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

Memória de reunião
2º Reunião do Comitê Gestor da Década do Oceano

Data: 16 de julho de 2020
Presentes: Karen Cope, Claudia Magalhães, Iran Junior, Roberto de Pinho, Alexander Turra,
Ronaldo Cristofoletti, Jailson Andrade, Patricia Menezes, Germana Barata , Paulina
Chamorro, Jana del Favero, Mariana Andrade, Liziane Alber, Robson Capretz, Luiz Henrique
Weber, Glauco Kimura, Marcela Lang, Natali Piccolo, Frederico Saraiva Nogueira, Emma
Matchinske, Flávio Lontro, Marcelo Linguitte.
Objetivo: debater os documentos produzidos pelos subgrupos de comunicação, plano de
implementação e regimento interno.
Pauta:
1. Informes gerais sobre gestão e coordenação: MCTI
2. Atualização sobre as oficinas regionais: MCTI
3. Apresentação do subgrupo de comunicação: Mariana e Robson
4. Apresentação do subgrupo de regimento interno: Patrícia
5. Apresentação do subgrupo de plano de implementação: Cláudia
6. Encaminhamentos e conclusão
Encaminhamentos
1. Oficinas
a. Apresentação sobre os dados de inscrição até o dia 16/07:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XRFscbVfEO6nlzbE_h3XLlV7yXfQY
7iKgQfRshru6p0/edit?usp=sharing
b. Sobre oficinas subnacionais, é preciso atentar para o número concentrado de
inscrições em determinados estados e setores. É preciso envolver mais o
setor privado, e, na Região Norte, o Amapá.
c. Iniciou-se o período de inscrição da região NE e solicitamos a todos os
membros uma ampla divulgação.
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d. Será incluindo o tema da produção do conhecimento em complemento aos 7
temas da Década. Já na oficina nacional o MCTI fará uma apresentação do
tema e também na oficina centro-oeste. Germana também propõe fazer um
webinar sobre este tema.
2. Proposta de Termo de Referência para gestão interna
a. Apresentação pela Patrícia do arquivo em
https://drive.google.com/file/d/1OyZQTO_xRLCQAVjiafAhzoGAFaL82-Ij/view
b. Foram feitas sugestões para o arquivo, que serão incorporadas no texto
online: a deliberação por consenso, a referência igualitária a todos os
membros nos créditos em ações de comunicações, possibilidade de criação
de outras instâncias de envolvimento como grupos de alta representação ou
notório saber.
c. Foi destacada a necessidade de melhorar a comunicação e engajamento intra
setorial.
d. Sugeriu-se fazer um WEBINAR sobre “como participar”. Paulina ofereceu
mediar esse evento.
e. Remover a divisão em capítulos.
f. O prazo para aprovação do documento será até 3 de agosto por meio de
alteração no arquivo online.
g. Novas alterações poderão ser propostas a qualquer tempo pelos membros.
h. As alterações serão apresentadas na 3º reunião do Comitê Gestor.
3. Comunicação
a. Foi apresentada a discussão do subgrupo de comunicação com base em 2
documentos:
i.
Apresentação do Robson (ppt) sobre comunicação:
https://drive.google.com/file/d/1l1cvmizJUDBnfLZT_NLQo0U2QLfZYhE/view?usp=sharing
1. sistematização de atividades de comunicação necessárias e já
em curso pelo comitê (planilha para edição dos membros):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NRZHSbTlcFVpD4Ec
nElNUfrhkdCDIBngr-Yj4X4RvuE/edit#gid=0;
ii.
Apresentação da Mariana (ppt) sobre comunicação:
https://docs.google.com/presentation/d/1UEmxSbvSqNXbn9HA5SK
2LrBiy15jaJBk08JlLV5XfE8/edit#slide=id.p
1. proposta de comunicação para década (arquivo de texto para
edição dos membros):
https://docs.google.com/document/d/11E8-8O9FhBVpdkj6KdFpqsMbv_O7TaqeD6tp3wOsb4/edit?usp=sharing
2. proposta de comunicação para Comitê (arquivo de texto para
edição dos membros):
https://docs.google.com/document/d/1qqxkpbjKGzgtTqeAd93
KbjTs5C9ZSJdMbVXLbss3wXg/edit?usp=sharing
b. MCTI criar pasta para registrar os indicadores de comunicação e engajamento
no gdrive. [Criada planilha após a reunião, disponível em:
2

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qQwB-YS6O8o5HHM4Gg08sln5mx7C23mLFM5zHBaj0A/edit?usp=sharing ]
c. O prazo para aprovação do documento será até 3 de agosto por meio de
alteração no arquivo online.
d. Novas alterações poderão ser propostas a qualquer tempo pelos membros.
e. As alterações serão apresentadas na 3º reunião do Comitê Gestor.
4. Plano de Implementação
a. Foi apresentada a nova versão do Plano de Implementação Global elaborado
pela COI.
https://drive.google.com/file/d/1cnHQKq5OG1tgjBNlqKG_gjdI0D3Sd4c/view?usp=sharing
b. O Comitê aguardará a versão final a ser publicada pela COI até o final do ano.
5. Próxima reunião prevista para 20 de agosto de 2020.
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