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Figura 22: Reunião do GT Mercado de Trabalho por ocasião do 5° Workshop dos GT do PPG-Mar (02.12.2013) e 

participação na sessão plenária ocorrida no âmbito do 6° EnCoGrad-Mar (05.12.2013). 

 O processo de adaptação à área de Ciências do Mar do material de apoio pedagógico 

destinado à capacitação docente elaborado pela Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI foi 

concluído (Figura 21), com previsão de publicação e disponibilização, através do Portal Ciências 

do Mar Brasil (www.cdmb.furg.br), para docentes dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação deste domínio do conhecimento. 

- GT Mercado de Trabalho 

 O GT Mercado de Trabalho foi criado em 2012, com o objetivo de analisar a realidade e 

as tendências de longo prazo do mercado de trabalho na área de Ciências do Mar. O GT é 

coordenado pela Profa. Dra. Ana Rosa da Rocha Araújo (UFS) e integrado pelo Prof. Dr. Nils 

Edvin Asp Neto (UFPA), Prof. Dr. Eduardo Siegle (USP), Prof. Dr. Paulo Guilherme Vasconcelos 

de Oliveira (UFRPE), Prof. MSc. José Carlos Pacheco dos Santos (UFRPE/UAST), Prof. MSc. 

Leonardo Teixeira de Sales (UFAL) e pelo Prof. Dr. Alberto Garcia de Figueiredo Jr. (UFF). 

 

 
 O GT Mercado de Trabalho participou do 5° Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-

Mar, ocorrido no dia 02.12.2013, em Natal, RN, e, posteriormente, da sessão plenária ocorrida 

file:///C:/Users/Krug/Documents/PPGMar%202012/Portal/Relatórios/PPG-Mar/2013/www.cdmb.furg.br
Rectangle



                                                                                         Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar – SECIRM 
                                                               Comitê Executivo para a Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar – PPG-Mar 2013 

 

Relatório de Atividades 2013 

Plano de Trabalho e Orçamento 2014 Página 42 

Figura 23: Acesso ao instrumento de coleta de informações sobre o mercado de 

trabalho na área de Ciências do Mar (http://www.cdmb.furg.br/gt/term). 

no âmbito do 6° EnCoGrad-Mar (05.12.2013), com a presença de todos os seus integrantes. Na 

ocasião, foi efetuado um balanço do plano de trabalho de 2013 e definida a proposta de 

trabalho para 2014, que foram expostos na sessão plenária do 5° Workshop dos Grupos de 

Trabalho do PPG-Mar, ocorrida no âmbito do 6° EnCoGrad-Mar (05.12.2013) (Figura 22). 

 Os integrantes do GT dedicaram o ano para a definição do instrumento de coleta de 

informações (questionário) sobre o mercado de trabalho na área de Ciências do Mar e sua 

adequação para o acesso on line pelo público alvo da consulta. Nos dias 9 e 10 de agosto, o GT 

realizou reunião de trabalho em Porto Alegre, RS, oportunidade em que foram definidos os 

detalhes do processo de coleta e tratamento dos dados a serem apurados. Nos primeiros dias 

de 2014 o instrumento foi disponibilizado no endereço (http://www.cdmb.furg.br/gt/term) 

(Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em razão da complexidade de elaboração do instrumento de coleta de informações e de 

sua adequação para acesso on line, o Workshop com representantes das diferentes 

modalidades de formação e da iniciativa privada para elaboração final do primeiro diagnóstico 

do mercado de trabalho em Ciências do Mar, que estava previsto no plano de trabalho de 2013, 

não foi realizado. Entretanto, como o 7° EnCoGrad-Mar terá como tema central o mercado de 

trabalho, esta atividade acabará sendo levada adiante em 2014. 
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