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Figura 18: Guia de Atividades Práticas Sobre 
o Ambiente Marinho. 

Programa de Mentalidade Marítima – PROMAR, que 

integra o VIII Plano Setorial para os Recursos do Mar. 

Neste particular, embora as tratativas tenham sido 

encaminhadas, não foi possível viabilizar, no exercício 

de 2012, a reimpressão dos títulos “História: A 

Importância do Mar na História do Brasil” e 

“Geografia: O Mar no Espaço Geográfico Brasileiro”, 

que integram a Coleção Explorando o Ensino. Fica, 

entretanto, o compromisso do PPG-Mar de prestar 

este apoio ao PROMAR em futuro breve. 

- GT Inovação 

 O GT Inovação tem por objetivo difundir a 

cultura da inovação entre os atores do PPG-Mar, 

estimulando (motivando) o corpo docente e discente 

a participarem de forma mais ativa do sistema de inovação do Brasil. Em que pese os esforços 

despendidos, o GT Inovação tem encontrado dificuldades para dar andamento às suas ações, 

em grande parte pela inexistência de uma cultura inovadora na área de Ciências do Mar no 

Brasil. A Dra. KARLA KOVARY (INPI), coordenadora e única remanescente, tem encontrado 

dificuldades para manter ativa a sua colaboração com o PPG-Mar. 

 Sem atividades realizadas em 2012, exceto a oferta do minicurso “Inovação e Patentes”, 

em 16 de novembro, no Rio de Janeiro/RJ, no âmbito do Congresso Brasileiro de Oceanografia – 

CBO’2012, o GT Inovação carece de reestruturação na sua composição, fato que já está em 

estudo pela coordenação do PPG-Mar. 

- GT Mercado de Trabalho 

 O GT Mercado de Trabalho foi criado na 22ª Sessão Ordinária do PPG-Mar, ocorrida em 

12 de julho de 2012, com o objetivo de analisar a realidade e as tendências de longo prazo do 

mercado de trabalho na área de Ciências do Mar. Composto pela coordenadora Profa. Dra. ANA 

ROSA DA ROCHA ARAÚJO (UFS) e pelo Prof. Dr. NILS EDVINASP NETO (UFPA), o GT deu início 

efetivo às suas atividades no IV Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar, ocorrido entre 

24 a 26/10/12, em Recife/PE, quando contou também com a colaboração do Prof. MSc. 
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LEONARDO TEIXEIRA DE SALES (UFAL) e pelo Prof. Dr. ALBERTO GARCIA DE FIGUEIREDO JR. 

(UFF) (Figura 19). Na ocasião foi definido o planejamento do GT para o ano de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 5° Encontro de Coordenadores de Cursos de Ciências do Mar (5° EnCoGrad-Mar) 

 O Encontro de Coordenadores de Cursos de Ciências do Mar – EnCoGrad-Mar constitui-

se no ápice da programação anual do Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos 

em Ciências do Mar – PPG-Mar e reúne representantes dos cursos de graduação, programas de 

pós-graduação, integrantes dos grupos de trabalho e convidados. Eventualmente, em face da 

programação definida, o EnCoGrad-Mar também conta com a participação de estudantes de 

graduação e pós-graduação. 

 A partir da Oficina de Trabalho realizada entre 23 e 27 de outubro de 2006, em 

Florianópolis/SC, quando foi definido o Plano Nacional de Trabalho para o quadriênio 2007-

2010, e que acabou prorrogado por mais um ano, a tradição de realizar uma reunião anual vem 

se consolidando, sempre despertando o interesse dos coordenadores daqueles cursos e 

programas identificados como pertencentes às Ciências do Mar. 

 O 1° Encontro da série foi realizado em Fortaleza, no período de 20 a 22 de novembro 

de 2007, e reuniu 92 participantes, que debateram: a estrutura curricular das diferentes 

modalidades de cursos de graduação e programas de pós-graduação; a conveniência de adoção 

de uma formação básica mínima em ambos os níveis e possíveis conteúdos a serem 

ministrados; os limites e possibilidades de intercâmbio de estudantes e modelos a serem 

Figura 19: Reunião do GT Mercado de Trabalho por ocasião do IV 

Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar. 
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