
 

1. Melhorar a qualificação do corpo
docente da área Ciências do Mar.

1.1. Apoiar, incentivar e promover a
qualificação do corpo docente da área de
Ciências do Mar.

PPG-Mar CNPq; CAPES; FAPs; IES; FINEP; e EPPs
Número de atividades apoiadas,
incentivadas e/ou promovidas.

1. Dar continuidade ao GT Qualificação Docente, destinado a
identificar as carências na qualificação do corpo docente da
área de Ciências do Mar.

2. Identificar temas na área de Ciências do Mar carentes de
especialistas.

3. Identificar e divulgar fontes de fomento à formação de
recursos humanos da área de Ciências do Mar.

4. Fazer gestão junto aos órgãos de fomento para que apoiem
atividades de formação de recursos humanos (editais
induzidos) para suprir as carências da área de Ciências do
Mar.

5. Incentivar o intercâmbio entre docentes e especialistas
nacionais e estrangeiros da área de Ciências do Mar.

6. Promover e incentivar atividades (seminários, oficinas,
cursos e outros) destinadas à melhorar a qualificação e
atualização do corpo docente da área de Ciências do Mar.

2. Ampliar o intercâmbio na área de
Ciências do Mar. 

2.1. Estimular e promover a comunicação
entre os cursos e entre os grupos de pesquisa 
da área de Ciências do Mar.

PPG-Mar IES; SESU; CAPES; e CNPq
Número de atividades incentivadas
e/ou promovidos.

1. Identificar os cursos e grupos de pesquisa da área de
Ciências do Mar e disponibilizar as informações apuradas
através do Portal Ciências do Mar Brasil.

2.2. Incentivar a participação discente e
docente em programas de intercâmbio na
área de Ciências do Mar.

2. Promover fóruns de discussão entre cursos e entre grupos
de pesquisa da área de Ciências do Mar.

3. Promover encontro anual entre os cursos e entre os grupos
de pesquisa da área de Ciências do Mar

4. Estimular atividades de intercâmbio/mobilidade discente e
docente na área de Ciências do Mar.

5. Estimular as agências de fomento à indução de projetos de
cooperação na área de Ciências do Mar.

COMITÊ EXECUTIVO PARA A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM CIÊNCIAS DO MAR - PPG-Mar

PLANO NACIONAL DE TRABALHO 2012-2015

Objetivo: Fortalecer a formação de recursos humanos qualificados para promover o conhecimento sobre os componentes, processos e recursos dos ambientes marinho e costeiro.

METAS ESTRATÉGIA RESPONSÁVEL ENVOLVIDOS INDICADOR AÇÕES NECESSÁRIAS

 
 
 
 

 
 

 - 1 -

PSRM 120/8CIRM 180/ 9



 

 

 

3. Melhorar a infra-estrutura física e de 
equipamentos da área de Ciências
do Mar.

3.1. Apoiar e incentivar a melhoria da infra-
estrutura física e de equipamentos da área de
Ciências do Mar.

PPG-Mar
IES; SESU; EPPs; FAPs; MCT; CAPES; e 

CNPq
Número de iniciativas apoiadas e/ou
incentivadas

1. Promover a divulgação de oportunidades de financiamento
(públicas e privadas) para o incremento da infra-estrutura física
e de equipamentos da área de Ciências do Mar. 

2. Fazer gestão junto aos financiadores em potencial para o
incremento da infra-estrutura física e de equipamentos da área
de Ciências do Mar.

3. Incentivar a elaboração de projetos para suprir as carências
de infra-estrutura física e de equipamentos da área de
Ciências do Mar.

4. Divulgar informações sobre os principais equipamentos
disponíveis na área de Ciências do Mar.

5. Incentivar a associação para aquisição de equipamentos
para uso compartilhado na área de Ciências do Mar.

6. Incentivar atividades de capacitação de técnicos para
manutenção de equipamentos da área de Ciências do Mar

4. Melhorar a qualidade dos
periódicos nacionais da área de
Ciências do Mar.

4.1. Incentivar o atendimento aos padrões de
qualidade estabelecidos pelas agências de
fomento.

PPG-Mar
Sociedades científicas; editoras 

nacionais; e editoras universitárias
1. Número de periódicos do Sistema
QUALIS da CAPES.

1. Dar continuidade ao GT Periódicos, destinado a melhorar a
qualidade dos periódicos nacionais da área de Ciências do
Mar.

2. Evolução dos periódicos no
Sistema QUALIS

2. Criar o Programa Nacional de periódicos em Ciências do
Mar 

5. Ampliar a oferta de material
bibliográfico para uso dos estudantes
da área de Ciências do Mar.

5.1. Incentivar a produção de livros-texto em
português para atender a formação de
estudantes da área de Ciências do Mar.

PPG-Mar
IES; SESU; CAPES; editoras 

universitárias e não universitárias; e 
EPPs

Número de títulos.
1. Dar continuidade ao GT Material Didático, destinado a
identificar carências e produzir bibliografia para os cursos da
área de Ciências do Mar.

Número de exemplares.
2. Identificar docentes com conhecimento específico e
disponibilidade para produzir material didático para os cursos
da área de Ciências do Mar.

