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 4.1. GT Periódicos 

 Implantar o Portal “Periódicos em Ciências do Mar”; 

 Atuar junto à Capes e ao CNPq para criação da Bolsa Editor e valorização do 
serviço dos revisores de trabalhos científicos; e  

 Criar a campanha: Publique no Brasil. 

 4.2. GT Experiência Embarcada 

 Atualizar o diagnóstico dos meios flutuantes com potencial para atender as 
necessidades de experiência embarcada de estudantes de graduação e pós-
graduação em Ciências do Mar; 

 Identificar fontes de financiamento (públicas e privadas) para a aquisição de 
meios flutuantes para atividades de ensino na área de Ciências do Mar; 

 Identificar fontes de financiamento (públicas e privadas) para custear as 
atividades embarcadas de estudantes da área de Ciências do Mar; e 

 Capacitar os docentes responsáveis por atividades de experiência embarcada 
junto às instituições que oferecem cursos de graduação e pós-graduação em 
Ciências do Mar. 

 4.3. GT Material Didático 

 Realizar duas reuniões dos integrantes do GT para discutir detalhes do livro 
“Introdução às Ciências do Mar”; e  

 Concluir a versão eletrônica do livro. 

 4.4. GT Empreendedorismo 

 Viabilizar a inserção do tema Empreendedorismo nas Ciências do Mar em todos 
os eventos vinculados; 

 Promover cursos de curta duração sobre Empreendedorismo em Ciências do 
Mar; 

 Elaborar e editar o Guia do Empreendedor em Ciências do Mar apresentando os 
conceitos-chave sobre o assunto; 

 Atualizar periodicamente o portal eletrônico com informações e divulgação de 
casos de sucesso de empreendedorismo nas Ciências do Mar; e 

 Editar o “News Eletrônico – Empreendedorismo em Ciências do Mar” e difundi-
lo periodicamente em um mailing list. 

 4.5. GT Inovação 

 Oferecer três edições do curso “Propriedade Intelectual e Inovação”, em 
paralelo a eventos científicos relacionados com a área de Ciências do Mar. 

 4.6. GT Qualificação Docente 

 Refinar a análise e ampliar a coleta de dados sobre áreas prioritárias para a 
formação de recursos humanos;  
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 Identificar e divulgar fontes de fomento à formação de recursos humanos da 
área de Ciências do Mar; 

 Fazer gestão junto aos órgãos de fomento para que apoiem atividades de 
formação de recursos humanos (editais induzidos) para suprir as carências da área 
de Ciências do Mar; 

  Incentivar o intercâmbio entre docentes e especialistas nacionais e estrangeiros 
da área de Ciências do Mar; e 

 Promover e incentivar atividades (seminários, oficinas, cursos e outros) 
destinadas a melhorar a qualificação e atualização do corpo docente da área de 
Ciências do Mar. 

 5. Realizar o 5° EnCoGrad-Mar, reunindo coordenadores de cursos de graduação, 

programas de pós-graduação e líderes de grupos de pesquisa da área de Ciências do Mar. 

 Os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento das atividades do PPG-Mar 

durante o ano de 2012 foram inicialmente estimados em R$ 720.505,00 (setecentos e vinte mil 

e quinhentos e cinco reais). Entretanto, em face da inclusão do Programa 2046 - Mar, Zona 

Costeira e Antártida, no Plano Plurianual 2012-2015 do Governo Federal (PPA 2012-2015), o 

Ministério da Educação destinou ao PPG-Mar o montante de R$ 1.500.00,00 (hum milhão e 

quinhentos mil reais), o que levou o Comitê a rever o seu planejamento e incluir atividades 

adicionais àquelas originalmente previstas, ampliando a abrangência de sua atuação. 

