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 buscar junto aos cursos de 
graduação e programas de pós-graduação a 
inserção no currículo e o reconhecimento 
institucional do mergulho científico; e 

 Preparar o II Workshop de 
Mergulho Científico Brasileiro, a ser realizado 
em 2021; 

5.5. 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 2020 foram estimados em R$ 

694.785,00 (seiscentos e noventa e quatro mil 

setecentos e oitenta e cinco reais), distribuídos 

conforme estabelecido no Plano de Aplicação de 

Recursos Financeiros. 

 

III – Resultados alcançados em 2020 

 Por conta da pandemia de COVID-19, 

que continua assolando o Brasil e o mundo, 

houve dificuldades inesperadas para o 

cumprimento das atividades planejadas pelo 

PPG-Mar, o que não impediu que os resultados 

alcançados fossem satisfatórios, como se verá 

na sequência. Contribuiu para tanto o fato de 

que atividades iniciadas em anos anteriores, 

como é o caso da produção de livros didáticos e 

a construção dos Laboratórios de Ensino 

Flutuantes – LEF, pelas particularidades que as 

envolvia, foram pouco ou quase nada afetadas 

pela crise sanitária, o que permitiu que 

chegassem a bom termo. 

 Conforme referido anteriormente, a 

representação  acadêmica da graduação e da 

pós-graduação foi renovada e ampliada para o 

biênio 2020-2021, sendo nomeada pela  A 

Portaria N° 102, de 22 de outubro de 2020, da 

Secretaria da Comissão Interministerial para os 

Recursos do Mar – SECIRM (Anexo II). Por este 

mesmo instrumento também foram nomeados 

os representantes titulares e suplentes dos 

diversos órgãos e Ministérios que têm assento 

no PPG-Mar. 

1. Portal Ciências do Mar Brasil 

 o Portal do PPGMar, hospedado no 

domínio (https://cienciasdomarbrasil.furg.br/), 

representa o principal meio de divulgação para 

a comunidade acadêmica e a sociedade das 

ações e atividades desenvolvidas e planejadas 

pelo Comitê (Figura 1). A compreensão mais 

abrangente da expressão Ciências do Mar, que 

consta do X PSRM, leva a necessidade urgente 

de identificação e inclusão nesta plataforma da 

relação de cursos de graduação, programas de 
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participando dos debates para a elaboração do 

Plano Nacional de Trabalho 2021-2024 do 

PPG-Mar, ocasião em que apresentou sua 

proposta de atividades para o período (Anexo 

XXXIV). 

 

5.7. GT Humanidades 

 O GT de Estudos Marítimos, da mesma 

forma que os demais, também teve suas 

atividades prejudicadas em 2020 por força das 

restrições impostas pela pandemia de COVID-

19. Entretanto, em razão do recente 

entendimento sobre o campo das Ciências do 

Mar trazido pelo X PSRM, que coloca os 

elementos socioculturais (estruturas sociais e 

os produtos culturais) e as suas interações 

com os elementos naturais (natureza) como 

constituintes do ambiente marinho e zonas de 

transição, o GT alcançou um maior 

protagonismo e foi decisivo para a elaboração 

da minuta do PNT 2021-2024 do PPG-Mar 

(Anexo III). 

 Neste novo contexto, houve a alteração 

da própria denominação do GT, que passará a 

utilizar a expressão GT Humanidades, mais 

apropriada ao seu propósito - Consolidar a 

integração das Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas às Ciências do Mar – (Anexo III), 

estando provisoriamente integrado pelo Prof. 

Dr. ALVES DE ALMEIDA (EGN), como 

coordenador, pela Profa. Dra. ETIENE 

VILLELA MARRONI (UFPEL) e pela Profa. Dra. 

CARINA COSTA DE OLIVEIRA (UNB). 

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. 

Entretanto, em 2020, em razão da pandemia 

de COVID-19, não foram realizados encontros 

dos coordenadores de Engenharia de Pesca e 

de Oceanografia. Os encontros de cursos de 

Ciências Biológicas, com enfoque em Ciências 

do Mar, e de programas de pós-graduação 

deste campo do conhecimento não têm sido 

realizados desde 2013, último ano de 

realização do EnCoGrad-Mar.  

 É importante que tais encontros, uma 

vez superada a condição de pandemia que 

persiste no país, voltem a ocorrer, inclusive 

com a participação dos cursos e programas 

envolvidos com a formação em Humanidades, 

visto serem eventos essenciais para a 

consolidação do campo científico das Ciências 

do Mar. 

7. Recursos Financeiros 

 O PPG-Mar previa um orçamento de R$ 

694.785,00 (seiscentos e noventa e quatro mil 

setecentos e oitenta e cinco reais) para o 

desenvolvimento das atividades programadas, 
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