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Figura 9: Apresentação dos resultados do GT 

Empreendedorismo no 4° EnCoGrad-Mar 

 8. Ondas - Prof. Dr. ELOI MELO FILHO (FURG)  Aguardando ementa. 

 9. Marés - Prof. Dr. RICARDO DE CAMARGO (USP) e Prof. Dr. JOSEPH HARARI 

(USP)  Primeira versão em revisão. 

 10. A Vida Marinha - Prof. Dr. PAULO DE CUNHA LANA (UFPR)  Primeira versão 

em revisão. 

 11. Produtividade Primária e Produção Marinha - Prof. Dr. FREDERICO PEREIRA 

BRANDINI (USP)  Primeira versão em revisão. 

 12. Ambientes Marinhos - Prof. Dr. JEAN LOUIS VALENTIN (UFRJ) e Prof. Dr. José 

HENRIQUE MUELBERT (FURG)  Ementa pronta; aguardando primeira versão. 

 13. Recursos Vivos - Prof. Dr. JORGE PABLO CASTELLO (FURG) e Prof. Dr. JOSÉ 

ANGEL ALVAREZ PEREZ (UNIVALI)  Ementa pronta; aguardando primeira versão. 

 14. Recursos Não - Vivos - Dr. KAISER GONÇALVES DE SOUZA (CPRM)  

Aguardando ementa. 

 15. Meio Ambiente Marinho e Impactos Antrópicos - Prof. Dr. MARCUS POLETTE 

(UNIVALI) e Prof. Dr. MILTON LAFOURCADE ASMUS (FURG)  Primeira versão em 

revisão. 

 16. Instrumentação - Prof. Dr. DANILO KOETZ DE CALAZANS (FURG) e Prof. 

GILBERTO HENRIQUE GRIEP (FURG)  Ementa pronta; aguardando primeira versão 

 17. Espaço Marítimo Brasileiro – Vice-Almirante (RM1) LÚCIO FRANCO DE SÁ 

FERNANDES (FEMAR)  Primeira versão em revisão. 

- GT Empreendedorismo 

 O GT Empreendedorismo tem por objetivo promover e disseminar a cultura 

empreendedora  na área das Ciências do 

Mar. A primeira inclusão do tema no âmbito 

do PPG-Mar ocorreu por ocasião do 1° 

Encontro de Empresas Juniores de Ciências 

do Mar (1° EnCoJunior-Mar), realizado de 

19 a 21 de novembro de 2008 no Rio de 

Janeiro/RJ, que reuniu estudantes dos cursos 

de graduação em Ciências do Mar, quando 

foi proferida a palestra “Empreendedorismo 

como Instrumento de Inserção no Mercado 

de Trabalho”. Por ocasião do 2° Encontro de 
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Coordenadores de Cursos de Ciências do Mar (2° EnCoGrad-Mar), realizado de 04 a 06 de 

novembro de 2009, em João Pessoa/PB, esta mesma palestra voltou a ser proferida, desta vez 

para uma plenária constituída de coordenadores de cursos de graduação e programas de pós-

graduação em Ciências do Mar. Finalmente, em 2010 o Grupo de Trabalho foi constituído, 

participando do I e do II Workshops dos GTs do PPG-Mar. 

 Por ocasião do III Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar, o GT se reuniu para 

fazer um balanço dos resultados alcançados e estabelecer o planejamento para 2012, informações 

que foram divulgadas no encerramento do evento (Figura 9).  

 O GT sofreu uma reestruturação em sua composição, permanecendo como membros a 

Sra. Marília de Sant’Anna Faria (SEBRAE-RJ), coordenadora, Oc. FERNANDO LUIZ DIEHL 

(ACQUAPLAN tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda.) e Eng. THIAGO BASTOS 

VASQUEZ (ACCP Alimentos & Tecnologia), sendo que foi incluído o Pós-Graduando 

CARLOS ALBERTO SEIFERT JR. (FURG). 

 Os resultados alcançados em 2011 pelo GT Empreendedorismo constam na Tabela I. 

Tabela I: Ações previstas no plano de trabalho de GT Empreendedorismo para o ano de 2011, resultados 

esperados e situação presente. 

