MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Secretaria de Políticas para Formação e Ações Estratégicas
Coordenação – Geral de Oceanos, Antártica e Geociências

Memória de reunião
1ª Reunião do Comitê Gestor da Década do Oceano

Data: 16 de junho de 2020
Presentes: Karen Cope, Claudia Magalhães, Andrea Cruz, Iran Junior, Rothier Siqueira, Alexander
Turra, Ronaldo Cristofoletti, Jailson Andrade, Patricia Menezes, , Paulina Chamorro, Jana del Favero,
Mariana Andrade, Liziane Alber, Robson Capretz, Glauco Kimura, Marcela Lang, Natali Piccolo,
Frederico Saraiva Nogueira, Emma Matchinske, Flávio Lontro, Marcelo Linguitte.

Objetivo: Definir as metas de trabalho, atividades e distribuir tarefas entre os integrantes
Pauta:
1. Abertura pelo Secretário Marcelo Morales e pelo Diretor de Ciências Sávio Raeder,
SEFAE/MCTI
2. Boas vindas e agradecimento pelos esforços para Dia do Oceano;
3. Nivelar informação sobre a gestão de arquivos (gdrive, whatsapp, site);
4. Informações sobre atualizações do Site
5. Atualização sobre os eventos regionais
6. Apresentação de questionamento Painel Mar
7. Apresentação de questionamento sobre representação de agência de fomento
8. Apresentação de questionamento sobre Rose/Pacto Global
9. Aviso sobre reunião com COI dia 18/6
10. Debate sobre gestão dos trabalhos
11. Definição de metas e atividades para os membros
Encaminhamentos:
1. Todos - enviar ao MCTI lista de convidados para oficinas regionais até a final de junho;
2. Todos - devem entrar no grupo no whatsapp;
3. Todos- podem atualizar arquivos no Google drive;
4. MCTI - tratará da representação na divulgação cientifica após confirmação de
participação de Maria Paula;
5. MCTI - buscará melhorias para o site: melhor usabilidade no site do MCTI para remeter
ao site da Década e possibilidade de apresentar eventos externos relacionados ao tema
no site da Década;
6. MCTI - irá convidar o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa –
CONFAP, para cadeira de agência de fomento;
7. Representação de instituições e indivíduos a ser definida em Regimento Interno;
8. Metas:

a. Novembro de 2020: Regimento Interno
b. Janeiro de 2021: Plano de Implementação Nacional da Década;
9. Foram estabelecidos subgrupos de trabalho temáticos:
a. Subgrupo de comunicação – Jana, Mariana, Pauliana , Turra, FGB, Ronaldo,
UNESCO, Rare, MCTI
b. Subgrupo Regimento Interno: Patricia, Karen, Frederico
c. Subgrupo de Plano de Implementação: Claudia, Marcelo, Patricia, Mariana,
Jailson, Natali
10. Próxima reunião do Comitê Gestor será dia 16/07, 9h30-12h.
11. Até que o Regimento Interno esteja aprovado, ficam recomendadas as seguintes regras
de convivência:
a. Necessidade de entrar no grupo whatsapp (obrigatório);
b. Com 3 faltas consecutivas o representante é descadastrado,
destacando a importância do engajamento independente da falta
(ver item no RI SEGOV/PR);
c. Responsabilidade de conferir e atualizar os arquivos na rede,
principalmente planilha de contatos;
d. Compromissos com prazos pactuados;
e. Reuniões mensais ordinárias a serem marcadas pelo MCTI;
f. Reuniões frequentes de subgrupos temáticos/setoriais;
g. Convite de reunião a ser enviado pelo calendário de email, com
pauta;
h. Memória a ser registrada pelo MCTI, enviada por email e salva no
Google drive;
i. MCTI receberá demandas de atualização do site da Década por
email;
2. Comunicação interna
a. Compartilhar informação entre os membros sobre eventos,
notícias e potencias parcerias e promover uma comunicação
efetiva à sociedade sobre a Década no contexto nacional;
b. A apresentação sobre as ações do Comitê em eventos externos
devem ser reportadas aos integrantes;
3. Deliberação sobre documentos
a. Votação eletrônica de documentos será feita por email ou em
reunião. No caso de deliberação sobre documentos, será feito
debate por destaques durante a reunião. Edições ao texto devem
ser enviadas com marcas de edição e comentários ao MCTI ou
para líderes de subgrupos;
b. Trabalho de edição e compilação a ser feito pela CGOA ou líderes
de subgrupos;

