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5.5. GT Qualificação Docente 

 O GT Qualificação Docente tem por 

objetivo melhorar a qualificação do corpo 

docente da área de Ciências do Mar, apoiando, 

incentivando e promovendo ações com esta 

finalidade. O GT é coordenado pela Profa. MSc. 

Maria Inês Freitas Dos Santos (UNIVALI).  

 O GT não apresentou relatório de 

atividades para o ano de 2019, o que pressupõe 

a não realização das atividades programadas 

para tal período, situação já verificada nos anos 

de 2015 a 2018. 

5.6. 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 pelo Prof. 

Dr. José Carlos Pacheco dos Santos 

(UFRPE/UAST). Também neste caso, não foi 

apresentado relatório de 2019, o que pressupõe 

à não execução das atividades planejadas para o 

período. 

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. 

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). Da 

mesma forma, não foi apresentado relatório 

de 2019, o que pressupõe à não execução das 

atividades planejadas para o período. 

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). Não foi apresentado 

relatório de 2019, o que pressupõe à não 

execução das atividades planejadas para o 

período. 
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