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INTRODUÇÃO 
 
Este documento tem como objetivo apresentar as atividades realizadas pelo Grupo de 
Trabalho Empreendedorismo na Ciências do Mar (GTE) durante o ano de 2017 (PARTE 1) 
e introduzir o planejamento estratégico de atividades previstas para o ano de 2018 (PARTE 
2).  
 
Parte 1:  

● Item 1: Lista de atividades realizadas pelo GTE durante 2017, separadas por mês e 
destacadas (em negrito) quando representarem atividades-chave; 

● Item 2: Detalhamento de atividades-chave para o cumprimento das principais metas 
do planejamento de 2017; 

● Item 3: Aprendizados e ganhos técnicos adquiridos pela equipe na realização das 
atividades listadas; 

● Item 4: Síntese, tempo de dedicação e pessoas impactadas pelas atividades 
realizadas pelo GTE em 2017; 

 
Parte 2: 

● Metas e ações previstas para 2018; 
● Demandas de recurso previstas; 

 
 
 

PARTE 1 
Atuação do GTE em 2017 

 
 

1. ATIVIDADES REALIZADAS 
 
 
Maio 

- Formação da nova equipe do GTE; 
- Apresentação do contexto atual do GTE por Amanda Albano Alves aos novos 

membros; 
- Planejamento das ações a serem executadas no ano de 2017 de acordo com 

um plano de metas previamente estabelecido pela equipe anterior; 
 
Junho 

- Planejamento do minicurso a ser ofertado durante a SNO; 
- Priorização das atividades a serem realizadas pela equipe; 
- Início da revisão do Guia de Empresas Juniores em Ciências do Mar; 
- Fomento de um encontro presencial; 

 
Julho 

- Contato e apoio à Empresa Júnior Nauta (UERJ); 
- Elaboração de um material de apresentação do GTE; 



- Criação de uma página do GTE em rede social (Facebook: 
https://www.facebook.com/gtecienciasdomar/); 

- Revisão e organização para reedição do Guia de Empresas Juniores em 
Ciências do Mar; 

 
Agosto 

- Elaboração e encaminhamento ao PPG-Mar da proposta para o encontro presencial 
do GTE; 

- Repasse das atividades até então realizadas ao PPG-Mar; 
- Divulgação do material de apresentação do GTE às Empresas Juniores (EJ); 
- Participação na Semana Nacional de Oceanografia: minicurso, ENEJO, 

consultoria à EJ Marisma; 
- Reedição do Guia de Empresas Juniores em Ciências do Mar; 
- Manutenção da página no Facebook; 
- Apresentação do GTE na Semana Temática de Oceanografia da Universidade 

de São Paulo; 
 
Setembro 

- Fomento da participação do GTE no Colacmar; 
- Reedição do Guia do Empreendedor em Ciências do Mar; 
- Apoio à acadêmica Bruna Melo da Universidade Federal do Pará (UFPA) que 

procurou o GTE a fim de orientação sobre realização de TCC na área do 
empreendedorismo; 

- Manutenção da página no Facebook; 
- Participação em reunião sobre iniciativas estudantis da oceanografia na UFES, 

que também contou com a participação do Centro Acadêmico Thiony Simon 
(CAOTS), da EJ Ecoceano, do grupo Oceanografia Para Todos e Oceano à 
Vista; 

- Participação de representante do GTE em disciplina de empreendedorismo 
(Matéria Empreendedora) na UFPR; 

 
Outubro 

- Planejamento das atividades e elaboração do cronograma do encontro presencial; 
- Planejamento das atividades a serem realizadas no Colacmar; 
- Participação na Semana Temática Atlântico Sul na UFPR; 
- Reedição do Guia do Empreendedor em Ciências do Mar; 

 
Novembro 

- Participação no Colacmar: minicurso, apresentação de painel e participação 
no Fórum dos Coordenadores de Cursos de  Oceanografia; 

- Reedição do Guia do Empreendedor em Ciências do Mar; 
 
