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Maricultura; Fronteiras do Conhecimento nas 
Ciências do Mar; Gestão Costeira e Marinha 
Integrada: Fundamentos Conceituais e Práticas; 
Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca do 
Brasil; e Biotecnologia Marinha; e 

 Publicar e distribuir aos 
estudantes a 2ª edição do livro Introdução às 
Ciências do Mar e do Guia de Empresas Juniores 

5.4. GT Empreendedorismo: 

 Empresas Juniores de Ciências do 
Mar (EJCM): Suporte a realização do Oceano 
Júnior; Incentivar a criação de novas EJCM; 
Consultoria para EJCM; e Finalizar o Guia para 
EJCM; 

 Educação Empreendedora: 
mapear cursos, disciplinas e ações de 
empreendedorismo nos cursos das IES aliado às 
EJs e CAs; ementa de Disciplina de 
Empreendedorismo; minicurso para formação e 
capacitação de professores na temática; auxiliar 
na divulgação de informações e sistemas de 
apoio; e oferecer cursos, palestras e formações 
para alunos e profissionais das CM; 

 Participação em eventos: SNO + 
ENEJO; Oceano Júnior; CBBM - Congresso 
Brasileiro de Biologia Marinha; Semanas 
Acadêmicas da IES; e mapear outros eventos 
relacionados às Ciências do Mar; 

 Gestão Interna do GT: conexão 
com outros GTs; encontro presencial; e 
capacitação dos membros do GTE; e 

 Engajamento do GTE: formar rede 
de colaboradores; formar rede de parceiros; 
mapear o ecossistema empreendedor; e 
gerenciar as redes sociais. 

5.5. GT Qualificação Docente: 

 Reestruturar o Grupo de Trabalho 
e realizar pelo menos uma sessão ordinária; 

 Retomar e dar andamento ao 
processo de levantamento do perfil do corpo 
docente dos cursos de graduação e programas 
de pós-graduação na área de Ciências do Mar; 

 Retomar e andamento ao processo 
de estruturação o banco de dados de docentes 
da área de Ciências do Mar; 

 Elaborar o curso de Ensino a 
Distância - EaD de formação de docentes com 
base no Caderno de Ensino de Ciências do Mar; 
e; 

 Elaborar disciplina (40 horas) de 
Biotecnologia Marinha, em EAD, com base na 
ementa proposta em 2012. 

5.6. GT Mercado de Trabalho: 

 Reestruturar o Grupo de Trabalho 
e realizar pelo menos uma sessão ordinária. 

5.7. GT Ensino Técnico: 

 Estruturar o Grupo de Trabalho e 
realizar pelo menos uma sessão ordinária; 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos: 

 Mapear os Princípios; 

 Elaborar Curso de Especialização 
(formação continuada de professores); e 

 Construir o sítio repositório. 

5.9. GT Mergulho Científico: 

 Organização do II Workshop de 
Mergulho Científico Brasileiro; 

 Discutir proposta para a avaliação 
das diretrizes da formação do mergulhador 
científico e tramites para o processo de 
estandardização da metodologia junto ABNT; 

 Acompanhar a tramitação na 
Câmara dos Deputados e Senado Federal de 
projetos de lei visando a regulamentação do 
exercício da profissão de mergulhador 
científico; 

 Elaboração de uma edição especial 
da Revista Brazilian Journal of Oceanography - 
BJO referente ao diagnóstico e panorama do 
mergulho científico no país; e 

 Construção do artigo ou edição 
especial como marco dos trabalhos do GT-MC, a 
fim de apresentar e ampliar o debate de ideias e 
ações relacionadas com o tema; 

5.10. GT Educação Ambiental: 

 Elaborar proposta de inclusão de 
conceitos e métodos de Educação Ambiental 
nos cursos de Ciências do Mar. 

6. Promover encontros de coordenadores 

por modalidade de graduação (Biologia 

Marinha, Engenharia de Pesca e Oceanografia) e 

de programas de pós-graduação em Ciências do 

Mar. 
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Oliveira (UFRPE). Também neste caso, não foi 

apresentado relatório de 2018, o que pressupõe 

a não execução das atividades planejadas para o 

período, de forma que cabe aqui também as 

considerações já apresentadas anteriormente, 

quando da análise do GT Qualificação Docente. 

5.7. GT Ensino Técnico 

 O GT Ensino Técnico tem por objetivo 

consolidar a formação profissional e 

tecnológica em Ciências do Mar, estando sua 

coordenação provisória a cargo do Prof. Dr. José 

Garcia Junior (IFRN). Embora o grande 

interesse pela inclusão da formação técnica e 

profissional no escopo do PPG-Mar, o GT nunca 

foi operativo, de maneira que o mesmo se 

enquadra nas considerações já expostas nos 

casos semelhantes. 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos 

 O GT Descobrindo os Oceanos tem por 

objetivo propor iniciativas para despertar o 

interesse de crianças e jovens para os temas 

relacionados ao mar, sendo coordenado pelo 

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

Integram o GT a CF (T) Ana Lucia Oliveira 

Costalunga (SECIRM), a Profa. Cintia Miyaji, a 

Profa. Dra. Lilian Medeiros de Mello (UFPR), o 

Pedagogo Igmar de Freitas (autônomo), a Profa. 

Maria Terezinha Martins (PM Florianópolis), a 

Profa. Maria de Fátima da Silva Serra (FURG), o 

Dr. Miguel Angelo Thompson Rios (Instituto 

Singularidades) e o Prof. Dr. Marcelo Tadeu 

Motokane (USP). 

 Entre os dias 17 e 18 de julho, em Rio 

Grande/RS, foi feita uma reunião entre três 

membros do GT - Marcelo Motokane, Igmar de 

Freitas e Danilo Calazans - para discutir a 

estratégia futura frente a recém aprovada Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Básica, que engloba a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de 

nove anos e o Ensino Médio.  

 Os resultados e encaminhamentos 

oriundos deste encontro estão consolidados em 

relatório enviado à coordenação do PPG-Mar 

(Anexo XXXIV). 

5.9. GT Mergulho Científico 

 O GT Mergulho Científico tem por 

objetivo propor diretrizes para a 

regulamentação e incentivo a formação e ao 

exercício do mergulho 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. Augusto 

Cesar (UNIFESP); Prof. Dr. Flávio Rizzi Calippo 

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

Roberto Pereira Borges (UNISANTA); Prof. Dr. 

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

Flavio Augusto de Souza Berchez (USP); Prof. 

Rectangle

Rectangle



                                                          Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – SECIRM 
                                 Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar – PPG-Mar 

2018 

 

Relatório de Atividades 2018 
Plano de Trabalho e Orçamento 2019 Página 377 

 

Anexo XXXIV – Grupo de Trabalho Descobrindo os Oceanos - Relatório de 2018 
 

 

 


