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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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