MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES
Secretaria de Pesquisa e Formação Científica
Coordenação – Geral de Oceano, Antártica e Geociências

Memória de reunião
6ª Reunião do Comitê Gestor da Década do Oceano

Data: 28 de janeiro de 2021
Presentes:
Karen Cope, Roberto de Pinho, Rothier Siqueira, Iran Alexander Turra, Ronaldo
Christofoletti, Jailson Andrade, Jana del Favero, Mariana Andrade, Liziane Alber,
Glauco Kimura, Enrico Marone, Frederico Saraiva Nogueira.
Objetivo:
Apresentação do cronograma de atividades 2021 da Década da Ciência Oceânica no
Brasil e apresentação do Plano Nacional de Implementação da Década da Ciência
Oceânica.
Pauta:
Atualização sobre comitê da juventude;
Envio de proposta à Chamada COI;
Cronograma de atividades para o 1° semestre;
Preparação de reunião com CEBDS;
Relatório de atividades da fase preparatória.
Debate:
1. Relatório de Atividades da fase preparatória Brasil na Década já está pronto em
português/inglês e deverá subsidiar a Chamada COI.
2. Comitê pode editar/acrescentar informações no relatório.
3. A CGOA tem discutido com a CEBDS propostas para aproximação de pautas. O
mesmo deve acontecer também com a CNI.
4. Como resultado de reunião da CGOA com a COI, foi apresentada proposta para a
formação de um Conselho Consultivo de Jovens para a Década.
5. Foi submetida à COI proposta de Chamada para a Década. Referência: participação
do Brasil com o projeto AANCHOR na All-Atlantic Ocean Research Alliance.
6. Foi oferecida ajuda por Mariana Andrade nas ações direcionadas à formação do
Conselho Consultivo de Jovens.
7. A UNESCO tem trabalhado em parceria com o governo francês em um programa
para jovens relacionado à água. Governo francês quer saber o que o Brasil está
fazendo para possível acordo de cooperação.

8. Anunciado que o lançamento oficial da Década será feito de forma virtual. Não
haverá evento em Berlim. Será promovida uma série de eventos online
relacionados à Década.
9. Foi publicado no site da Década um link para solicitação de endosso oficial para
eventos relacionados à Década.
10. CONFREM indicou que muitos países ainda não têm conhecimento dos ODS. Será
realizado evento no âmbito União Latina Americana para divulgação e nivelamento
de informações. Foi solicitada a participação do Comitê da Década neste evento.
11. RARE informou que vídeo para divulgação da Década estará pronto até início de
fevereiro.
12. Fundação Boticário publicou material de divulgação sobre proteção dos
manguezais considerando os temas abordados pela Década.
13. Foi apresentado o Cronograma de Atividades para a Década da Ciência Oceânica
2021.
14. Foi apresentado o Plano Nacional de Implementação da Década da Ciência
Oceânica.
15. CGOA solicitou reserva na divulgação deste plano, por se tratar de documento de
governo ainda em elaboração.
Encaminhamentos:
16. Agendar reunião para planejamento do lançamento do vídeo de divulgação da
Década.
17. Agendar reunião para discutir a formação do Conselho Consultivo de Jovens.
18. Próxima reunião do Comitê programada para 25/02/2021.
19. Foram determinados grupos para revisão dos itens/conteúdo apresentados no
Plano Nacional de Implementação. Revisão será discutida na próxima reunião.
20. Foi determinada a data de 05/02/2021 como limite para apresentação de
alterações no Relatório de Atividades.
21. Deverá ser enviada para a CGOA planilha com relação das ideias apresentada nas
oficinas regionais da Década.
Links citados na reunião:
https://www.oceandecade.org/resource/141/Request-endorsement-of-your-OceanDecade-Activity-here
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/Biblioteca/Paper%20%20Oceano%20sem%20mist%C3%A9rios.pdf
https://h2oo.org/ocean-decade-youth-summit-2020/
https://www.oceandecade.org/events/177/
https://www.oceandecade.org/resource/141/Request-endorsement-of-your-OceanDecade-Activity-here

https://www.oceandecade.org/resource/108/Version-20-of-the-Ocean-DecadeImplementation-Planhttps://www.pemalm.com/
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