Dezembro 

- Encontro presencial: avaliação das ações de 2017, reorganização do Guia de 
Empresas Juniores em Ciências do Mar, planejamento estratégico para 2018; 

- Consultoria à EJ Ecoceano; 
- Produção de dados - TCC Maíra Fernandes Neves; 
- Preparação de relatório anual;  



- Reedição do Guia do Empreendedor em Ciências do Mar; 
 
 
2. DETALHAMENTO DE ATIVIDADES-CHAVE 
 
 

- Planejamento das ações de 2017 
 
Após a formação da equipe, o grupo julgou necessário rediscutir e reorganizar as ações 
previstas para o GTE no Plano de Ação 2017-2019, bem como incluir propostas novas. 
Para isso, uma planilha contendo ações, sub-ações, prazos e responsáveis foi organizada e 
priorizada, servindo de orientação para as atividades do ano. 
 

- Contato e apoio à Empresa Júnior Nauta (UERJ). 
 
A partir do contato feito pelo Diretor da Faculdade de Oceanografia da UERJ, Prof. Marcos 
Bastos Pereira ao Prof. Krug, o GTE foi acionado para auxiliar na reativação da EJ Nauta. O 
GTE entrou em contato com os estudantes a fim de melhor compreender a atual situação 
da EJ, sugerindo uma reunião online para dar início ao trabalhos, contudo, não obteve 
retorno. 
 

- Elaboração de um material de apresentação do GTE e criação de uma página 
do GTE em rede social 

 
Respondendo à meta de criar um material de divulgação do GTE e um canal para interação 
com o público, a equipe organizou uma apresentação para disseminar informações básicas 
como: vínculo, conceitos norteadores, membros, objetivos centrais e contato. Tal material 
foi disponibilizado para as EJ de oceanografia por meio de um endereço de e-mail oficial 
(gtempreendedorismo@gmail.com), aos solicitantes de informações e em eventos em que o 
grupo compareceu. As informações sobre o GTE no site cienciasdomarbrasil.com.br 
também foram atualizadas. 
 
A criação da página no Facebook (https://www.facebook.com/gtecienciasdomar/) foi a 
estratégia escolhida para que a equipe pudesse sugerir conteúdos e interagir com os 
componentes do grupo de discussão Carreiras nas Ciências do Mar, moderado por Amanda 
Alves Albano e engajado em discutir possibilidades de atuação do profissional em Ciências 
do Mar. Tal mídia se mostrou eficiente para estabelecer contatos com alunos e profissionais 
interessados no trabalho do GTE.  
 

- SNO - Semana Nacional de Oceanografia 
 
A convite da Comissão Geral da XXIX Semana Nacional de Oceanografia (SNO), o GTE, 
representado nesta ocasião por Amanda Albano Alves e Maíra Fernandes Neves,  
participou do evento que ocorreu na cidade de São Luís, Maranhão, entre os dias 27 de 
agosto à 2 de setembro de 2017, envolvendo-se em três atividades principais:  
 

● Minicurso “Empreendedorismo e Carreiras Inovadoras” 



O minicurso foi facilitado pelas representantes do GTE durante três dias, com carga horária 
total de 9 horas e contemplando 20 participantes. Foram abordados temas como: 
empreendedorismo (definições, conceitos e histórico); conexão com oportunidades 
empreendedoras para oceanografia; apresentação de novas ferramentas e metodologias 
que existem no mundo do empreendedorismo e que não são mencionadas em ambientes 
acadêmicos; atividades sobre ampliação da percepção de si e autoconhecimento; 
elaboração de um canvas pessoal e um plano de carreira. 
 

● Participação no ENEJO 
Além de apresentar o GTE aos empresários juniores e fortalecer a conexão com as EJs, o 
principal objetivo do grupo em participar do ENEJO era divulgar os resultados gerados com 
o “Diagnóstico Oceano Júnior”. Os participantes discutiram sobre alguns tópicos principais e 
as possíveis mudanças que poderiam ser feitas para potencializar as próximas edições do 
evento. O GTE, após o término da SNO, entrou em contato com a EJ Imar Jr. (responsável 
pela próxima edição do Oceano Júnior e que não tinha nenhum representante presente no 
evento) e fez os repasses do que foi discutido no ENEJO. O grupo também se colocou à 
disposição para contribuir com a construção do próximo Oceano Júnior.  
 

