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Figura 22: VI Encontro Nacional dos Núcleos de Pesquisa Aplicada em Pesca e Aquicultura (ENUPA) 
dos IFs, realizado, entre 3 e 7 de novembro, no IFAM, Campus Presidente Figueiredo/AM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estavam presentes membros de 16 IFs. Du-

rante o evento foi realizada uma apresenta-

ção sobre o PPG-Mar e o PSRM, buscando 

sensibilizar e incentivar os presentes a con-

tribuir para o levantamento dos cursos e 

caracterizar adequadamente a inclusão dos 

IFs no PSRM. Adicionalmente, também foi 

feita uma reunião com os membros do GT 

Ensino Técnico presentes, além de outros 

participantes envolvidos no diagnóstico dos 

cursos profissionalizantes dos IFs na área de 

Ciências do Mar. Por fim, foi definido o pla-

nejamento para 2015 do GT Ensino Técnico 

(ver página 92). 

 
4.9. GT Ocean Literacy 

Os debates após a exposição do painel “Dis-

seminação de conhecimentos de Ciências do 

Mar para estudantes dos Ensinos Fundamen-

tal e Médio”, ocorrido no do 6° EnCoGrad-

Mar, encaminharam para a necessidade de 

criação de um grupo de trabalho encarrega-

do de aprofundar a discussão e propor inici-

ativas para despertar o interesse dos jovens 

estudantes para os temas relacionados com 

o mar. Como consequência, na 25ª Sessão 

Plenária, ocorrida em 26 de março, a Profa. 

Dra. Rita de Cássia Grecco dos Santos, da 

FURG, foi encarregada de dar encaminha-

mento ao tema. 
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Nos dias 8 e 9 de julho, nas dependências da 

SECIRM, em Brasília/DF, reuniram-se repre-

sentantes da academia, do setor público e a 

coordenação do PPG-Mar (Figura 23) para 

tratar da constituição de um GT provisório 

para encaminhar o tema “disseminação do 

conhecimento sobre os mares para escolas” 

(GT Ocean Literacy) e definir um plano de 

trabalho (Tabela 10). 

 
Tabela 10: Plano de trabalho do GT Provisório Disseminação do Conhecimento sobre os Mares 
Para Escolas (GT Ocean Literacy). 

Etapa Ações Atividades Cronograma 

1 Reunião do GT  Ago/Set 2014 

2 Reunião do GT  EnCoGrad-Mar 

3 

Identificação dos saberes 
basilares que o estudante 
da Educação Básica deve 
conhecer sobre os mares 

Identificação dos princípios e 
conceitos do Ocean Literacy 
aplicáveis aos estudantes 
brasileiros 

Dezembro 2014 

4 Quatro reuniões do GT  Ano 2015 

5 

Discussão e adaptação, 
dos princípios, conceitos e 
do Ocean Literacy  
identificados como 
relevantes, para a 
realidade brasileira 

Verificação dos conteúdos a 
serem ministrados em cada área 
de conhecimento de forma 
interdisciplinar de acordo com a 
legislação educacional brasileira. 

Até Maio 2015 

Mapeamento dos recursos 

Figura 23: Reunião inicial do GT Ocean Literacy, realizada em 8 e 9 de julho, nas dependências 
da SECIRM, em Brasília/DF. 
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existentes para o 
desenvolvimento dos conteúdos 
curriculares 

Realização da transposição 
didática dos conteúdos 
(adaptação aos processos 
educativos de escolarização de 
forma a tornar o conteúdo 
compreensível para os alunos) 

6 
Organização de um 
repositório de recursos 
didáticos 

Elaboração de um banco de 
dados 

Continuo 
Construção e manutenção de um 
sítio eletrônico para o repositório 

7 

Apurar alternativas para a 
formação de professores 
de Ensino Básico em temas 
relacionados ao mar 

Definir e elaborar uma proposta 
de formação de professores 

Conclusão até 
Junho/2015 

8 
Submissão do Projeto ao 

PPG-MAR 
 Agosto 2015 

9 
Submissão do projeto ao 

Sistema UAB 
 Novembro 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Reunião do GT Ocean Literacy realizada em 14 e 15 de agosto, em Florianópolis/SC. 
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Já constituído pela Profa. Dra. Rita de Cássia 

Grecco dos Santos (FURG), coordenadora, 

Prof. Dr. Danilo Koetz de Calazans (FURG), 

CC (T) Ana Lúcia Oliveira Costalunga (SE-

CIRM); Profa. Dra. Lilian Medeiros de Mello 

(UFPR) Pedagogo Igmar de Freitas (MPA), 

Profa. Maria Terezinha Martins (PM Floria-

nópolis), Profa. Maria de Fátima da Silva 

Serra (FURG), Profa. Dra. Cintia Miyaji (UNI-

MONTE), Dr. Miguel Angelo Thompson Rios 

(Instituto Singularidades) e Prof. Dr. Marcelo 

Tadeu Motokane (USP), o GT Ocean Literacy 

realizou reunião de trabalho nos dias 14 e 15 

de agosto, em Florianópolis/SC, para dar 

continuidade às atividades programadas 

para 2014 (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 30 de agosto, os representantes do GT 

