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 As atividades planejadas para 2016 foram executadas parcialmente uma vez que 
não obtivemos recursos financeiros para cumprir na sua totalidade. 

 O GT-Mercado de Trabalho planejou para 2016 as seguintes atividades: 
 

ATIVIDADE CRONOGRAMA SITUAÇÃO 

Realizar encontro da equipe técnica JAN - JUN Não foi possível 

Elaborar e disponibilizar relatório 
técnico prévio 

JAN sim 

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

FEV-NOV não 

Monitorar editais de contratação FEV-NOV parcial 

Contatar egressos de três 
universidades e sistematizar 
informações. 

FEV-NOV parcial 

Relatório Final DEZ sim 

 

 Em 2016 para continuar a pesquisa sobre mercado de trabalho dos egressos das 
ciências do mar adotamos estratégia visando melhorar a coleta de informações e 
decidimos: 

 a) Monitorar três (03) cursos de Engenharia de Pesca. 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.  

 Contatamos os professores José Carlos Pacheco – UASTE/PE, Kátia Cristina de 
Araújo Silva - UFRA/PA e Paulo Oliveira – UFRPE/PE. Elaboramos um formulário simples 
com perguntas: ano de formatura, o que fez ao sair da universidade, área atual de atuação. 
Somente em Sergipe foi possível iniciar o trabalho, pois tínhamos disponibilizado um 
discente para auxiliar na pesquisa. Foi encaminhado e-mail para todos os egressos e 80% 
responderam, nas outras universidades não tivemos como iniciar a pesquisa. 

 b) A pesquisa por meio eletrônico continua, porém pouco eficiênte:  

Entrevistas por meio eletrônico - atividades foram planejadas tentando alimentar o banco 
de dados com um número máximo de instituições governamentais ou não governamentais. 

 c) E pesquisa dos editais publicados para contratação de profissionais das área das 
ciências do mar também continuam. 
 Editais publicados – Os editais publicados em 2016 somaram 71 unidades em 
diferentes esferas institucionais com 202 vagas disponíveis para contratação de 
profissional das ciências do mar. 

 Em 2016 foi quase impossível realizar as atividades, porém um estudante ainda 
estava trabalhando e realizou a etapa inicial em Aracaju sobre o destino dos egressos. 
Tomando como base o curso de Engenharia de Pesca de Sergipe que teve o ingresso da 



primeira turma em março de 2007, e primeiros formandos no final do semestre de 2011.1 
temos: 

 O curso de Engenharia de Pesca de Sergipe formou 85 alunos, no período de 
2011.1 até o semestre de 2016.1. Desses 68 egressos responderam a pesquisa. O principal 
destino dos egressos foi fazer Pós-graduação (especialização, mestrado e depois 
doutorado) e concursos publicos, muitos não informaram (NI) (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1 – Destino de todos os egressos dos cursos de Engenharia de Pesca 
de Sergipe que concluiram a graduação de 2011 a 2016. 

 
 
 As principais áreas para realização da especialização foi o curso de Segurança no 
Trabalho e para mestrado e doutorado diversas áreas (Figura 2). 
 

 
Figura 2 – Áreas de escolha para Pós-Graduação dos egressos do curso de Engenharia de 
Pesca de Sergipe no período de 2011 a 2016. 
 
 
 Muitos dos egressos (19%) já tinham feito concurso público antes de terminar a 
graduação, e alguns preferiram ao concluir a graduação estudar para tentarem concurso 
público. A maioria dos concursos têm sido em áreas diferentes da Engenharia de Pesca, 
com excessão dos concursos para professor universitário que foram para os cursos de 
graduação em Engenharia de Pesca. Os contratos na sua maioria têm sido na área da 
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Engenharia de Pesca, com excessão do contratado para trabalhar em supermercado e os 
técnicos em segurança no trabalho (Tabela 1). 
 
 
Tabela 1 – Áreas de concurso e contratos dos egressos do curso de graduação em 
Engenharia de Pesca de Sergipe de 2011 a 2016. 

Concurso N. Egressos  Contratos N. Egressos 
Auditor 01  Aquicultura 02 
Téc 
Adminnistrativo 

05  Coord. De Projetos 01 

Petrobrás 01  Supermercado 01 
Polícia 04  Tec de Projeto 06 
Prefeituras 03  Tec em Seg no 

Trab 
04 

TRE 02    
Prof.Universitário 02    
Total 18  Total 14 
 
 
 Para a disponibilidade de contratação para Ciências do mar através do processo de 
editais publicados apresenta muitas vagas para contratação de efetivos, principalmente na 
região Norte (Figura 3). 
 
 

 
Figura 3 – Frequência relativa de editais publicados para contratação de 
profissionais das Ciências do mar em 2016.  
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