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5.6. GT Mercado de Trabalho: 

 Reestruturar o Grupo de Trabalho 
e realizar pelo menos uma sessão ordinária. 

5.7. GT Ensino Técnico: 

 Reestruturar o Grupo de Trabalho 
e realizar pelo menos uma sessão ordinária. 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos: 

 Elaborar curso de formação 
continuada de professores; e 

 formar um repositório de 
assuntos pertinentes aos princípios e 
fundamentos da Ocean Literacy. 

5.9. GT Mergulho Científico: 

 Elaborar proposta para a 
avaliação das diretrizes da formação do 
mergulhador científico e verificar o processo de 
estandardização da metodologia junto ABNT; 

 Organizar publicação (livro) sobre 
o Mergulho Científico no Brasil; 

 Preparar o II Workshop de 
Mergulho Científico Brasileiro, a ser realizado 
em 2020; 

5.10. GT Educação Ambiental: 

 Publicar e disseminar a proposta 
de inclusão de conceitos e métodos de Educação 
Ambiental nos cursos de Ciências do Mar. 

5.11. GT Estudos Marítimos: 

 Identificar os cursos de graduação, 
programas de pós-graduação e grupos de 
pesquisa das Grandes Áreas de Ciências 
Humanas e Ciências Sociais Aplicadas que se 
relacionam direta ou indiretamente com os 
mares e oceanos. 

 6. Promover encontros de 

coordenadores por modalidade de graduação 

(Biologia Marinha, Engenharia de Pesca e 

Oceanografia) e dos programas de pós-

graduação em Ciências do Mar. 

 Os recursos financeiros necessários ao 

desenvolvimento das atividades do PPG-Mar 

durante o ano de 2019 foram estimados em R$ 

1.107.250,00 (hum milhão cento e sete mil e 

duzentos e cinquenta reais), distribuídos 

conforme estabelece o Plano de Aplicação de 

Recursos Financeiros aprovado na 34ª Sessão 

Ordinária, realizada em 08 de maio de 2019. 

III – Resultados alcançados em 2019 

 Em 2019, o PPG-Mar continuou sendo 

coordenado pelo Prof. Dr. LUIZ CARLOS KRUG, 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, 

que assumiu a função em 13 de agosto de 2010. 

O Prof. Dr. DANILO KOETZ DE CALAZANS, 

também da FURG, que assumira em julho de 

2014 a função de coordenador adjunto deixou a 

posição, em face de sua aposentadoria. Em seu 

lugar assumiu a Profa. Dra. EUNICE DA COSTA 

MACHADO, igualmente da FURG. No âmbito da 

SECIRM, a gerência do Comitê continuou a cargo 

do CMG (RM1) JOSÉ IRAN CARDOSO.  

 Como representantes das instituições 

de ensino superior que oferecem formação na 

área de Ciências do Mar permaneceram, pela 

graduação, o Prof. Dr. VANILDO SOUZA DE 

OLIVEIRA (titular), da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco – UFRPE, o Prof. Dr. 

CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS LENTINI 

(titular), da Universidade Federal da Bahia – 

UFBA, o Prof. Dr. JOSÉ CARLOS PACHECO DOS 

SANTOS (suplente), da Universidade Federal 

Rural de Pernambuco - Unidade Acadêmica de 

Serra Talhada– UFRPE/UAST, e a Profa. MSc 
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5.10. Educação Ambiental 

 O GT Educação Ambiental tem por 

objetivo elaborar uma proposta de inclusão de 

conceitos e métodos de Educação Ambiental 

nos cursos de Ciências do Mar, sendo 

coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Carlos Krug.  

 Proposta com o referido objetivo foi 

concluída e está sendo ultimada para 

submissão para publicação em revista 

científica da área de Educação. 

5.11. GT Estudos Marítimos 

 Em face da percepção de que há no país 

uma acentuada carência de recursos humanos 

para a produção de conhecimento com 

abordagens estratégica, jurídica, política e 

econômica sobre os recursos do mar, foi 

criado, em 2018, no âmbito do PPG-Mar o GT 

Estudos Marítimos, sob a coordenação do Prof. 

Dr. ALVES DE ALMEIDA (EGN). A tarefa inicial 

do GT compreendeu a realização de um 

levantamento das modalidades de graduação, 

pós-graduação e grupos de pesquisas que 

desenvolvem conhecimentos em temas 

estratégicos com abordagem sobre os 

recursos do mar, trabalho que teve 

continuidade ao longo de 2019.  

 A expectativa é de que a partir de 2020 

o GT desenvolva ações que possibilitem a 

consolidação da formação de recursos 

humanos em temas de interesse estratégico, 

jurídico, político e econômico que compõem as 

Ciências do Mar. 

6. Encontros de Coordenadores de Graduação e Pós-Graduação em Ciências do Mar 

 Inseridos no planejamento do PPG-

Mar, os encontros de coordenadores de cursos 

de graduação têm por finalidade debater 

temas específicos de cada modalidade, uma 

vez que, pela limitação de tempo, esta pauta 

vinha encontrando pouco espaço no âmbito 

dos Encontros de Coordenadores de Cursos de 

Ciências do Mar - EnCoGrad-Mar, evento, que 

embora não seja realizado desde 2013, 

sempre tratou de questões mais abrangentes 

da formação de recursos humanos neste 

campo do conhecimento. 

 Em 2019, conforme planejado, foram 

realizados encontros dos coordenadores de 

Engenharia de Pesca e de Oceanografia. 

Entretanto, em face da indisponibilidade de 

recursos, o PPG-Mar não teve como apoiar 

financeiramente tais eventos, o que rompe 

uma prática que já vinha desde 2014. A 

expectativa é de que seja possível retomar este 

apoio em 2020, evitando a perda em definitivo 

do esforço conjunto que vem sendo realizado 

para consolidar a formação de profissionais na 

área de Ciências do Mar. 

 Por oportuno, vale lembrar que em 

2019 não foram realizados encontros de 

coordenadores de cursos de Ciências 

Biológicas, com enfoque em Ciências do Mar, e 
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