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

2016 

 

Relatório de Atividades 2016 
Plano de Trabalho e Orçamento 2017 Página 36 

6.6. GT Mercado de Trabalho 

 O GT Mercado de 

Trabalho tem por objetivo 

analisar a realidade e as 

tendências de longo prazo do 

mercado de trabalho da área 

de Ciências do Mar, sendo 

coordenado pela Profa. Dra. 

Ana Rosa da Rocha Araújo 

(UFS). O GT é integrado pelo 

Prof. Dr. José Carlos Pacheco 

dos Santos (UFRPE/UAST), 

Profa. Dr. Kátia Cristina de 

Araújo Silva - UFRA/PA e pelo 

Prof. Dr. Paulo Guilherme 

Vasconcelos de Oliveira 

(UFRPE). As atividades 

planejadas para 2016 foram 

executadas parcialmente, em 

razão da limitação de recursos 

financeiros, conforme deta-

lhado no relatório elaborado 

pela coordenação do GT 

(Anexo XXVI). 

6.7. 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, nenhuma 

das atividades planejadas foi 

realizada, em razão da indis-

ponibilidade de recursos fi-

nanceiros por parte do MEC 

no exercício de 2016. 

6.8. 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. 

Na 30ª Sessão Ordinária do 

PPG-Mar, realizada em 27 de 

abril de 2016, foi alterada a 

coordenação do GT, que 

passou a ser exercida pelo 

Prof. Dr. Danilo Koetz de 

Calazans (FURG), em 

substituição a Profa. Dra. 

Cintia Miyaji (UNIMONTE). 

Permaneceram na composi-

ção do GT a CF (T) Ana Lucia 

Oliveira Costalunga (SECIRM), 

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 Singularida-

des) e o Prof. Dr. Marcelo 

Tadeu Motokane (USP). 

 O GT Descobrindo os 

Oceanos, tal como os demais 

que integram o PPG-Mar, teve 

dificuldades em levar adiante 

as atividades planejadas para 

2016, de forma que não 

tiveram andamento o mapea-

mento dos princípios; elabo-

ração da proposta de capaci-

tação de professores de edu-

cação fundamental e médio 

em princípios e conceitos de 

Ciências do Mar; e a 

construção do repositório de 

material didático. 
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