● Consultoria à Empresa Júnior Marisma 
A Empresa Júnior da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Marisma, solicitou uma 
atividade de treinamento e capacitação para seus membros com objetivo de potencializar o 
processo de reestruturação da EJ. Durante os encontros que totalizaram 12 horas de 
treinamento, foi possível aplicar técnicas e metodologias para melhorar a gestão e 
alinhamento de equipe. Durante todo o processo a dedicação e participação dos alunos foi 
excelente, sendo possível cumprir com o objetivo do encontro, preparar a EJ para romper 
paradigmas e começar a funcionar de forma organizada, assertiva e sustentável. 
 
A fim de validar as atividades, após o evento foram enviados aos participantes do minicurso 
e à EJ Marisma um formulário de feedback. As respostas mostraram resultados bastante 
positivos em relação às duas atividades executadas. 
 

- Apresentação do GTE na Semana Temática de Oceanografia da Universidade 
de São Paulo 

 
Ainda como uma estratégia de divulgação, a representante Mariana Martins de Andrade 
compareceu à Semana Temática de Oceanografia da USP para apresentar os objetivos 
GTE e promover o contato com interessados. Tal apresentação foi no formato speed-talk, 
sugerido pelo evento, e contou com a presença de aproximadamente 40 pessoas.  
 

- Participação em reunião sobre iniciativas estudantis da oceanografia na UFES, 
que também contou com a participação de representantes do Centro 
Acadêmico Thiony Simon (CAOTS), da Empresa Júnior Ecoceano, do grupo 
Oceanografia Para Todos e Oceano à Vista 

 
A Ecoceano (Empresa Júnior de Consultoria em Oceanografia e Educação Ambiental da 
UFES) convidou o GTE, na ocasião representado por Mayara Rosado, à participar de uma 
reunião junto a outros grupos estudantis para que cada um apresentasse atividades em 
andamento e projetos futuros. Esta reunião teve como objetivo a integração da comunidade 



estudantil que participa de iniciativas empreendedoras com diferentes particularidades e 
assim identificar os objetivos comuns que possibilitassem parcerias. Esta reunião teve um 
bom alcance contribuindo para a divulgação do GTE e do PPGMar. 
 

- Participação de representante do GTE em disciplina de empreendedorismo 
(Matéria Empreendedora) na UFPR; 

 
Através de uma parceria com a Maris (Empresa Júnior de Oceanografia) com a Associação 
Tiê (Meio Ambiente Educação Cultura), o GTE, representado por Amanda Albano Alves, 
teve a oportunidade de conversar sobre possibilidades de atuação do profissional 
Oceanógrafo(a) no mercado de trabalho durante uma matéria optativa da grade curricular 
do curso de Oceanografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O evento contou a 
participação de 20 alunos e teve 3 horas de duração.  
 

- Participação de representante do GTE no curso Empreendedorismo, Inovação 
e Sustentabilidade na Univali. 

 
Através de parceria com a extensão e apoio do curso de graduação em Oceanografia da 
Universidade do Vale do Itajaí/SC (Univali), o GTE, representado por Cleiton Luiz Foster 
Jardeweski, participou da realização de um curso de empreendedorismo ambiental em 
Itajaí, em agosto de 2017. Neste evento, os participantes foram introduzidos ao conteúdo 
teórico-prático da metodologia “Lean StartUp”, através e dinâmicas de grupo e 
desenvolvimento de modelos de negócios na área ambiental, tais como empreendimentos 
imobiliários sustentáveis, reciclagem de alimentos e cultivo de peixes. O curso contou com a 
participação de estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, professores e 
profissionais da área, contabilizando 14 pessoas, durante 8 horas de aula. 
 

- Participação na Semana Temática Atlântico Sul na UFPR. 
 
