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II – Atividades planejadas para 2019 

 O planejamento de 2019 incluía as 

seguintes atividades: 

1. Reativação do Portal Ciências do Mar 

Brasil, com a finalidade de atender às demandas 

de divulgação da comunidade acadêmica, 

atualizando os dados sobre a formação de 

recursos humanos (graduação e pós-

graduação) e a pesquisa (grupos de pesquisa) e 

divulgando as ações do próprio Comitê 

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

2. Manutenção e ampliação do Repositó-

rio de Teses e Dissertações em Ciências do Mar 

- RepoMar (http://www.repomar.com.br/). 

3. Participação em eventos da área de 

Ciências do Mar. 

4. Realização de duas Sessões Ordinárias 

do PPG-Mar, nos meses de abril e novembro, em 

Brasília/DF. 

5. Continuidade das ações dos Grupos de 

Trabalho, a saber: 

5.1. GT Periódicos: 

 Continuar o levantamento sobre 
onde os periódicos estão indexados; 

 Continuar trabalho junto aos 
editores para indexação de periódicos ainda 
não indexados no Scopus; e 

 Publicar artigo sobre o 
levantamento de periódicos internacionais 
mais usados por pesquisadores brasileiros, 
evolução no número de publicações e citações 
discutindo como a indexação de todos os 
periódicos brasileiros poderia mudar estes 
indicadores. 

5.2. GT Experiência Embarcada: 

 Realizar uma reunião em cada 
região com os comitês gestores para tentar 
padronizar procedimentos; e 

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

5.3. GT Material Didático: 

 Dar seguimento ao processo de 
elaboração, publicação e distribuição dos livros: 
Catálogo dos Aparelhos e Embarcações de Pesca 
Marinha do Brasil; Maricultura; Fronteiras do 
Conhecimento nas Ciências do Mar; 
Biotecnologia Marinha; e Introdução à 
Oceanografia Física. 

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

5.4. GT Empreendedorismo: 

 Colaborar com outros GTs 
(Experiência Embarcada e Qualificação 
Docente) e entidades (AOCEANO e outros); 

 Desenvolver ações (Games; 
lançamento do Guia de EJ; e consultorias) e 
eventos com Empresas Juniores (Oceano Jr; 
ENEEP; e ENEJO);  

 Disseminar a educação 
empreendedora em IES, em eventos (ENEEP, SNO, 
CBO e Semanas Acadêmicas), nos Laboratórios de 
Ensino Flutuantes - LEF e através de material 
didático; 

 Ampliar a comunicação do GTE 
pelo Instagram, email; Facebook, manifestos e 
carta de serviços; e 

 Qualificar a gestão interna do GTE, 
através da capacitação de seus integrantes, 
realização de encontros presenciais e reuniões 
e elaboração de relatórios. 

5.5. GT Qualificação Docente: 

 Coleta e inserção em banco de 
dados de informações sobre a identificação de 
carências de corpo docente na área de Ciências 
do Mar; e 

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

http://www.cienciasdomarbrasil.com.br/
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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).  

 O GT não apresentou relatório de 

atividades para o ano de 2019, o que pressupõe 

a não realização das atividades programadas 

para tal período, situação já verificada nos anos 

de 2015 a 2018. 

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). Também neste caso, não foi 

apresentado relatório de 2019, o que pressupõe 

à não execução das atividades planejadas para o 

período. 

5.7. GT Ensino Técnico 

 O GT Ensino Técnico tem por objetivo 

consolidar a formação profissional e 

tecnológica em Ciências do Mar, estando sua 

coordenação provisória a cargo do Prof. Dr. José 

Garcia Junior (IFRN). Embora o grande 

interesse pela inclusão da formação técnica e 

profissional no escopo do PPG-Mar, o GT nunca 

foi operativo. 

5.8. GT Descobrindo os Oceanos 

 O GT Descobrindo os Oceanos tem por 

objetivo propor iniciativas para despertar o 

interesse de crianças e jovens para os temas 

relacionados ao mar, sendo coordenado pelo 

Prof. Dr. Danilo Koetz de Calazans (FURG). Da 

mesma forma, não foi apresentado relatório 

de 2019, o que pressupõe à não execução das 

atividades planejadas para o período. 

5.9. GT Mergulho Científico 

 O GT Mergulho Científico tem por 

objetivo propor diretrizes para a 

regulamentação e incentivo a formação e ao 

exercício do mergulho científico no Brasil, 

sendo coordenado pela Profa. Dra. Tatiana 

Silva Leite (UFRN). Não foi apresentado 

relatório de 2019, o que pressupõe à não 

execução das atividades planejadas para o 

período. 
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