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Monitorar editais de contratação Sim - 

Alimentar o banco de dados Parcial 
Contatamos representantes das 
instituições, porém não obtive-
mos respostas.  

Relatório Final Sim - 

 

As atividades planejadas para 2015 foram executadas parcialmente uma vez que não obtivemos recur-

sos financeiros para cumprir na sua totalidade. Com o objetivo geral de caracterizar as áreas e o tama-

nho do mercado de trabalho para as Ciências do Mar adotamos dois procedimentos: entrevistas por 

meio eletrônico, com formulário pré-definido, e pesquisa dos editais publicados para contratação de 

profissionais das Ciências do mar.  

a) Entrevistas por meio eletrônico - Todas as atividades foram planejadas tentando alimentar o 

banco de dados com um número máximo de instituições governamentais ou não governamen-

tais. Os discentes obtiveram informações sobre o endereço eletrônico dessas instituições, via in-

ternet ou comunicação direta com pessoas da área de Ciências do Mar. As empresas já cadas-

tradas no banco de dados foram novamente contatadas, porém não obtivemos sucesso em res-

postas ao formulário digital. Diante do resultado acima mencionado, decidimos em reunião que 

faremos entrevistas presenciais e alimentaremos o banco de dados.  

b) Editais publicados – Os editais publicados em 2015 somaram 84 unidades em diferentes esferas 

institucionais, com 202 vagas disponíveis para contratação de profissional das Ciências do Mar. 

 
4.8. GT Ensino Técnico 

O GT Ensino Técnico tem por objetivo conso-

lidar a formação profissional e tecnológica 

em Ciências do Mar, estando sua coordena-

ção provisória a cargo do Prof. Dr. José Gar-

cia Junior (IFRN). Embora o grande interesse 

pela inclusão da formação técnica e profissi-

onal no escopo do PPG-Mar, nenhuma das 

atividades planejadas foi realizada em razão 

da indisponibilidade de recursos financeiros 

por parte do MEC no exercício de 2015. 

4.9. GT Descobrindo os Oceanos 

O GT Descobrindo o Oceano tem por objeti-

vo propor iniciativas para despertar o inte-

resse de crianças e jovens para os temas 

relacionados ao mar. Anteriormente deno-

minado “Ocean Literacy”, o GT teve seu no-

me alterado na 28ª Sessão Ordinária do 

PPG-Mar, realizada em 25 de março de 

2015, buscando utilizar uma expressão em 

português na sua designação, a semelhança 

dos demais. Nesta mesma ocasião também 

foi alterada a coordenação, que passou a ser 

exercida pela Profa. Dra. Cintia Miyaji (UNI-

MONTE), em substituição a Profa. Rita de 

Cássia Grecco dos Santos (FURG). Permane-
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ceram na composição do GT o Prof. Dr. Dani-

lo Koetz de Calazans (FURG), CC (T) Ana Lu-

cia Oliveira Costalunga (SECIRM), Profa. Dra. 

Lilian Medeiros de Mello (UFPR) Pedagogo 

Igmar de Freitas (autônomo), Profa. Maria 

Terezinha Martins (PM Florianópolis), Profa. 

Maria de Fátima da Silva Serra (FURG), Dr. 

Miguel Angelo Thompson Rios (Instituto Sin-

gularidades) e Prof. Dr. Marcelo Tadeu Mo-

tokane (USP), 

Conforme já mencionado anteriormente, o 

Prof. Dr. Danilo Koetz de Calazans (FURG) 

participou, representando o GT, do Global 

Ocean Science Education Workshop, realiza-

do na University of Rhode Island/USA, nos 

dias 26 e 27 de junho (Anexo XXIV). Da 

mesma forma, os Prof. Dr. Danilo Koetz de 

Calazans (FURG) e Profa. Dra. Cintia Miyaji 

(UNIMONTE) participaram, em 16 e 17 de 

novembro, da reunião Brasil – União Euro-

peia em Pesquisa Marinha, ocorrida no Rio 

de Janeiro/RJ, ocasião em que relataram as 

iniciativas do PPG-Mar para despertar nos 

estudantes de Ensino Fundamental e Ensino 

Médio o interesse pelas questões relaciona-

das ao mar. 

Entretanto, tal como ocorrido com os de-

mais, também o GT Descobrindo os Oceanos 

teve dificuldades em levar adiante as ativi-

dades planejadas para 2015, de forma que 

não tiveram andamento o mapeamento dos 

princípios; elaboração de curso de especiali-

zação; e construção do site repositório. 

 

4.10. GT Mergulho Científico 

O GT Mergulho Científico tem por objetivo 

propor diretrizes para a regulamentação e 

incentivo a formação e ao exercício do mer-

gulho científico no Brasil, sendo coordenado 

pela Profa. Dra. Tatiana Silva Leite (UFRN). 

Integram o GT a Profa Dra. Aline Augusto 

Aguiar (MarAdentro/UFRJ); Profa. Dra. 

Bárbara Segal Ramos (UFSC); Profa. Liana de 

Figueiredo Mendes (UFRN); Prof. Dr. Augus-

to Cesar (UNIFESP); Prof. Dr. Claudio Gonçal-

ves Tiago (USP); Prof. Dr. Flávio Rizzi Calippo 

(UFPI); Prof. Dr. Gilson Rambelli (UFS); Prof  

Dr.Roberto Pereira Borges (UNISANTA); Eng. 

Sergio Viegas (DAN Brasil); Prof. Dr. Tito 

Monteiro da Cruz Lotufo (UFC); Prof. Dr. 

Rodrigo Leão de Moura (UFRJ), Prof. Dr. Fla-

vio Augusto de Souza Berchez (USP); e Prof. 

MSc. Ewerton Werner (UNIVALI). Da mesma 

forma que os demais, o planejamento de 

2015 do GT Mergulho Científico não foi exe-

cutado em razão da indisponibilidade de 

recursos financeiros por parte do MEC. 
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