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5.5. GT Qualificação Docente

 O GT Qualificação Docente tem por 

objetivo melhorar a qualificação do corpo 

docente da área de Ciências do Mar, apoiando, 

incentivando e promovendo ações com esta 

finalidade. O GT é coordenado pela Profa. MSc. 

Maria Inês Freitas Dos Santos (UNIVALI) e 

integrado pelo Prof. Dr. Carlos Alessandre 

Domingos Lentini (UFBA) e também pelo Prof. 

MSc Leonardo Teixeira de Sales (UFAL).  

 O GT não apresentou relatório de 

atividades para o ano de 2018, o que pressupõe 

a não realização das atividades programadas 

para tal período. É a mesma situação já 

verificada para este GT nos anos de 2015 a 

2017, ocasiões em que a indisponibilidade de 

recursos financeiros foi apontada como causa 

para a não realização do planejamento. É 

preciso esclarecer, no entanto, que a questão 

financeira não se apresentou como limitante, 

pelo menos para aqueles GTs que levaram 

adiante, em todo ou em parte, os respectivos 

planos de trabalho de 2018.  

 Salvo melhor juízo, entende a 

coordenação do PPG-Mar que o que de fato 

determinou o cumprimento ou não do 

planejado foi o grau de comprometimento dos 

integrantes de cada GT com os objetivos 

estabelecidos em cada caso. Mesmo porque, 

sempre que demandada, a coordenação do 

PPG-Mar colocou a disposição dos GTs os 

recursos financeiros necessários para a 

realização das atividades planejadas. 

 Contudo, é preciso esclarecer que o 

descumprimento do planejamento não é uma 

realidade específica do GT Qualificação 

Docente, como se verá mais adiante. É, de fato, 

um fenômeno que vem se acentuando nos 

últimos dois ou três anos, o que indica que há 

urgente necessidade de reflexão sobre a 

pertinência de alguns dos GTs do PPG-Mar. 

Parece indispensável rever a estruturação do 

PPG-Mar em GTs contemplando as atuais 

temáticas, já que muitas destas estão 

superadas ou mesmo fogem ao efetivo alcance 

do Comitê, conforme disposto no atual Plano 

Setorial para os Recursos do Mar – IX PSRM 

(Figura 1). 

 Identificar as temáticas de interesse e 

reorganizar os GTs são tarefas que precisarão 

ser consideradas quando da elaboração do 

novo Plano Nacional de Trabalho do PPG-Mar, 

que abarcará o quadriênio 2020-2013 – PNT 

2020-2023. 

5.6. GT Mercado de Trabalho 

 O GT Mercado de Trabalho tem por 

objetivo analisar a realidade e as tendências de 

longo prazo do mercado de trabalho da área de 

Ciências do Mar, sendo coordenado pelo Prof. 

Dr. José Carlos Pacheco dos Santos 

(UFRPE/UAST). O GT é integrado pela Profa. Dr. 

Kátia Cristina de Araújo Silva - UFRA/PA e pelo 

Prof. Dr. Paulo Guilherme Vasconcelos de 
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Oliveira (UFRPE). Também neste caso, não foi 

apresentado relatório de 2018, o que pressupõe 

a não execução das atividades planejadas para o 

período, de forma que cabe aqui também as 

considerações já apresentadas anteriormente, 

quando da análise do GT Qualificação Docente. 

5.7. GT Ensino Técnico 

 O GT Ensino Técnico tem por objetivo 

consolidar a formação profissional e 

tecnológica em Ciências do Mar, estando sua 

coordenação provisória a cargo do Prof. Dr. José 

Garcia Junior (IFRN). Embora o grande 

interesse pela inclusão da formação técnica e 

profissional no escopo do PPG-Mar, o GT nunca 

foi operativo, de maneira que o mesmo se 

enquadra nas considerações já expostas nos 

casos semelhantes. 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos 

 O GT Descobrindo os Oceanos tem por 

objetivo propor iniciativas para despertar o 

interesse de crianças e jovens para os temas 

relacionados ao mar, sendo coordenado pelo 

Prof. Dr. Danilo Koetz de Calazans (FURG). 

Integram o GT a CF (T) Ana Lucia Oliveira 

Costalunga (SECIRM), a Profa. Cintia Miyaji, a 

Profa. Dra. Lilian Medeiros de Mello (UFPR), o 

Pedagogo Igmar de Freitas (autônomo), a Profa. 

Maria Terezinha Martins (PM Florianópolis), a 

Profa. Maria de Fátima da Silva Serra (FURG), o 

Dr. Miguel Angelo Thompson Rios (Instituto 

Singularidades) e o Prof. Dr. Marcelo Tadeu 

Motokane (USP). 

 Entre os dias 17 e 18 de julho, em Rio 

Grande/RS, foi feita uma reunião entre três 

membros do GT - Marcelo Motokane, Igmar de 

Freitas e Danilo Calazans - para discutir a 

estratégia futura frente a recém aprovada Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) para a 

Educação Básica, que engloba a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental obrigatório de 

nove anos e o Ensino Médio.  

 Os resultados e encaminhamentos 

oriundos deste encontro estão consolidados em 

relatório enviado à coordenação do PPG-Mar 

(Anexo XXXIV). 

5.9. GT Mergulho Científico 

 O GT Mergulho Científico tem por 

objetivo propor diretrizes para a 

regulamentação e incentivo a formação e ao 

exercício do mergulho científico no Brasil, 

sendo coordenado pela Profa. Dra. Tatiana Silva 

Leite (UFRN). Integram o GT a Profa. Dra. Aline 

Augusto Aguiar (MarAdentro/UFRJ); Profa. Dra. 

Bárbara Segal Ramos (UFSC); Profa. Liana de 

Figueiredo Mendes (UFRN); Prof. Dr. Augusto 

Cesar (UNIFESP); Prof. Dr. Flávio Rizzi Calippo 

(UFPI); Prof. Dr. Gilson Rambelli (UFS); Prof. Dr. 

Roberto Pereira Borges (UNISANTA); Prof. Dr. 

Tito Monteiro da Cruz Lotufo (UFC); Prof. Dr. 

Flavio Augusto de Souza Berchez (USP); Prof. 
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