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 Processamento de Amostras e Tratamen-

to de Dados em Ciências do Mar – O conte-

údo preliminar e alguns dos autores já ti-

nham sido definidos no ano anterior pelo 

organizador, Prof. Dr. Danilo Koetz de Cala-

zans (FURG), que deu continuidade as trata-

tivas com os demais autores potenciais. Em 

razão destes entendimentos, o título do livro 

foi alterado para o que consta acima. Em 

que pesem estes encaminhamentos, especi-

almente em razão do envolvimento do orga-

nizador com diversas atividades do PPG-

Mar, não ocorreram avanços substanciais na 

elaboração da obra em 2015. A expectativa 

é de que o quadro mude neste ano de 2016. 

 

4.4. GT Empreendedorismo 

O GT Empreendedorismo tem por objetivo 

promover e disseminar a cultura empreen-

dedora na área das Ciências do Mar. Tal co-

mo os demais, também este GT teve as suas 

atividades prejudicadas pela falta de recur-

sos financeiros em 2015. Impossibilitado de 

dar sequência ao que estava planejado, 

ocorreu uma desarticulação de seus compo-

nentes, de forma que a coordenadoria do 

PPG-Mar entendeu por bem alterar a coor-

denação do próprio GT, designando para 

esta função o Prof. MSc. Carlos Alberto Sei-

fert Jr. (FURG). Buscando reestruturar o GT, 

ao final de 2015, o novo coordenador convi-

dou o Engenheiro de Pesca Tiago Bastos 

Vasques (ACCP Alimentos & Tecnologia), o 

Consultor Roberto de Freitas Rocha e a Oce-

anógrafa Amanda Albano Alves para compo-

rem o GT, recebendo retorno positivo. 

Das atividades planejadas para 2015 (forma-

lizar acordo de parceria entre o PPG-Mar, 

SECIRM e o SEBRAE Nacional; dar continui-

dade as oficinas de Empreendedorismo em 

Ciências do Mar; consultoria à Empresas 

Juniores de Ciências do Mar (novas e exis-

tente); realizar o III Encontro de Empresas 

Juniores dos cursos de Ciências do Mar; e 

promover a discussão entre os coordenado-

res da proposta já elaborada de ementa de 

disciplinas de Empreendedorismo em Ciên-

cias do Mar.), em face da limitação de recur-

sos financeiros, somente a finalização do 

“Guia do Empreendedor em Ciências do 

Mar” foi alcançada. Em fase de diagramação, 

o título (Anexo XXIII) deverá ser impresso e 

distribuído no primeiro semestre de 2016. 

 

4.5. GT Qualificação Docente 

O GT Qualificação Docente tem por objeti-

vos melhorar a qualificação do corpo docen-

te da área de Ciências do Mar, apoiando, 

incentivando e promovendo ações com esta 
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