hoje e no futuro. 

 

VI – ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2009 

 
1. Manutenção do portal www.cienciasdomarbrasil.com.br e do endereço 

associado ppgmar@cienciasdomarbrasil.com.br, com permanente atualização 

e atendimento contínuo de demandas da Comunidade. Curitiba, janeiro a 

dezembro. 

2. Realização de quatro reuniões ordinárias na SECIRM. Brasília, março, junho, 

agosto e novembro. 

3. Prosseguimento das atividades dos Grupos de Trabalho Programa Nacional 

de Experiência Embarcada e Programa Nacional de Apoio aos Periódicos em 

Ciências do Mar e início efetivo daquelas dos Grupos Livro-texto e  

Capacitação Docente. Recife, Rio Grande, Itajaí e Brasília. 

4. Realização da 2º Simpósio Formação de Recursos Humanos em Ciências do 

Mar, no II Congresso Brasileiro de Biologia Marinha. Búzios-RJ, maio. 

5. Realização da 3ª Sessão de Painéis Institucionais de Cursos de Graduação e 

Pós-Graduação em Ciências do Mar, no XVI Congresso Brasileiro de 

Engenharia de Pesca. Natal-RN, outubro. 

6. Realização do II EnCoGrad-Mar – Encontro Nacional de Coordenadores de 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências do Mar. Local e data a 

definir. 

7. Difusão das atividades do Comitê e prosseguimento da colaboração com 

PSRM, SECIRM, CAPES, CNPq e demais Entidades em que tal se faça 

possível e conveniente. 

 

 

 

Brasília, 1o de dezembro de 2008. 

Prof. Paulo de Tarso Chaves 

Representante do MEC no PPG-Mar 

Coordenador do Comitê 


