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Maricultura; Fronteiras do Conhecimento nas 
Ciências do Mar; Gestão Costeira e Marinha 
Integrada: Fundamentos Conceituais e Práticas; 
Catálogo de Embarcações e Artes de Pesca do 
Brasil; e Biotecnologia Marinha; e 

 Publicar e distribuir aos 
estudantes a 2ª edição do livro Introdução às 
Ciências do Mar e do Guia de Empresas Juniores 

5.4. GT Empreendedorismo: 

 Empresas Juniores de Ciências do 
Mar (EJCM): Suporte a realização do Oceano 
Júnior; Incentivar a criação de novas EJCM; 
Consultoria para EJCM; e Finalizar o Guia para 
EJCM; 

 Educação Empreendedora: 
mapear cursos, disciplinas e ações de 
empreendedorismo nos cursos das IES aliado às 
EJs e CAs; ementa de Disciplina de 
Empreendedorismo; minicurso para formação e 
capacitação de professores na temática; auxiliar 
na divulgação de informações e sistemas de 
apoio; e oferecer cursos, palestras e formações 
para alunos e profissionais das CM; 

 Participação em eventos: SNO + 
ENEJO; Oceano Júnior; CBBM - Congresso 
Brasileiro de Biologia Marinha; Semanas 
Acadêmicas da IES; e mapear outros eventos 
relacionados às Ciências do Mar; 

 Gestão Interna do GT: conexão 
com outros GTs; encontro presencial; e 
capacitação dos membros do GTE; e 

 Engajamento do GTE: formar rede 
de colaboradores; formar rede de parceiros; 
mapear o ecossistema empreendedor; e 
gerenciar as redes sociais. 

5.5. GT Qualificação Docente: 

 Reestruturar o Grupo de Trabalho 
e realizar pelo menos uma sessão ordinária; 

 Retomar e 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; 

 Retomar e 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: 

 Reestruturar o Grupo de Trabalho 
e realizar pelo menos uma sessão ordinária. 

5.7. GT Ensino Técnico: 

 Estruturar o Grupo de Trabalho e 
realizar pelo menos uma sessão ordinária; 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos: 

 Mapear os Princípios; 

 Elaborar Curso de Especialização 
(formação continuada de professores); e 

 Construir o sítio repositório. 

5.9. GT Mergulho Científico: 

 Organização do II Workshop de 
Mergulho Científico Brasileiro; 

 Discutir proposta para a avaliação 
das diretrizes da formação do mergulhador 
científico e tramites para o processo de 
estandardização da metodologia junto ABNT; 

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

 Elaboração de uma edição especial 
da Revista Brazilian Journal of Oceanography - 
BJO referente ao diagnóstico e panorama do 
mergulho científico no país; e 

 Construção do artigo ou edição 
especial como marco dos trabalhos do GT-MC, a 
fim de apresentar e ampliar o debate de ideias e 
ações relacionadas com o tema; 

5.10. GT Educação Ambiental: 

 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. 
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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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