O Centro Acadêmico de Oceanografia solicitou a participação do GTE, na ocasião 
representado por Amanda Albano Alves, durante uma semana temática na UFPR, para 
apresentar um evento sobre o Profissional Oceanógrafo e suas Possibilidades. O evento 
contou com 10 participantes e teve 2 horas de duração.  
 

- Participação no Colacmar: minicurso, apresentação de painel e participação 
no Fórum dos Coordenadores de Cursos de  Oceanografia. 

 
● Minicurso “Empreendedorismo, Inovação e Sustentabilidade”  

A atividade ocorreu no dia 12 de novembro, com um total de 8 horas de atividades e 13 
participantes, mediado Cleiton Luiz Foster Jardeweski e Amanda Albano Alves. Foram 
apresentados conceitos e tipologias na área de empreendedorismo e inovação, discutindo 
suas possibilidades de aplicação em modelos de negócios para a área ambiental e 
socioambiental, além da metodologia “Lean StartUp”. 
 

● Apresentação de painel 
Durante o evento, Cleiton Luiz Foster Jardeweski apresentou um painel intitulado “Grupo de 
Trabalho Empreendedorismo nas Ciências do Mar: desafios e novas iniciativas”, com o 
intuito de divulgar atividades realizadas pelo GTE até o momento. 



 
● Visita ao Laboratório de Ensino Flutuante e construção de parcerias 

Acompanhado do Professor Danilo Calazans, o GTE foi apresentado ao projeto prático e 
proposta de execução do funcionamento da embarcação como instrumento de ensino. O 
objetivo da conversa era alinhar possíveis ações e cooperação para 2018, visto o grande 
potencial para aplicar e desenvolver uma mentalidade empreendedora nos alunos, 
otimizando e aproveitando os períodos de uso das embarcações. 
 

● Fórum de Coordenadores 
Durante o Colacmar ocorreu o Fórum de Coordenadores de Oceanografia do Brasil, 
apoiado pelo PPG-Mar. No dia 17 de novembro, o GTE, representado por Cleiton Luiz 
Foster Jardeweski e Amanda Albano Alves, se apresentou para 14 professores de 12 
Instituições de Ensino Superior. Durante o evento, o GTE esclareceu dúvidas sobre 
Educação Empreendedora, Ecossistema Empreendedor e Cultura Empreendedora e 
recebeu sugestões e demandas para o Planejamento Estratégico 2018. 
 

● Aoceano  
O GTE foi apresentado ao presidente da nova chapa da Associação Brasileira de 
Oceanografia, com objetivo de estreitar laços e de conversar sobre inserção da temática 
durante o Congresso Brasileiro de Oceanografia em 2019. Uma reunião presencial será 
realizada em 2018 para discutir maiores detalhes. 
 

● Distribuição do Manual de Empreendedorismo em Ciências do Mar 
Exemplares do manual foram distribuídos para atores-chave e demais interessados durante 
o evento. 
 

- Encontro presencial 
 
Com o intuito de analisar e re-discutir as atividades realizadas durante o ano de 2017, bem 
como planejar ações para o ano seguinte, a reunião presencial, realizada em Curitiba, em 
dezembro de 2017, teve grande impacto no desempenho do grupo. Foram discutidas e 
realizadas as atividades descritas à seguir: 
 

● Guia de Empresas Juniores em Ciências do Mar 
Ao discutir o conteúdo deste guia, a equipe viu necessidade de re-adaptá-lo para uma 
realidade contemporânea de conceitos e ferramentas do universo empreendedor, incluindo 
a apresentação em um novo formato, mais moderno, sintético e lúdico. Os prazos para a 
finalização foram estendidos.  
 

● Avaliação de 2017 e planejamento estratégico de 2018 
Dentre as ações planejadas para o decorrer do ano, metas foram completadas e novas 
demandas foram identificadas. Analisando o desempenho do grupo, concluiu-se que o 
trabalho de divulgação, consultoria à EJs e principalmente a participação de eventos foram 
essenciais para o fortalecimento interno do GTE como canal de apoio a novos e já 
estabelecidos empreendedores, e também como espaço para inovação do profissional em 
Ciências do Mar.  
 



