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

Memória de reunião
4ª Reunião do Comitê Gestor da Década do Oceano
Data: 1º de outubro de 2020
Presentes: Claudia Alves de Magalhães – CM; Iran Cardoso Júnior ; Roberto de Pinho - RdP

Alexander Turra – AT; Emma Giada Matschinske; Flávio Lontro – FL; Germana Barata – GB; Glauco
Kimura de Freitas – GK; Jailson de Andrade ; Jana del Favero – JdF; Karynna Tolentino ; Liziane
Alberti – LA; Mariana Andrade – MA; Omar Rodrigues ; Patrícia Menezes- PM; Ronaldo Christofoletti –
RC; Paulina Chamorro – PC e Natali Piccolo.

Pauta comentada:
1 – Informativo
a. Apresentação sobre oficinas: Ronaldo Christofoletti - N e NE;
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

RC: Relato geral da dinâmica
RC: Ajustes no cronograma de relatório
RC: Grupos de mobilização local
LA: Avaliação positiva: dinâmica, RC, diversidade, papel da facilitação, IMar jr, autoindicações
que refletem positivamente nas apresentações de fechamento. Desafios: lidar com os diversos
problemas, como manter engajamento nos momentos assíncronos. Sugestão: diminuir prioridades
para concentrar o trabalho nos momentos síncronos, mais efetivos.
GB: uso do video pelo moderador define o comportamento. Sentiu que video fechado foi bom
para dar mais liberdade às falas. Papel da moderação para trazer a participação de tod@s.
Interessante pensar em alguma conexão quepermaneça com estas pessoas (embaixadoras e
embaixadores).
JdF: A Prof. Catarina Marcolin do Bate-Papo com Netuno estava no GTVII da região NE e
elogiou muito a condução e a pontualidade. Ela estava receosa de tomar mais do que as horas
propostas pois estava com muita coisa para fazer, mas ela agradeceu que os compromissos foram
seguidos.
RC: Agradece em nome da equipe as sugestões e elogios, lembrando da equipe que não aparece.
Possibilidade de conversa específica sobre aprimoramentos das oficinas. Como exemplo, foi
incorporada a figura do facilitador local, mas há perdas e ganhos.
PC: Resumos em video foram extramente produtivos. Muito boa escolha dos pontos discutidos.
Excelente engajamento e percepção das pessoas. 7 pontos como 7 editorias para divulgação
PM: Parabenizar todo o esforço. Debates ricos. Pessoas se sentiram representadas.
Outras sugestões: uso de slack como ferramenta de formação de comunidade?

b. Inscrições SE, Sul, CO: Roberto de Pinho

•
•
•
•
•

RdP: apresentação dos dados correntes do Dashboard.
KC: Nas CT, é possível separar por resultados ou desafios?
RdP: sim, é separado por GT.
Sugestão: Dashboard para CT: Grupos, Regiões, nuvens de palavras.
Sugestão: Dashboard consolidado: Gênero, Setores.

c. Esclarecimentos CO
• CM: apresentação do desenho
• RC: apresentação do desenho
• RdP: histórico do desenho e necessidade de lacunas posteriores para o desenho de políticas e
programas em CTI.
* debate de sugestões do CGDO
2- Informações sobre primeira chamada COI: Claudia Magalhẽs
• CM:Apresentação da Chamada
• CM:Proposta de plano como iniciativa: comentários favoráveis no chat.
• Links para apresentação: https://www.oceandecade.org/resource/121/Presentation---OceanDecade-Virtual-Series-2409
• https://www.oceandecade.org/assets/uploads/documents/Co-designing-the-science-we-want-forthe-ocean-decade-Part-1-Sept-24-2020-compressed_1601040727.pdf
* debate de sugestões do CGDO

3- Proposta de captação de recursos – Glauco Kimura
• GK:Apresentação
• FL: Preocupação sobre operacionalização e falta de recursos.
• AT: Comparação com maestro e não síndico.
• Foi feita proposta de criação de força tarefa de captação de recursos para a Década, considerada
pertinente.
• Se voluntariaram para a composição da mesma:
• Mariana Andrade
• Jana del Favero
• Ronado Christofoletti
• Alexander Turra
• Paulina Chamorro
• Liziane Alberti/Robson Capretz
* debate de sugestões do CGDO

4 - Encaminhamentos finais
* Data da próxima reunião: em cerca de um mês, a ser confirmado, 1a semana de novembro

