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 finalizar e imprimir o “Guia do 
Empreendedor em Ciências do Mar”; 

 consultoria à Empresas Juniores 
de Ciências do Mar (novas e existente); 

 realizar o III Encontro de Empre-
sas Juniores dos curso de Ciências do Mar; e 

 promover a discussão entre os 
coordenadores da proposta já elaborada de 
ementa de disciplinas de Empreendedorismo 
em Ciências do Mar. 

5.5. GT Inovação: 
 promover a reestruturação do 

Grupo de Trabalho. 

5.6. GT Qualificação Docente: 
 dar andamento ao processo de 

levantamento do perfil do corpo docente 
dos cursos de graduação e programas de 
pós-graduação na área de Ciências do Mar; 

 dar andamento ao processo de 
estruturação o banco de dados de docentes 
da área de Ciências do Mar; 

 elaboração do curso de Ensino a 
Distância - EaD de formação de docentes 
com base no Caderno de Ensino de Ciências 
do Mar; e 

 levantar informações e elaborar 
disciplina (40 horas) em EaD, com base na 
ementa elaborada em 2012, sugerida pelo 
PPG-Mar sobre Biotecnologia Marinha. 

5.7. GT Mercado de Trabalho: 
 viabilizar a coleta, processamen-

to e difusão dos dados sobre o mercado de 
trabalho na área de Ciências do Mar. 

5.8. GT Ensino Técnico: 
 estruturar o Grupo de Trabalho 

e realizar pelo menos uma sessão ordinária; 
 consolidar o diagnóstico (esta-

do da arte) de cursos profissionalizantes da 
Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica, de acordo com a definição de 
Ciências do Mar adotada pelo PPG-Mar; 

 divulgar o diagnóstico dos cur-
sos profissionalizantes no 7° EnCoGrad-Mar; 

 participar de eventos da área 
de Ciências do Mar. 

5.9. GT Ocean Literacy: 
 mapeamento dos princípios; 

 elaboração de curso de especiali-
zação; e 

 construção do site repositório. 

5.10. GT Mergulho Científico: 
 rever e finalizar o texto final da 

NORMAN; 
 discutir proposta para a avalia-

ção das diretrizes da formação do mergu-
lhador científico; 

 iniciar discussões sobre a ques-
tão trabalhista no mergulhador científico; e 

 avançar na construção do arti-
go ou edição especial como marco dos tra-
balhos do GT. 

6. Promover encontros de coordenadores 

por modalidade de cursos de graduação (Bi-

ologia Marinha, Engenharia de Pesca e Oce-

anografia) e de programas de pós-graduação 

em Ciências do Mar. 

7. Promover o 3° EnCoJunior-Mar, reunindo 

representantes das Empresas Juniores em 

atividade e representação dos cursos de 

graduação que ainda não dispõem destas 

organizações. 

8. Promover o 7° EnCoGrad-Mar, reunindo 

coordenadores de cursos de graduação e 

programas de pós-graduação da área de 

Ciências do Mar e convidados. 

Os recursos financeiros necessários ao 

desenvolvimento das atividades do PPG-Mar 

durante o ano de 2015 estavam estimados 

em R$ 2.049.545,00 (dois milhões e 

quarenta e nove mil e quinhentos e 

quarenta e cinco reais), distribuídos 
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 Processamento de Amostras e Tratamen-

to de Dados em Ciências do Mar – O conte-

údo preliminar e alguns dos autores já ti-

nham sido definidos no ano anterior pelo 

organizador, Prof. Dr. Danilo Koetz de Cala-

zans (FURG), que deu continuidade as trata-

tivas com os demais autores potenciais. Em 

razão destes entendimentos, o título do livro 

foi alterado para o que consta acima. Em 

que pesem estes encaminhamentos, especi-

almente em razão do envolvimento do orga-

nizador com diversas atividades do PPG-

Mar, não ocorreram avanços substanciais na 

elaboração da obra em 2015. A expectativa 

é de que o quadro mude neste ano de 2016. 