Bem como realizado no início das atividades da gestão, foram propostas ações e 
estratégias para o ano de 2018, já direcionadas para cada trimestre. Com a experiência de 
trabalho adquirida em 2017, a equipe se sentiu mais preparada para otimizar e potencializar 
as atividades do próximo ano, contemplando o Plano de Ação 2017-2019 e demandas 
surgidas durante o ano de 2017. 
 

- Guia de Empresas Juniores em Ciências do Mar 
 
Para cumprir com esta demanda, o GTE preparou um plano de trabalho para a revisão e 
atualização do documento durante o ano de 2017. Contudo, em diversas ocasiões a equipe 
sentiu necessidade de reorganizar o processo e incluir novos conceitos, de maneira a tornar 
o conteúdo mais prático. Por este motivo, durante o encontro presencial o GTE decidiu 
refinar a estrutura do documento, o que acarretou à extensão do prazo para a finalização de 
sua produção. Ficou previsto que o novo prazo para a conclusão será o primeiro primeiro 
semestre de 2018. Todos os membros do GTE estão ativamente envolvidos na realização 
desta demanda. A equipe acredita que o novo formato abordará a temática da criação de 
uma empresa júnior de forma descomplicada e efetiva.  
 

- Consultoria à EJ Ecoceano 
 
Com o objetivo de auxiliar a equipe da Diretoria Executiva da EJ Ecoceano eleita para a 
gestão 2018, o GTE, representado por Mayara Rosado, organizou atividades direcionadas 
para a organização da equipe, contemplando temas como: entendimento da importância do 
trabalho em equipe; tomada de decisão; autoconfiança; e competências de um líder. 
Através das atividades, os participantes puderam se conhecer melhor apresentando uns 
aos outros seus valores e experiências pessoais a fim de melhorar o alinhamento da 
equipe; puderam comparar como deverão reagir diante dos desafios da próxima gestão em 
relação ao planejamento estratégico, detecção de falhas e soluções dos problemas; 
puderam analisar quais características são pertinentes a cada membro das equipes e de 
que forma agir para enaltecer qualidades respeitando os limites de cada um e trabalhando a 
cultura do feedback; e por fim puderam construir uma base para o reestruturação do 
Planejamento Estratégico. Os participantes mostraram-se entusiasmados e comprometidos. 
A fim de validar as atividades, após o encontro foram enviados aos participantes da 
consultoria à EJ Ecoceano um formulário de feedback. 
 

- Produção de dados - TCC Maíra Fernandes Neves 
 
O TCC intitulado "Análise das iniciativas empreendedoras nos cursos de oceanografia do 
Brasil", foi realizado ao longo do ano de 2017 pela graduanda da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), Maíra Fernandes Neves, orientado pelo Profº Érico Porto Filho e 
co-orientado pela Profª Marinez Scherer. O objetivo do trabalho foi identificar e analisar as 
iniciativas empreendedoras nos cursos de oceanografia do Brasil que tenham como objetivo 
melhorar a qualidade ambiental costeira e marinha. O estudo contou com a participação de 
22 empreendedores vinculados à oceanografia, que através de entrevistas, responderam a 
diversas perguntas sobre temas que abrangem o empreendedorismo, a universidade, a 
oceanografia e seus respectivos empreendimentos. Os dados gerados neste trabalho, 
assim como sua metodologia, serão utilizados como base para o desenvolvimento de 
atividades pré-definidas pelo GTE a serem realizadas em 2018. 



3. GANHOS ADICIONAIS 
 
 

- Participação em eventos 
 
Por meio dos eventos foi possível ampliar a rede contatos, desenvolver ideias, testar 
metodologias e divulgar os objetivos do PPG-Mar e do GTE, atividades que favoreceram a 
interação entre os membros do GTE, o compartilhamento de experiências e realização de 
ações em conjunto. 
 