Ações Resultados esperados Situação atual 

Criação do portal eletrônico 

de empreendedorismo em 
Ciências do Mar 

- Ambiente virtual em operação (on line); e 

- Criação de um ambiente propício para 
difusão da cultura empreendedora no meio 

acadêmico. 

Em andamento 

Elaboração e edição do 
Portfolio de serviços 

oferecidos por Empresas 
Juniores e Incubadoras 

- Portfolio impresso em digital, disponível 
para possibilitar maior divulgação dos 

serviços oferecidos pelas Empresas Juniores 
e Incubadoras; e 

- Estímulo para criação de novas Empresas 
Juniores e Incubadoras. 

Realizado 

Realização do 2° Encontro 

Brasileiro de Empresas 
Juniores em Ciências do Mar 

- Integração entre as Empresas Juniores, 
troca de experiências, aprimoramento de 

metodologias e definição de ações de 

trabalho. 

Realizado 

Elaboração e edição do Guia 
do Empreendedor em 

Ciências do Mar 

- Visibilidade e difusão de metodologias e de 

ações empreendedoras junto à comunidade 
acadêmica e sociedade; 

- Ampliação das ações de empreendedoras de 
sucesso em Ciência do Mar junto a 

comunidade acadêmica e a sociedade; e 

- Ampliação do número de empreendedores e 
de criação de novas empresas na área de 

Ciências do Mar. 

Em andamento 
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Premio PPG-MAR de 
Empreendedorismo. 

- Estimular a inovação e o 

empreendedorismo dos discentes; e 

- Surgimento de novos projetos inovadores. 

Não aprovado 

Primeira Rodada de 
Negócios em Ciências do 

Mar – (Aproximação 

Universidade empresa) 

PS: a ser realizado no XIV 

Congresso Latino-americano 
de Ciências do Mar (31/10 a 

04/11/2010), em Balneário 

Camboriú, SC 

- Promover a integração entre Universidades 
e empresas; 

- Geração de novos negócios para Empresas 
Juniores e Incubadoras; 

- Promoção de parceria entre Universidades e 

Empresas Juniores; 

- Estímulo de ações empreendedoras junto à 

comunidade acadêmica; e 

- Estímulo a criação de novas empresas na 
área de Ciências do Mar para atuarem no 

mercado. 

Não aprovado 

- GT Qualificação Docente 

 O GT Qualificação Docente tem por objetivos identificar as carências na qualificação do 

corpo docente dos cursos de graduação e programas de pós-graduação da área de Ciências do 

Mar e identificar fontes de fomento à formação de recursos humanos para a superação das 

carências detectadas. 

 Em 2011, o GT Qualificação Docente passou por uma reestruturação em sua composição, 

permanecendo como membros a Profa. Dra. CINTIA MIYAJI (UNIMONTE), coordenadora, e a 

Profa. Dra. ÉRICA ALVES GONZALES VIDAL (UFPR), sendo que foram incluídos o Prof. 

Dr. CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS LENTINI (UFBA), Prof. MSc LEONARDO 

TEIXEIRA DE SALES (UFAL) e a Profa. MSc. MARIA INÊS FREITAS DOS SANTOS. 

 O GT realizou reunião de trabalho nos dias 26 de agosto de 2011, em Brasília/DF, nas 

dependências da SECIRM, ocasião em que foi definido o instrumento de coleta de dados e a sua 

forma de aplicação, as grandes áreas, áreas e subáreas abrangidas pelo mesmo e ainda foi 

elaborado o ofício solicitando a contribuição e orientando os coordenadores de cursos de 

graduação e programas de pós-graduação, visando à identificação das carências na formação de 

recursos humanos na área de Ciências do Mar. Em 05 de outubro de 2011 os integrantes do GT 

voltaram a se reunir, também nas dependências da SECIRM, para a avaliação preliminar dos 

resultados obtidos, optando por prorrogar o prazo de coleta dos dados em face da baixa 

contribuição e do preenchimento inadequado dos questionários, ficando a apresentação dos 

resultados marcada para ocorrer durante o 4° EnCoGra-Mar. 

 Por ocasião do III Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar o GT voltou a se 

reunir para fazer sistematizar as informações recolhidas por meio do questionário aplicado aos 
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