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 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. 

5.5. 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 o 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. 

5.6. 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; e 

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

5.7. 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 através do Portal do PPG-
Mar o diagnóstico dos cursos profissionalizantes; 
e 

 Participar de eventos da área de 
Ciências do Mar. 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos: 

 Mapear os princípios; 

 Estruturar proposta de 
capacitação de professores de educação 
fundamental e médio em princípios e conceitos 
de Ciências do Mar; e 

 Construir e manter atualizado 
repositório de material didático em temas rela-
cionados ao mar. 

5.9. GT Mergulho Científico: 

 Rever e finalizar o texto 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 e publicar livro/revista 
sobre o MC no Brasil; 

 Realizar, no âmbito do 
COLACMAR, o II Workshop de MC; e 

 Propor metodologias de mergulho 
científico. 

5.10. GT Educação Ambiental: 

 Criar e definir a composição do GT 
Educação Ambiental; e 

 Elaborar proposta de inclusão de 
conceitos e métodos de Educação Ambiental 
nos cursos de Ciências do Mar. 

6. Promover encontros de coordenadores 

por modalidade de graduação (Biologia 

Marinha, Engenharia de Pesca e Oceanografia) e 

de programas de pós-graduação em Ciências do 

Mar. 

 Os recursos para as atividades do PPG-

Mar em 2017 foram estimados em R$ 

965.635,00 (novecentos e sessenta e cinco mil e 

seiscentos e trinta e cinco reais), distribuídos 

conforme o Plano de Aplicação de Recursos 

Financeiros aprovado na 31ª Sessão Ordinária, 

realizada em 25 de abril de 2017 

(http://www.cienciasdomarbrasil.com.br/uplo

ad/arquivos/ATA%2031.pdf). 
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5.4. GT Empreendedorismo 

 O GT Empreendedorismo tem por 

objetivo promover e disseminar a cultura 

empreendedora na área das Ciências do Mar. 

Em 2017, o GT concluiu o título Manual do 

Empreendedor em Ciências do Mar, já referido 

anteriormente. 

 No primeiro semestre, no entanto, o GT 

foi reformulado, passando a sua coordenação a 

ser exercida pela pós-graduanda Amanda 

Albano Alves (SENAC), ficando então 

constituído pelo doutorando Cleiton Luiz Foster 

Jardeweski (UNIVALI), mestranda Mariana 

Martins de Andrade (USP) e acadêmicas Maíra 

Fernandes Neves (UFSC) e Mayara Rosado da 

Silva (UFES)A partir de então os membros do 

GT desenvolveram um amplo conjunto de 

atividades, que estão detalhadas em diversos 

documentos, entre os quais são destacados o 

Relatório do COLACMAR (ANEXO XXIV) e o 

Relatório de Atividades de 2017 (Anexo XXV). O 

GT mantém uma página no Facebook, com 

postagens sobre as atividades realizadas 

(Figura 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Prof. MSc Leonardo 

Teixeira de Sales (UFAL). Em razão da 

indisponibilidade de recursos financeiros, nada 

daquilo que foi planejado para 2017 foi 

executado.

Figura 30: Página do GT Empreendedorismo em Ciências do Mar no 
Facebook (https://www.facebook.com/gtecienciasdomar). 

https://www.facebook.com/gtecienciasdomar
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