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 8. Ondas - Prof. Dr. ELOI MELO FILHO (FURG)  Pronta primeira versão. 

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

Pronta segunda versão, com correção de português, figuras e diagramação concluídos. 

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

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

BRANDINI (USP)  Pronta terceira versão e figuras em elaboração. 

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

HENRIQUE MUELBERT (FURG)  Primeira versão parcialmente pronta. 

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

ALVAREZ PEREZ (UNIVALI) e Prof. Dr. RONALDO OLIVERA CAVALLI (UFRPE)  Primeira versão 

parcialmente pronta. 

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

JULIO CALLIARI (FURG)  Primeira versão em andamento. 

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

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

pronta. 

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

HENRIQUE GRIEP (FURG)  Primeira versão parcialmente pronta. 

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

FERNANDES (FEMAR)  Pronta segunda versão, com correção de português, figuras e 

diagramação concluídos. 

- GT Empreendedorismo 

 O GT Empreendedorismo tem por objetivo promover e disseminar a cultura 

empreendedora na área das Ciências do Mar. Em 2012 o GT passou a ser coordenado pela 

Analista Técnica NEWMAN MARIA DA COSTA (SEBRAE Nacional), permanecendo como 

membros a Analista Técnica MARÍLIA DE SANT’ANNA FARIA (SEBRAE-RJ), o Oceanógrafo 

FERNANDO LUIZ DIEHL (Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental Ltda), o Engenheiro de 

Pesca TIAGO BASTOS VASQUES (ACCP Alimentos & Tecnologia) e o Pós-Graduando CARLOS 

ALBERTO SEIFERT JR. (FURG).  

 Cabe destacar que 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 
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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 

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, II e III Workshops dos GTs do PPG-Mar.  

 Por ocasião do IV Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar, realizado em parelelo 

ao 5° EnCoGrad—Mar, o GT Empreendedorismo reuniu-se para fazer um balanço dos 

resultados alcançados (Tabela IV) e estabelecer o planejamento para 2013. 

Tabela IV: Ações previstas no plano de trabalho de GT Empreendedorismo para o ano de 2012, resultados 
esperados e situação presente. 

Ações Resultados esperados Situação 

Viabilizar a inserção do tema 
Empreendedorismo nas Ciências 
do Mar em todos os eventos 
vinculados. 

- Disseminar a cultura empreendedora no meio 
acadêmico; 

- estimular o conhecimento da prática 
empreendedora associando-o as oportunidades 
de mercado; e 

- apresentar casos de sucesso em Ciências do 
Mar. 

Realizado 

Promover cursos de curta duração 
sobre Empreendedorismo em 
Ciências do Mar. 

- Disseminação da cultura empreendedora no 
meio acadêmico; e 

- apresentar os conceitos referentes ao tema 
Empreendedorismo e Intraempreendedorismo. 

Realizado 

Elaborar e editar o “Guia do 
Empreendedor em Ciências do 
Mar” apresentando os conceitos-
chave sobre o assunto. 

- Disseminar a cultura empreendedora no meio 
acadêmico; e 

- apresentar os conceitos referentes ao tema 
Empreendedorismo e Intraempreendedorismo 
e suas respectivas aplicabilidades em Ciência do 
Mar. 

Não 
realizado 

Atualizar periodicamente o portal 
eletrônico com informações e 
divulgação de casos de sucesso de 
empreendedorismo nas Ciências 
do Mar. 

- Ampliar a divulgação e encaminhar 
informações de casos reais de sucesso na área 
para motivar professores, alunos e profissionais 
da área de Ciências do Mar. 

Não 
realizado 

Editar o “News Eletrônico – 
Empreendedorismo em Ciências do 
Mar” e difundi-lo periodicamente 
em um mailing list. 

- Ampliar a divulgação e encaminhar 
informações de casos reais de sucesso na área 
para motivar professores, alunos e profissionais 
da área de Ciências do Mar. 

Não 
realizado 
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Figura 13: Oficina Piloto de Empreendedorismo em Ciências do Mar, realizada entre 07 e 08 de agosto de 
2012, em Santos/SP. 

 Entre 07 e 08 de agosto de 2012, foi realizada, em Santos/SP, uma oficina piloto de 

Empreendedorismo, Empresas Juniores e Incubadoras, da qual participaram estudantes e 

docentes do Centro Universitário Monte Serrat – UNIMONTE, representantes do SEBRAE 

Nacional e a coordenação do PPG-Mar (Figura 13).  

 O objetivo foi testar a metodologia proposta pelo SEBRAE para disseminar a cultura 

empreendedora entre estudantes e docentes da área de Ciências do Mar. Definida a 

metodologia, a Oficina de Empreendedorismo já foi aplicada nos seguintes locais e datas: 

 - Toledo/PR, no dia 09/10/12, por ocasião do III Simpósio Nacional de Engenharia de 

Pesca – SINPESCA, com a participação de estudantes de Engenharia de Pesca da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná - Campus Toledo. 

 - Recife/PE, nos dias 24 e 25/10/12, por ocasião do 5° Encontro de Coordenadores de 

Cursos de Ciências do Mar – 5° EnCoGrad-Mar, sendo oferecida uma turma para coordenadores 

de pós-graduação e, posteriormente, uma segunda turma para os coordenadores de graduação 

(Figura 14). 

 - Rio de Janeiro/RJ, nos dias 13 e 14/11/12, por ocasião do Congresso Brasileiro de 

Oceanografia – CBO’2012, com aplicação para duas turmas de estudantes e profissionais da 

área de Ciências do Mar. 

 - Salvador/BA, no dia 05/12/12, por ocasião da 1° Oficina de Avaliação do Programa de 

Pós-Graduação em Geologia – UFBA, com aplicação para pós-graduandos e docentes do 

mencionado programa e para estudantes do curso de graduação em Oceanografia da mesma 

instituição. 
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Figura 14: Oficina de Empreendedorismo ofertada 
durante o 5° EnCoGrad-Mar. 

Figura 15: Resultados do trabalho de 
identificação de áreas prioritárias para a 

qualificação docente em Ciências do Mar. 

 
 Uma nova edição da Oficina já está 

programada para Florianópolis/SC, em data a 

ser definida, por ocasião do 4° Congresso 

Brasileiro de Biologia Marinha – 4° CBBM, que 

ocorrerá entre 19 e 23 de maio de 2013, tendo 

como público alvo os estudantes e docentes 

de cursos de graduação em Ciências Biológicas 

(com enfoque em temas relacionados às 

Ciências do Mar). 

 

- 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. O GT Qualificação Docente é coordenado pela Profa. Dra. CINTIA MIYAJI 

(UNIMONTE), sendo ainda composto pela Profa. Dra. ÉRICA ALVES GONZALES VIDAL (UFPR), 

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

TEIXEIRA DE SALES (UFAL) e pela Profa. MSc. MARIA 

INÊS FREITAS DOS SANTOS. 

 Em 2012, os integrantes do GT trabalharam 

na definição do processo de elaboração do 

diagnóstico das áreas de atuação do corpo docente 

dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação em Ciências do Mar, atividade que dá 

sequência ao trabalho de identificação das áreas 

prioritárias para qualificação docente em Ciências do 

Mar, já encaminhado à CAPES e ao CNPq e disponível 

no Portal do PPG-Mar (Figura 15).  

 Definido o processo (Figura 16), foi dado início 

à coleta de dados das matrizes dos cursos e dos 

currículos do corpo docente, trabalho que se 
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