- Elaboração de normas e acordos internos 
 
O tempo dedicado pelo GTE para organizar o funcionamento interno do grupo foi uma 
demanda e estratégia importante para a superação de dificuldades e desafios em 2017. 
Para isso foram criados normas e acordos de convivência para que a equipe se fortalecesse 
como um coletivo e otimizasse formas mais equilibradas de comunicação, planejamento e 
trabalho. 
 

- Gestão do conhecimento: banco de dados 
 
A ausência de relatos e documentos sobre a atuação do GTE em ocasiões anteriores foi 
uma das maiores dificuldades encontradas pelo grupo para entender e direcionar futuras 
ações e atividades. Com base nisso, de início, a equipe montou um banco de dados 
continuamente alimentado com as ações, ideias, reuniões, erros e acertos para facilitar a 
gestão do conhecimento e o registro de todas as iniciativas e aprendizados.  
 

- Aprendizados da equipe 
 

● A presença dos membros em diferentes cidades facilitou o comparecimento e 
representação do GTE em diversos eventos. A afinidade e utilização de ferramentas 
online e de integração facilitaram a construção colaborativa de diversos produtos. 
Porém, também foi uma limitação para a realização de atividades mais complexas, 
como a revisão do Guia de Empresas Juniores. Portanto, a equipe reconheceu que 
os encontros presenciais são fundamentais para a conclusão de metas-chaves e 
realinhamento do grupo; 

 
● Conciliar demandas do GTE com compromissos profissionais e pessoais, também 

foi um desafio para equipe. Embora motivados pelo propósito, metas previstas e 
reconhecimento recebido pelo trabalho, alguns prazos foram superestimados, o que 
ocasionou a sobreposição de algumas atividades e a transferência da conclusão de 
alguns produtos para 2018;  

 
● Comunicação e clareza sobre o funcionamento do PPG-Mar foram aprendizados 

adquiridos que facilitaram o planejamento e desenvolvimento de atividades, levando 
em consideração prazos e recursos mais efetivos, viáveis e direcionados. 

 
● O grupo reconheceu que o tema Empreendedorismo ainda é disseminado e 

compreendido de forma embrionária no ecossistema das Ciências do Mar, portanto 



naturalmente desperta interesse e atenção. Muitos profissionais e professores 
reconhecem a necessidade de desenvolvimento de uma educação e um suporte 
empreendedor, o que reforça e retroalimenta as ações planejadas pelo GTE. 

 
● Até o momento, o grupo sentiu facilidade para interagir com profissionais da 

Oceanografia. No entanto, a demanda de incorporar outros cursos de Ciências do 
Mar permanece como uma importante necessidade para validar os objetivos 
principais do grupo e do PPG-Mar.  

 
 
4. RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 

ATIVIDADE LOCAL DATA PESSOAS 
IMPACTADAS DURAÇÃO 

Minicurso da SNO - 
Empreendedorismo e 
Carreiras Inovadoras 

Maranhão 28,29 e 
30/08 20 9 horas 

ENEJO Maranhão 01/09 27 3 horas 
Consultoria EJ Marisma Maranhão 5,6/09 7 12 horas 
Speed Talk - Semana 

Temática de Oceanografia São Paulo 22/08 40 5 minutos 

Reunião das iniciativas 
estudantis da oceanografia Vitória 20/09 25 2 horas e 

30 minutos 
Workshop Univali Itajaí 19/08 14 8 horas 

Minicurso Colacmar Balneário 
Camboriú 12/11 13 8 horas 

Painel Colacmar Balneário 
Camboriú 16/11 20 2 horas 

Apresentação Fórum de 
Coordenadores 

Balneário 
Camboriú 17/11 14 2 horas 

Participação matéria 
empreendedora Oceanografia 

UFPR 

Pontal do 
Paraná 19/09 20 3 horas 

Semana Atlântico Sul UFPR - 
Profissão Oceanógrafo 

Pontal do 
Paraná 05/10 10 2 horas 

Guia para Empresas Juniores 
de Ciências do Mar - - 5 - 

Encontro Presencial Curitiba 1 a 3/12 5 15 horas e 
30 minutos 

Consultoria à EJ Ecoceano Vitória 21/12 5 3 horas 

Rede Social Facebook 08/17 a 
12/17 343 10 horas  

Produção de relatórios -  

Após a 
realização 

das 
respectivas 
atividades 

- 10 horas 

Produção da identidade visual 
e apresentação - 07/17 - 30 horas 

   536 120 horas e 
5 minutos 



 

