
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, março de 2010 



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 2009 

e PLANEJAMENTO 2010 

 

I – BREVE HISTÓRICO 

O Comitê Executivo para Consolidação e Ampliação dos Grupos de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências do Mar (PPG-Mar) foi criado pelo 

Decreto nº 5382, de 03 de março de 2005, como decorrência do VI Plano 

Setorial para os Recursos do Mar – VI PSRM, alcançando, desde então, 

resultados significativos para o desenvolvimento das Ciências do Mar no Brasil.  

Com recursos alocados pelo MEC à SECIRM e às Universidades 

Federais do Rio Grande (FURG) e do Paraná (UFPR), o Comitê Executivo tem 

realizado uma série de atividades previstas no documento norteador de suas 

ações (Proposta Nacional de Trabalho 2007-2010, estabelecida em outubro de 

2006), incluindo, entre outras, o desenvolvimento da experiência embarcada, a 

melhoria da qualificação docente, o fortalecimento dos periódicos nacionais, a 

cultura do empreendedorismo e de registro de patentes no meio acadêmico, 

além de promover a integração dos Grupos de Pesquisa e a ampliação e 

consolidação dos Cursos de Graduação e dos Programas de Pós Graduação 

neste domínio do conhecimento.  

O PPG-Mar vem se reunindo na SECIRM, no mínimo, três vezes ao ano, 

sempre com quoum pleno, divulgando suas atividades e informações para ou da 

comunidade acadêmica por meio do portal eletrônico ciênciasdomarbrasil 

(hospedado no endereço http://www.oceanografia.furg.br/cdmb/). 

 

II - ATIVIDADES REALIZADAS EM 2009 

As seguintes atividades foram desenvolvidas pelo PPG-Mar: 

1. Transferência do portal internet cienciasdomarbrasil para a FURG, a fim de 

facilitar a gestão. O responsável pelo portal é o Prof. Luiz Carlos Krug, atual 

Coordenador do Comitê. 
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2. Participação, em agosto, na “XXI Semana Nacional de Oceanografia” 

realizada em Belém/PA, integrando a Mesa-Redonda “Ações para a Pesquisa 

e a Formação de Humanos em Ciências do Mar no Brasil”, coordenada por 

representante da SECIRM; 

3. Participação, com apresentação de palestra versando sobre ações do 

Comitê, nos seguintes eventos: 

- “Amazônia Azul e Antártica”, em maio, na FURG, em Rio Grande/RS; 

- “Semana Nacional de Oceanografia (SNO)”, em agosto, em Belém/PA; e 

-  Congresso Brasileiro de Engenharia de Pesca, em outubro, em Natal/RN. 

4. Realização, em maio, do II Simpósio da Pós-Graduação em Ciências do Mar, 

no II Congresso Brasileiro de Biologia Marinha – CBBM, em Búzios-RJ, e, em 

novembro, do II EnCoGrad-Mar – Encontro Nacional de Coordenadores de 

Cursos de Graduação e Pós-Graduação em Ciências do Mar, em João 

Pessoa-PB.  

5.  Participação em outras ações da SECIRM e, em particular, do Plano Setorial 

para os Recursos do Mar (PSRM), bem como de outros Ministérios, como na  

6ª Reunião Ordinária do Comitê de Ciências do Mar (CCM)/MCT, ocorrida em 

Julho, em Brasília, para tratar de embarque em navios da MB e criação de 

novas embarcações civis para as IES - 10 embarcações de pequeno porte (16 

metros - cerca de R$ 10 milhões) e 2 de médio porte (36 metros - cerca de 32 

milhões) - barcos escola. Na ocasião, houve a criação de Grupo de Trabalho 

(GT) para estudar a implementação dos embarques de 

estudantes/pesquisadores no NHO Cruzeiro do Sul e outro GT para o estudar 

o levantamento de necessidades de investimento em embarcações 

universitárias já existentes.  

6. Criação de Grupo de Trabalho Autoavaliação, em caráter temporário, para 

elaborar rotinas autoavaliativas a serem propostas e, se aceitas, aplicadas 

pelos Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação, e pelo próprio 

Comitê PPG-Mar. 

7. Continuação das atividades programadas pelos Grupos de Trabalho (GT) 

Experiência Embarcada, Material Didático e Programa Nacional de Apoio aos 

Periódicos em Ciências do Mar. Este último, coordenado pelo Prof. José 
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Henrique Muelbert, da FURG, elaborou um levantamento de periódicos 

atualmente disponíveis para publicações na Área. As reuniões dos GT 

ocorreram de agosto a novembro. 

