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 O Plano Anual de Atividades do GT Mercado de Trabalho constitui um instrumento que 
define, baseado nos objetivos do PPG-Mar, os objetivos, as formas de organização e 
programação das atividades e dos recursos necessários à sua execução. 
 
Objetivo: 
 Realizar pesquisa sobre mercado de trabalho dos egressos das Ciências do Mar. 
 
Tabela I: Planejado e executado em 2015. 
 

ATIVIDADE EXECUTADO NÃO EXECUTADO – 
JUSTIFICATIVA 

Realizar encontro da equipe técnica Não Sem recurso 

Elaborar e disponibilizar relatório 
técnico prévio 

Sim - 

Realizar visitas a instituições que 
empregam profissionais das ciências 
do mar 

Parcialmente Visitamos algumas instituições. 

Monitorar editais de contratação Sim - 

Alimentar o banco de dados Parcial Contatamos representantes 
das instituições, porém não 
obtivemos respostas.  

Relatório Final Sim - 

 
As atividades planejadas para 2015 foram executadas parcialmente uma vez que não obtivemos 
recursos financeiros para cumprir na sua totalidade. Com o objetivo geral de caracterizar as áreas 
e o tamanho do mercado de trabalho para as ciências do mar adotamos dois procedimentos: 
entrevistas por meio eletrônico, com formulário pré-definido e pesquisa dos editais publicados 
para contratação de profissionais das área das ciências do mar.  

a) Entrevistas por meio eletrônico - Todas as atividades foram planejadas tentando 
alimentar o banco de dados com um número máximo de instituições governamentais ou 
não governamentais. Os discentes obtiveram informações sobre o endereço eletronico 
dessas instituições via internet ou comunicação direta com pessoas da área de ciências 
do mar. As empresas já cadastradas no banco de dados foram novamente contatadas, 
porém não obtivemos sucesso em respostas ao formulário digital. Diante do resultado 
acima mencionado decidimos em reunião que faremos entrevistas presenciais e 
alimentaremos o banco de dados.  



b) Editais publicados – Os editais publicados em 2015 somaram 84 unidades em diferentes 
esferas institucionais com 202 vagas disponíveis para contratação de profissional das 
ciências do mar.  

PLANEJAMENTO PARA 2016 
Para 2016 adotaremos outra estratégia visando melhorar a coleta de informações. Decidimos 
monitorar três (03) cursos de Engenharia de Pesca de forma que possamos ter acesso ao e-mail 
dos egressos, escrever para os mesmos e solicitar informações da atuação profissional de cada 
egresso. As universidades monitoradas serão; Universidade Federal de Sergipe –UFS, 
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Unidade Acadêmica de Serra Talhada – 
UAST\UFRPE e Universidade Federal Rural da Amazonia – UFRA.  

ATIVIDADE CRONOGRAMA ORÇAMENTO (R$) 

Realizar encontro da equipe técnica JAN - JUN  

Elaborar e disponibilizar relatório 
técnico prévio 

JAN  

Realizar entrevistas a instituições 
que empregam profissionais das 
ciências do mar e alimentar o banco 
de dados 

FEV-NOV  

Monitorar editais de contratação FEV-NOV  

Contatar egressos de três 
universidades e sistematizar 
informações. 

FEV-NOV  

Relatório Final DEZ  

ORÇAMENTO 2016 R$ 100.000,00 

 