PARTE 2 
 

PLANO DE TRABALHO  2018  
GRUPO DE TRABALHO EMPREENDEDORISMO EM CIÊNCIAS DO MAR 

 
A seguir são apresentadas atividades propostas pelo GTE para 2018. Os membros que 
atualmente compõem a equipe permanecem e se distribuem em atividades específicas, 
como detalhado abaixo.  
  
 

1. Empresas Juniores de 
Ciências do Mar (EJCM) 

1.1 Suporte a realização do Oceano Júnior 1° Semestre 

1.2 Incentivar a criação de novas EJCM 2° Semestre 

1.3 Consultoria para EJCM 
Anual por 
demanda 

1.4 Finalizar o Guia para EJCM 1° Semestre 

 
Demandas necessárias para a realização da estratégia 1 e suas sub-ações: 
 

- Manter meios de comunicação (e-mails, telefonemas e redes social); 
- Iniciar contato com Instituições de Ensino Superior (IES) que ofertam cursos de 

Ciências do Mar para o mapeamento de Empresas Juniores vinculadas à estes 
cursos; 

- Visitar IES que possuam EJCM e prestar apoio, quando solicitado; 
- Realizar encontro presencial dos membros do GTE para finalização do Guia para 

EJCM; 
- Produzir de conteúdo e concluir a diagramação do Guia para EJCM; 
- Fomentar estudos e atualizações constantes por parte da equipe sobre o Movimento 

Empresa Júnior e suas particularidades; 
 

2. Educação 
Empreendedora 

2.1 
Mapear cursos, disciplinas e ações de 

empreendedorismo nos cursos das IES 
aliado às EJs e CAs 

1° Semestre 

2.2 
Ementa de Disciplina de 

Empreendedorismo 
1° Semestre 

2.3 
Mini curso para formação e 

capacitação de professores na temática 
2° Semestre 

2.4 
Auxiliar na divulgação de informações 

e sistemas de apoio 
Anual 

2.5 Oferecer cursos, palestras e formações 
para alunos e profissionais das CM 

Anual por 
demanda 

 



Demandas necessárias para a realização da estratégia 2 e suas sub-ações: 
 

- Levantar, gerir informações e entrar em contato com IES, via coordenação ou 
organizações estudantis para fazer o mapeamento de iniciativas empreendedoras; 

- Revisar e refinar ementa já elaborada da Disciplina de Empreendedorismo. A partir 
de então, entrar em contato com IES para apresentar a proposta de realização (que 
podem estar em sincronia com a visita às EJCM, oferta de cursos, treinamento e 
palestras); 

- Capacitar professores e demais profissionais interessados para qualificar o debate 
sobre o tema empreendedorismo de forma integrada. Para isso, surge a demanda 
de elaborar um curso de formação, investigar a viabilidade financeira e de agenda 
para a  sua aplicação em 2018*; 
*Obs: demanda solicitada pelos coordenadores de cursos de Oceanografia durante 
o Fórum de Coordenadores de 2017. 

