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que estão encarregados dos 

diversos capítulos de cada um 

dos títulos a serem elabo-

rados. Na sequência, há refe-

rência ao andamento dos títu-

los já mencionados: 

 Maricultura – Com 

conteúdo e autores definidos, 

este livro didático, que tem 

por organizadores o Prof. Dr. 

Wilson Francisco Britto 

Wasielesky Junior (FURG) e 

Prof. Dr. Luís André Nassr de 

Sampaio (FURG), avançou no 

ano anterior, mas não foi 

concluído em 2016, conforme 

estava previsto. Assim, a 

expectativa é de que a 

primeira versão esteja pronta 

no início do segundo semestre 

de 2017. 

 Fronteiras do Conheci-

mento nas Ciências do Mar – 

Com conteúdo e autores 

definidos, este livro didático, 

que tem por organizadores o 

Prof. Dr. Jorge Pablo Castello 

(FURG) e o Prof. Dr. Paulo da 

Cunha Lana (UFPR), avançou 

pouco em 2016, de forma que 

teve seu cronograma reestru-

turado e tem previsão de com-

clusão para o segundo semes-

tre de 2017 (Anexo XXII). 

 Introdução à Oceano-

grafia Física – Com conteú-

do e autores parcialmente 

definidos, este livro didático, 

que tem por organizador o 

Prof. Dr. Osmar Olinto Moller 

Jr (FURG), avançou pouco em 

2016, de forma que a ex-

pectativa é de que as penden-

cias estejam superadas em 

2017, com sua possível 

publicação no final de 2018. 

 Gestão Costeira e Marinha 

Integrada: Fundamentos 

Conceituais e Práticas – Os 

organizadores, Prof. Dr. 

Milton Lafourcade Asmus 

(FURG), Prof. Dr. Alexander 

Turra (USP) e Prof. Dr. Marcus 

Polette (UNIVALI), elabora-

ram relatório das atividades 

relacionadas à elaboração do 

livro e o planejamento para 

2017 (Anexo XXIII), ficando 

claro que o mesmo não será 

concluído no ano em curso, 

talvez em 2018. 

 Catálogo de Embarcações 

e Artes de Pesca do Brasil – O 

organizador, Prof. Dr. Vanildo 

Souza de Oliveira (UFRPE), 

tem os conteúdos e 

colaboradores definidos, 

estando em fase adiantada a 

elaboração das lâminas. Foi 

emitido relatório dando conta 

de que já foram elaboradas 

lâminas de 200 apetrechos de 

pesca de diversas categorias 

(Anexo XXIV). A expectativa é 

de que a conclusão do título 

ocorra até o final de 2017. 

 Processamento de 

Amostras e Tratamento de 

Dados em Ciências do Mar – 

Por razões alheias ao 

organizador, Prof. Dr. Danilo 

Koetz de Calazans (FURG), em 

2016 não ocorreram avanços 

na elaboração deste livro 

didático. A expectativa é de 

que este quadro mude em 

2017. 

6.4. GT Empreendedorismo 

 O GT Empreendedo-

rismo tem por objetivo pro-

mover e disseminar a cultura 

empreendedora na área das 

Ciências do Mar, sendo 

coordenado Prof. MSc. Carlos 

Alberto Seifert Jr. (FURG) e 

integrado pelo Engenheiro de 

Pesca Tiago Bastos Vasques 

(ACCP Alimentos & Tecnolo-

gia), o Consultor Roberto de 

Freitas Rocha e a Oceanógrafa 
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Amanda Albano Alves (Asso-

ciação Tiê - Meio Ambiente, 

Educação e Cultura).  

 Tal como os demais, 

também este GT teve as suas 

atividades consideravelmente 

prejudicadas pela falta de 

recursos financeiros em 2016. 

Entretanto, como já referido 

anteriormente, a Oceanógrafa 

Amanda Albano Alves, 

representando o GT Empreen-

dedorismo, participou da 

XXVIII Semana Nacional de 

Oceanografia – XXVIII SNO e 

do IV Encontro de Empresas 

Juniores de Oceanografia – IV 

Oceano Junior (Anexo III), nas 

quais foram desenvolvidas 

importantes ações.  

 No contexto das ativi-

dades programadas para o 

período, em especial a “pres-

tação de consultoria a Empre-

sas Juniores de Ciências do Mar 

(novas ou existentes)”, a Ocea-

nógrafa Amanda Albano Alves 

atuou, entre os dias 9 e 12 de 

outubro, atuou junto a EJ 

Ecoceano, da UFES, auxiliando 

em um processo de imersão 

para revisão das prioridades 

da empresa, alinhamento de 

equipe e parte motivacional. 

Foram revisados os processos 

das diretorias, verificadas 

regularidades, potencialida-

des e fragilidades visando a 

evolução da EJ. Também neste 

contexto, a integrante do GT 

Empreendedorismo partici-

pou, em 4 de novembro, como 

mediadora da imersão estra-

tégica da EJ Maris, da UFPR. 

 Em razão do não cum-

primento dos prazos acorda-

dos com o prestador de servi-

ços, o “Guia do Empreendedor 

em Ciências do Mar” (Anexo 

XXV), que só depende de dia-

gramação para sua impressão 

final, ainda não foi para a 

gráfica. A coordenação do 

PPG-Mar trabalha para supe-

rar esta questão, de forma que 

a expectativa é de impressão 

da publicação no primeiro 

semestre de 2017. Da mesma 

forma, mas neste caso por 

limitações financeiras, não foi 

impressa a segunda edição do 

“Guia de Empresas Juniores”. É 

certo, no entanto, que em face 

do tempo transcorrido desde 

a primeira edição, será neces-

sário uma nova revisão e atua-

lização do conteúdo do Guia, o 

que deverá remeter a sua 

publicação para o segundo 

semestre de 2017. 

6.5. 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) e integrado 

pela Profa. Dra. Cintia Miyaji 

(UNIMONTE), Prof. Dr. Carlos 

Alessandre Domingos Lentini 

(UFBA) e Prof. MSc Leonardo 

Teixeira de Sales (UFAL). Em 

razão da indisponibilidade de 

recursos financeiros, nada 

daquilo que foi planejado para 

2016 foi executado. 
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