Ocean Literacy, Profa. Dra. Rita de Cássia 

Grecco dos Santos e Prof. Dr. Danilo Koetz 

de Calazans, participaram do “Transatlantic 

Ocean Literacy Workshop”, realizado em 

Gothenburg/Sweden (Figura 25). Na se-

quência, entre 01 e 03 de setembro, partici-

param do “Second European Marine Science 

Educators Association's (EMSEA)”, também 

realizado em Gothenburg/Sweden. Na oca-

sião apresentaram painel sobre o andamen-

to das atividades do GT Ocean Literacy (Figu-

Figura 25: Painel sobre o andamento das atividades do GT Ocean Literacy exposto no Second European Mari-
ne Science Educators Association's (EMSEA), realizado, de 1 e 3 de setembro, em Gothenburg/Sweden. 
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ra 26). Finalmente, nos dias 06 e 07, partici-

param de reuniões de trabalho com a Coor-

denação do Projeto Educativo “Kit do Mar” e 

com a Coordenação do Programa “Ciência 

Viva”, ambas em Lisboa, Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2 e 3 de dezembro, os integrantes do GT 

voltaram a se reunir nas dependências da 

UNIMONTE, em Santos/SP. Na ocasião, efe-

tuaram visita ao Barco Escola da Secretaria 

Municipal de Educação de Bertioga/SP – 

“Arca do Saber” e se reuniram com o Secre-

tário de Educação e Coordenação Pedagógi-

ca de Bertioga, a fim de tomar conhecimen-

to da experiência em andamento naquele 

município. Na sequência, elaboraram uma 

síntese das atividades já realizadas e aquilo 

que ainda precisa ser encaminhado pelo GT 

em 2015 (Tabela 11). 

 

 

 

Figura 26: Reunião de trabalho em Lisboa/Portugal, entre 6 e 7 de setembro, dos representantes 
do GT Ocean Literacy, Profa. Dra. Rita de Cássia Grecco dos Santos e Prof. Dr. Danilo Koetz de 

Calazans, com a coordenação do projeto educativo “Kit do Mar”. 
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Tabela 11: Atividades realizadas pelo GT Ocean Literacy em 2014 e trabalhos a serem 
executados em 2015. 

Ação O que já foi feito O que precisa fazer 

1. Mapeamento dos 
princípios 

- Somente nivelamento de séries - Identificação dos saberes 

2. Elaboração de curso 
de especialização 

- Estrutura e funcionamento do curso 
- Avaliação 
- Metodologia de ensino 
- Elaboração de ementa da alfabeti-
zação digital 
- Projeto Pedagógico do Curso - PPC 

- Elaboração de ementas e 
disciplina 

3. Construção do site 
repositório 

- Tradução do Ocean Literacy 

- Tradução do Ocean Literacy 
- Mapas Conceituais 
- Conceitos, Planos de aula, 
Materiais 

 

4.10. GT Mergulho Científico 

A criação de um grupo de trabalho para tra-

tar da formação de recursos humanos para 

atuar em mergulho científico foi proposta 

por um conjunto de professores no âmbito 

do 6° EnCoGrad-Mar, que teria por finalida-

de propor diretrizes para a regulamentação 

e incentivo à formação e ao exercício do 

mergulho cientifico no Brasil. Na 25ª Sessão 

Ordinária do PPG-Mar, realizada em 26 de 

março, foi aprovada a realização de um 

Workshop para tratar do tema. 

O Workshop “Formação de Recursos Huma-

nos para a Prática de Mergulho Científico: 

Aspectos Legais e Conteúdos”, realizado en-

tre 29 e 30 de maio, em Brasília/DF (SE-

CIRM), contou com representantes da aca-

demia (14), da Marinha do Brasil (2), respon-

sável, através da Diretoria de Portos e Costa 

(DPC), pela regulamentação e fiscalização da 

atividade de mergulho no país, e a coorde-

nação do PPG-Mar. O objetivo geral do 

evento foi propor diretrizes para a regula-

mentação e incentivo à formação e ao exer-

cício do mergulho científico no Brasil. Na 

ocasião foram definidas metas gerais para o 

desenvolvimento do GT Mergulho Científico 

e estabelecida a sua programação para 2014 

(Figura 27). 

Entre 27 e 29 de agosto, o GT Mergulho Ci-

entífico realizou em Natal/RN, nas depen-

dências da UFRN, o II Workshop “Formação 

de Recursos Humanos para a Prática de 

Mergulho Científico: Aspectos Legais e Con-

teúdos”, novamente com a participação de 

representantes da academia (13) e da DPC 

(1) (Figura 28). 
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