- Divulgar informações, conteúdo e sistema de apoio via redes sociais, e-mails de 
contato e o em eventos; 

- Elaborar e divulgar modelos de capacitação direcionados; 
- Levantar custos e despesas para a realização das atividades propostas para esta 

meta; 
 

3. Participação em 
Eventos** 

3.1 SNO + ENEJO 2° Semestre 

3.2 Oceano Júnior 1° Semestre 

3.3 CBBM - Congresso Brasileiro de 
Biologia Marinha 2° Semestre 

3.4 Semanas Acadêmicas da IES Anual por 
demanda 

3.5 Mapear outros eventos relacionados às 
Ciências do Mar Anual 

**Eventos inicialmente previstos para 2018 
 
Demandas necessárias para a realização da estratégia 3 e suas sub-ações: 
 

- Criar e manter atualizada uma agenda com as datas dos eventos em que o GTE tem 
a intenção de participar e colaborar; 

- Levantar a viabilidade e custos para a participação em eventos; 
- Idealizar e organizar previamente as atividades e parcerias firmadas com 

organizadores de eventos que o GTE pretende participar de forma ativa. Manter a 
prática de aplicação de um questionário de feedback aos participantes e um relatório 
final sobre a atividade, como estabelecido em 2017; 

- Atuar ativamente com a EJ que irá sediar o Oceano Júnior 2018 com suporte pré, 
durante e pós evento; 

 
4. Gestão Interna do GT 4.1 Conexão com outros GTs Anual 



4.2 Encontro Presencial 
1° e 2° 

Semestre 

4.3 Capacitação dos membros do GTE 2° Semestre 

 
Demandas necessárias para a realização da estratégia 4 e suas sub-ações: 
 

- Realizar dois encontros presenciais da equipe do GTE (um por semestre); 
- Contatar e elaborar ações em conjunto com outros GTs do PPG-Mar; 
- Colaborar e contribuir com ao Programa de Laboratórios de Ensino Flutuante; 
- Levantar oportunidades de capacitação (coletivas ou individuais), com o foco de 

retornar os aprendizados para o GTE e suas metas; 
- Elaborar orçamentos para a realização das atividades previstas; 

 

5. Engajamento do GTE 

5.1 Formar rede de colaboradores 2° Semestre 

5.2 Formar rede de parceiros 2° Semestre 

5.3 Mapear o ecossistema empreendedor 2° Semestre 

5.4 Gerenciar as redes sociais Anual 

 
Demandas necessárias para a realização da estratégia 5 e suas sub-ações: 
 

- Elaborar de um plano de trabalho para formar uma rede de colaboradores que 
vislumbre uma futura elaboração de materiais didáticos e informativos sobre o 
ecossistema empreendedor brasileiro para as Ciências do Mar. Com este produto 
pretende-se ajudar alunos, profissionais recém-formados e empresas consolidadas 
na busca por: financiamento, apoio de aceleradoras e incubadoras, capacitação, e 
desenvolvimento de mercados e produtos. 

- Mapear possíveis colaboradores e parceiros, contatar e articular a formação de 
redes temáticas; 

- Listar empresas, startups, ONGs, iniciativas governamentais correlacionadas ao 
Empreendedorismo em Ciências do Mar, tendo como base o trabalho de conclusão 
de curso elaborado por Maíra Fernandes;  

 
Expectativa de custos e despesas previstos para 2018 
 

- Encontros presenciais:  
 

● Primeiro semestre de 2018: nesta ocasião pretende-se realizar o fechamento do 
Guia para Empresas Juniores, realizar um reunião com representantes do PPG-Mar 
e planejar a atuação do GTE na Semana Nacional de Oceanografia. Sugestão de 
local: Rio Grande-RS (FURG); 

● Segundo semestre de 2018: nesta ocasião pretende-se realizar uma revisão das 
atividades efetuadas durante o ano e o planejamento estratégico para 2019; 

 



- Visitas a IES para firmar parcerias e realizar atividades com a temática do 
empreendedorismo, direcionadas ou não para EJCM; 

 
- Finalização e impressão dos Guias para Empresas Juniores de Ciências do Mar; 

 
- Comparecimento à eventos acadêmicos e técnicos vinculados à iniciativas de 

Ciências do Mar (rotação de membros); 
 
Algumas atividades poderão demandar a aplicação de conhecimento técnico e dedicação 
de tempo, onde membros do GTE precisarão de auxílio e recursos para garantir o alcance 
de metas. Quando sinalizada a possibilidade de apoio, uma proposta de trabalho específica 
será apresentada para cada ação. 