 

4.4. GT Empreendedorismo 

O GT Empreendedorismo tem por objetivo 

promover e disseminar a cultura empreen-

dedora na área das Ciências do Mar. Tal co-

mo os demais, também este GT teve as suas 

atividades prejudicadas pela falta de recur-

sos financeiros em 2015. Impossibilitado de 

dar sequência ao que estava planejado, 

ocorreu uma desarticulação de seus compo-

nentes, de forma que a coordenadoria do 

PPG-Mar entendeu por bem alterar a coor-

denação do próprio GT, designando para 

esta função o Prof. MSc. Carlos Alberto Sei-

fert Jr. (FURG). Buscando reestruturar o GT, 

ao final de 2015, o novo coordenador convi-

dou o Engenheiro de Pesca Tiago Bastos 

Vasques (ACCP Alimentos & Tecnologia), o 

Consultor Roberto de Freitas Rocha e a Oce-

anógrafa Amanda Albano Alves para compo-

rem o GT, recebendo retorno positivo. 

Das atividades planejadas para 2015 (forma-

lizar acordo de parceria entre o PPG-Mar, 

SECIRM e o SEBRAE Nacional; dar continui-

dade as oficinas de Empreendedorismo em 

Ciências do Mar; consultoria à Empresas 

Juniores de Ciências do Mar (novas e exis-

tente); realizar o III Encontro de Empresas 

Juniores dos cursos de Ciências do Mar; e 

promover a discussão entre os coordenado-

res da proposta já elaborada de ementa de 

disciplinas de Empreendedorismo em Ciên-

cias do Mar.), em face da limitação de recur-

sos financeiros, somente a finalização do 

“Guia do Empreendedor em Ciências do 

Mar” foi alcançada. Em fase de diagramação, 

o título (Anexo XXIII) deverá ser impresso e 

distribuído no primeiro semestre de 2016. 

 

4.5. GT Qualificação Docente 

O GT Qualificação Docente tem por objeti-

vos melhorar a qualificação do corpo docen-

te da área de Ciências do Mar, apoiando, 

incentivando e promovendo ações com esta 
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finalidade. Em função da necessidade de 

rearranjo nas coordenações dos GT, a Profa. 

MSc. Maria Inês Freitas Dos Santos (UNIVA-

LI) foi designada, na 28ª Sessão Ordinária do 

PPG-Mar, realizada em 25 de março de 

2015, para assumir a coordenação do GT 

Qualificação Docente, em substituição a Pro-

fa. Dra. Cintia Miyaji (UNIMONTE). Além da 

antiga coordenadora, também permanece-

ram no GT os Prof. Dr. Carlos Alessandre 

Domingos Lentini (UFBA) e Prof. MSc Leo-

nardo Teixeira de Sales (UFAL). 

Em que pese a alteração da coordenação, 

nada do planejamento de 2015 foi executa-

do, como resultado da indisponibilidade de 

recursos financeiros por parte do MEC.  

 

 

4.6. GT Inovação 

O GT Inovação tem por objetivo difundir a 

cultura da inovação entre os atores do PPG-

Mar, estimulando (motivando) o corpo do-

cente e discente dos cursos de graduação e 

programas de pós-graduação da área de 

Ciências do Mar a participarem de forma 

mais ativa do sistema de inovação do Brasil. 

O planejamento do GT Inovação para o ano 

de 2015 previa a sua reestruturação, uma 

vez que estava desativado. Entretanto, dado 

a indisponibilidade de recursos financeiros 

por parte do MEC, esta reestruturação não 

prosperou e não foi realizada qualquer ativi-

dade no período. 

4.7. 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, 

sendo coordenado pela Profa. Dra. Ana Rosa 

da Rocha Araújo (UFS) e integrado pelo Prof. 

Dr. José Carlos Pacheco dos Santos (UFR-

PE/UAST), Profa. Dr. Kátia Cristina de Araújo 

Silva - UFRA/PA e Prof. Dr. Paulo Guilherme 

Vasconcelos de Oliveira (UFRPE). Em relação 

as atividades planejadas para 2015, a coor-

denação do GT emitiu o relatório transcrito a 

seguir: 

 

PLANEJADO E EXECUTADO EM 2015. 

ATIVIDADE EXECUTADO JUSTIFICATIVA 

Realizar encontro da equipe técnica Não Sem recurso 

Elaborar e disponibilizar relatório técnico 
prévio 

Sim - 

Realizar visitas a instituições que empre-
gam profissionais das ciências do mar 

Parcial Visitamos algumas instituições. 
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