 

III – RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2012 

 Em 2012, o PPG-Mar continuou sendo coordenado pelo Prof. MSC. LUIZ CARLOS KRUG, 

da Universidade Federal do Rio Grande – FURG, que assumiu esta função em 13/08/2010. O 

Prof. Dr. JOSÉ HENRIQUE MUELBERT assumiu a função de coordenador substituto, aguardando 

designação por parte do MEC. No âmbito da SECIRM, a gerência do Comitê esteve a cargo da 

CC (T) ANA LÚCIA OLIVEIRA COSTALUNGA. Como representantes das instituições de ensino 

superior que oferecem formação de recursos humanos na área de Ciências do Mar 

permaneceram, pela graduação, o Prof. Dr. VANILDO SOUZA DE OLIVEIRA, da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco – UFRPE (titular), a Profa. MSc. MARIA INÊS FREITAS DOS 

SANTOS, da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI (titular), a Profa. Dra. ANA ROSA DA 

ROCHA ARAÚJO, da Universidade Federal de Sergipe – UFS (suplente) e a Profa. Dra. CINTIA 

MIYAJI, do Centro Universitário Monte Serrat – UNIMONTE (suplente), enquanto, pela pós-

graduação, continuaram o Prof. Dr. ABÍLIO SOARES GOMES, da Universidade Federal 

Fluminense – UFF (titular), o Prof. Dr. NILS EDVIN ASP NETO, da Universidade Federal do Pará – 
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Figura 14: Oficina de Empreendedorismo ofertada 
durante o 5° EnCoGrad-Mar. 

Figura 15: Resultados do trabalho de 
identificação de áreas prioritárias para a 

qualificação docente em Ciências do Mar. 

 
 Uma nova edição da Oficina já está 

programada para Florianópolis/SC, em data a 

ser definida, por ocasião do 4° Congresso 

Brasileiro de Biologia Marinha – 4° CBBM, que 

ocorrerá entre 19 e 23 de maio de 2013, tendo 

como público alvo os estudantes e docentes 

de cursos de graduação em Ciências Biológicas 

(com enfoque em temas relacionados às 

Ciências do Mar). 

 

- GT Qualificação Docente 

 O GT Qualificação Docente tem por objetivos identificar as carências na qualificação do 

corpo docente dos cursos de graduação e programas de pós-graduação da área de Ciências do 

Mar e identificar fontes de fomento à formação de recursos humanos para a superação das 

carências detectadas. O GT Qualificação Docente é coordenado pela Profa. Dra. CINTIA MIYAJI 

(UNIMONTE), sendo ainda composto pela Profa. Dra. ÉRICA ALVES GONZALES VIDAL (UFPR), 

pelo Prof. Dr. CARLOS ALESSANDRE DOMINGOS LENTINI (UFBA), pelo Prof. MSc LEONARDO 

TEIXEIRA DE SALES (UFAL) e pela Profa. MSc. MARIA 

INÊS FREITAS DOS SANTOS. 

 Em 2012, os integrantes do GT trabalharam 

na definição do processo de elaboração do 

diagnóstico das áreas de atuação do corpo docente 

dos cursos de graduação e programas de pós-

graduação em Ciências do Mar, atividade que dá 

sequência ao trabalho de identificação das áreas 

prioritárias para qualificação docente em Ciências do 

Mar, já encaminhado à CAPES e ao CNPq e disponível 

no Portal do PPG-Mar (Figura 15).  

 Definido o processo (Figura 16), foi dado início 

à coleta de dados das matrizes dos cursos e dos 

currículos do corpo docente, trabalho que se 
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Figura 16: Processo de elaboração do diagnóstico do 
perfil do corpo docente de Ciências do Mar. 

intensificou durante o 5° EnCoGrad-Mar, uma 

vez que grande parte dos coordenadores 

estavam presentes para aprimorar as 

informações apuradas a partir das páginas 

eletrônicas dos cursos e programas (Figura 

17). A expectativa é que o trabalho esteja 

concluído até a metade de 2013. 

 No tocante à formação continuada de 

docentes, foi concluída a negociação com a 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, o 

que permitirá a adaptação à área de Ciências 

do Mar de material de apoio pedagógico destinado à capacitação docente elaborado por 

aquela instituição, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O “Guia de Atividades Práticas Sobre o Ambiente Marinho” teve a sua licitação concluída 

e encontra-se em processo de elaboração de provas por parte da gráfica selecionada (Figura 

18). A previsão é de impressão de 10 mil exemplares, no prazo de 90 dias, a serem distribuídos 

para professores do Ensino Fundamental e Médio das escolas inscritas na Olimpíada Nacional 

de Oceanografia 2012. É uma iniciativa do GT de Qualificação Docente que vai ao encontro do 

Figura 17: Reunião do GT Qualificação Docentes por ocasião do IV 
Workshop dos Grupos de Trabalho do PPG-Mar. 
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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. 

Rectangle

Rectangle