8. Avaliação de demandas de óleo diesel efetuadas a programas da SECIRM 

por instituições de ensino ou pesquisa, prevendo embarques relacionados à 

formação de recursos humanos e experiência embarcada. Subsequentes 

manifestações à SECIRM. 

 

III -  ATIVIDADES PLANEJADAS PARA 2010 

 O PPG-Mar buscará, ao longo de 2010, implementar as seguintes 

atividades: 

1. Realizar a manutenção do Portal www.cienciasdomarbrasil.furg.br 

(provisoriamente hospedado no endereço www.oceanografia.furg.br/cdmb) e 

prestar atendimento às demandas de divulgação da comunidade acadêmica 

da área de Ciências do Mar, além de buscar atualizar continuamente os 

dados sobre a formação de recursos humanos em Ciências do Mar, tanto 

em nível de graduação como de pós-graduação, e também sobre a pesquisa 

(grupos de pesquisa), bem como dar tratamento dos dados e divulgar as 

estatísticas por meio desse Portal. 

2. Participar de eventos científicos relacionados com a área de Ciências do 

Mar. 

3. Realizar três reuniões ordinárias na SECIRM, em Brasília, em abril (já 

realizada), junho e novembro. 

4. Dar prosseguimento nas atividades dos Grupos de Trabalho Programa 

Nacional de Experiência Embarcada e Programa Nacional de Apoio aos 

Periódicos em Ciências do Mar – PECIMar e dos Grupos de Trabalho 

Material Didático e Capacitação Docente. Conclusão das atividades do 

Grupo de Trabalho Auto-avaliação. Recife, Rio Grande, Itajaí, Rio de Janeiro 

e Pontal do Sul-PR. 

5. Criar os Grupos de Trabalho Inovação e Empreendedorismo, com a 

definição dos componentes e do plano de ação de cada GT. 
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6. Realizar o I Workshop de Programas de Pós-Graduação em Ciências do 

Mar. 

7. Difundir as atividades do Comitê e prosseguir na colaboração com PSRM, 

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

conveniente. 

8. Avaliar os resultados da PNT 2007-2010 do PPG-Mar e iniciar o processo de 

discussão e definição da PNT 2011-2014. 

 

IV – Evolução em relação à 2009 

 

As atividades do Comitê em 2009 representaram, em parte, a 

continuidade produtiva de ações iniciadas em 2006, como a atualização do rol de 

Cursos de Graduação e Programas de Pós-Graduação identificados com a Área 

Ciências do Mar; em 2007, como a interação do Comitê com Coordenadores, tanto 

em eventos na condição de convidado, quanto em eventos promovidos pelo próprio 

Comitê; ou em 2008, como a emissão de pareceres relativos ao Programa de 

Concessão de Óleo pela SECIRM e a forte ação do Grupo de Trabalho Experiência 

Embarcada. E em parte, as atividades em 2009 consistiram em ações inovadoras, 

como aquelas de estímulo à autoavaliação. 

 O único fato negativo registrado foi a desativação do portal 

www.cienciasdomarbrasil.com.br durante o ano de 2009, tempo em que foi  

reestruturado e transferido para Equipe sediada na FURG. Já ao final de 2009, 

porém, o novo Portal entrou no ar em caráter experimental, totalmente revitalizado 

e com notável acréscimo de qualidade em relação à forma original, passando para 

o endereço www.oceanografia.furg.br/cdmb. 

 Sem modificação em relação a 2008, mas igualmente digno de nota, em 

2009, três reuniões do Comitê programadas foram realizadas com quóron pleno, 

fato que 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. 
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V - Conclusão 

 

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

avaliado como iniciativa muito 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 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 2009 representado na CIRM pelo Reitor da FURG, Prof. João Carlos 

Cousin. O fato garantiu continuidade nas relações institucionais do Comitê, o que, 

associado ao eficiente gerenciamento operacional executado pela SECIRM, coloca 

o PPG-Mar como entidade pró-ativa no pensar e executar da formação de recursos 

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

 
 

Brasília, 31 de maio de 2010. 

 

 

 

Prof. LUIZ CARLOS KRUG 
Coordenador do Comitê PPG-Mar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


