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cursos de graduação e programas de pós-
graduação na área de Ciências do Mar; e 

 Dar seguimento ao Programa de 
Apoio à Atividade Embarcada – PAAE. 

6.3. GT Material Didático: 
 Dar seguimento ao processo de 

elaboração dos novos livros textos para 
estudantes e docentes da área de Ciências do 
Mar, a saber: Maricultura; Fronteiras do 
Conhecimento em Ciências do Mar; Introdução à 
Oceanografia Física; Gestão Costeira e Marinha 
Integrada: Fundamentos Conceituais e Práticas; 
Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca do 
Brasil; e Processamento de Amostras e 
Tratamento de Dados em Ciências do Mar; e 

 Publicar e distribuir aos 
estudantes a 2ª edição do livro Introdução às 
Ciências do Mar. 

6.4. GT Empreendedorismo: 
 Prestar consultoria a Empresas 

Juniores de Ciências do Mar (novas ou 
existente); 

 Realizar o III Encontro de 
Empresas Juniores dos cursos 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. 

 Publicar e distribuir aos 
estudantes o Guia do Empreendedor em Ciências 
do Mar; e 

 Publicar e distribuir aos 
estudantes a 2ª edição do Guia de Empresas 
Juniores. 

6.5. 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; 

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

 Elaborar disciplina (40 horas) de 
Biotecnologia Marinha, em EAD, com base na 
ementa proposta em 2012. 

6.6. GT Mercado de Trabalho: 

 Apurar, como estudo de caso, a 
atuação profissional dos egressos dos cursos de 
Engenharia de Pesca da UFS, UAST\UFRPE e 
UFRA; 

 Entrevistar representantes de 
empresas e outras organizações que empregam 
profissionais das Ciências do Mar e alimentar o 
banco de dados sobre mercado de trabalho; e 

 Monitorar editais com oferta de 
vagas para profissionais das Ciências do Mar; 

6.7. GT Ensino Técnico: 
 Estruturar o Grupo de Trabalho e 

realizar pelo menos uma sessão ordinária; 
 Consolidar o diagnóstico (estado 

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 cursos 
profissionalizantes no próximo EnCoGrad-Mar; 

 Participar de eventos da área de 
Ciências do Mar. 

6.8. GT Descobrindo os Oceanos: 
 Mapear os princípios; 
 Estruturar proposta de 

capacitação professores de educação funda-
mental e médio em princípios e conceitos de 
Ciências do Mar; e 

 Construir e manter atualizado 
repositório de material didático, a ser utilizado 
por professores de ensino fundamental e médio, 
para despertar o interesse de crianças e jovens 
em temas relacionados ao mar. 

6.9. GT Mergulho Científico: 
 Rever e finalizar o texto final da 

NORMAN; 
 Discutir proposta para a avaliação 

das diretrizes da formação do mergulhador 
científico; 

 Acompanhar a tramitação na 
Câmara dos Deputados e Senado Federal de 
projetos de lei visando a regulamentação do 
exercício da profissão de mergulhador 
científico; 

 Elaborar artigo ou edição especial 
como marco dos trabalhos do GT; e 

 Propor metodologias de mergulho 
científico. 

6.10. GT Educação Ambiental: 
 Criar e definir a composição do GT 

Educação Ambiental; e 
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Amanda Albano Alves (Asso-

ciação Tiê - Meio Ambiente, 

Educação e Cultura).  

 Tal como os demais, 

também este GT teve as suas 

atividades consideravelmente 

prejudicadas pela falta de 

recursos financeiros em 2016. 

Entretanto, como já referido 

anteriormente, a Oceanógrafa 

Amanda Albano Alves, 

representando o GT Empreen-

dedorismo, participou da 

XXVIII Semana Nacional de 

Oceanografia – XXVIII SNO e 

do IV Encontro de Empresas 

Juniores de Oceanografia – IV 

Oceano Junior (Anexo III), nas 

quais foram desenvolvidas 

importantes ações.  

 No contexto das ativi-

dades programadas para o 

período, em especial a “pres-

tação de consultoria a Empre-

sas Juniores de Ciências do Mar 

(novas ou existentes)”, a Ocea-

nógrafa Amanda Albano Alves 

atuou, entre os dias 9 e 12 de 

outubro, atuou junto a EJ 

Ecoceano, da UFES, auxiliando 

em um processo de imersão 

para revisão das prioridades 

da empresa, alinhamento de 

equipe e parte motivacional. 

Foram revisados os processos 

das diretorias, verificadas 

regularidades, potencialida-

des e fragilidades visando a 

evolução da EJ. Também neste 

contexto, a integrante do GT 

Empreendedorismo partici-

pou, em 4 de novembro, como 

mediadora da imersão estra-

tégica da EJ Maris, da UFPR. 

 Em razão do não cum-

primento dos prazos acorda-

dos com o prestador de servi-

ços, o “Guia do Empreendedor 

em Ciências do Mar” (Anexo 

XXV), que só depende de dia-

gramação para sua impressão 

final, ainda não foi para a 

gráfica. A coordenação do 

PPG-Mar trabalha para supe-

rar esta questão, de forma que 

a expectativa é de impressão 

da publicação no primeiro 

semestre de 2017. Da mesma 

forma, mas neste caso por 

limitações financeiras, não foi 

impressa a segunda edição do 

“Guia de Empresas Juniores”. É 

certo, no entanto, que em face 

do tempo transcorrido desde 

a primeira edição, será neces-

sário uma nova revisão e atua-

lização do conteúdo do Guia, o 

que deverá remeter a sua 

publicação para o segundo 

semestre de 2017. 

6.5. 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 

pela Profa. Dra. Cintia Miyaji 

(UNIMONTE), Prof. Dr. Carlos 

Alessandre Domingos Lentini 

(UFBA) e Prof. MSc Leonardo 

Teixeira de Sales (UFAL). Em 

razão da indisponibilidade de 

recursos financeiros, nada 

daquilo que foi planejado para 

2016 foi executado. 
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