3. Identificar fontes de financiamento (públicas e privadas) para
custear a produção e impressão de material didático para os
cursos da área de Ciências do Mar.

4. Disponibilizar por meio eletrônico o material didático
produzido.
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6. Manter atualizadas as matrizes
curriculares dos cursos da área de
Ciências do Mar.

6.1. Incentivar a atualização das matrizes
curriculares dos cursos da área de Ciências
do Mar.

PPG-Mar IES; Órgaõs de classe; INEP; e SESU Número de atividades promovidas.
1. Promover eventos com coordenadores para a identificação
de avanços no conhecimento passíveis de incorporação nas
matrizes curriculares dos cursos da área de Ciências do Mar.

2. Promover eventos com as coordenações para identificar
tendências de longo prazo do mercado de trabalho passíveis
de incorporação nas matrizes curriculares dos cursos da área
de Ciências do Mar.

3. Incentivar as coordenações a empreender revisões
periódicas das matrizes curriculares dos cursos da área de
Ciências do Mar.

4. Incentivar a criação e implantação de estágio
profissionalizante pelos cursos da área de Ciências do Mar.

7. Ampliar a experiência embarcada
de estudantes da área de Ciências do 
Mar.

7.1. Facilitar aos Cursos de Ciências do Mar o
acesso a meios flutuantes.

PPG-Mar IES; SESU; e FAPs
Quantidade de óleo concedido para a
experiência embarcada e número de
Instituições contempladas

1. Dar continuidade ao GT Experiência Embarcada, destinado a
identificar as carências de meios flutuantes para atividades de
ensino na área de Ciências do Mar.

2. Identificar fontes de financiamento (públicas e privadas) para
a aquisição de meios flutuantes para atividades de ensino na
área de Ciências do Mar.

3. Identificar fontes de financiamento (públicas e privadas) para
custear as atividades embarcadas de estudantes da área de
Ciências do Mar.

4. Incentivar a elaboração de projetos para suprir as carências
de meios flutuantes e de financiamento de atividades
embarcadas de estudantes da área das Ciências do Mar.

5. Promover a criação de um programa permanente de
financiamento das atividades embarcadas de estudantes da
área de Ciências do Mar.

6. Criar uma central de informações sobre oportunidades de
embarques para os estudantes da área de Ciências do Mar.

7. Fazer gestão junto ao Ministério da Justiça e à Receita
Federal para a doação de embarcações apreendidas.
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8. Reduzir a evasão e a retenção nos
cursos da área de Ciências do Mar.

8.1. Estímular à permanência e a redução da
evasão e retenção nos cursos da áreas de
Ciências do Mar 

PPG-Mar CNPq; CAPES, FAPs; e IES Relação egressos / ingressos
1. Fazer gestão por cotas adicionais de bolsas e outros
recursos que estimulem a permanência e diminuam a
retenção nos cursos da área de Ciências do Mar.

2. Fazer gestão para o lançamento de editais induzidos para a
formação de recursos humanos na área de Ciências do Mar.

9. Mitigar os entraves à absorção dos
profissionais da área de Ciências do
Mar pelo mercado de trabalho.

9.1. Atuar junto a gestores públicos, privados e
organizações do 3° setor para reduzir os
entraves à absorção de profissionais da área
de Ciências do Mar.

PPG-Mar
IES; profissionais; empresas e outras 

organizações e entidades de classe da 
área Ciências do Mar

Número de intervenções efetuadas
1. Criar o GT Mercado de Trabalho, destinado a analisar a
realidade e as tendências de longo prazo do mercado de
trabalho na área de Ciências do Mar 

9.2. Tornar conhecido pelo mercado de
trabalho o perfil dos profissionais da área de
Ciências do Mar 

2. Atuar para que os profissionais da área de Ciências do Mar
participem de comissões encarregadas da elaboração de
políticas públicas, editais de concurso público e processos de
seleção de pessoal

9.3. Angariar apoio à regulamentação do
exercício das profissões da Área de Ciências
do Mar.

3. Fazer gestão junto às Agências de Fomento para lançamento 
de editais induzidos para a fixação de egressos dos cursos da
área de Ciências do Mar

4. Apoiar iniciativas voltadas ao levantamento das condições de
mercado de trabalho na área de Ciências do Mar.

5. Veicular, através de portal eletrônico, informações
disponíveis sobre o mercado de trabalho na área de Ciências
do Mar.

6. Incentivar a criação de mídias de divulgação do perfil dos
profissionais da área de Ciências do Mar junto a sociedade e
ao setor produtivo.

7. Apoiar a regulamentação do exercício das profissões da Área 
de Ciências do Mar.

8. Assessorar no recrutamento de profissionais da área de
Ciências do Mar por potenciais empregadores
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10. Disseminar a cultura
empreendedora e da inovação na
área de Ciências do Mar

10.1. Incentivar o empreendedorismo e a
inovação na área de Ciências do Mar.

PPG-Mar
IES; SEBRAE; Empresas privadas; e 3o 

setor
Número de atividades realizadas

1. Dar continuidade ao GT Empreendedorismo, destinado a
desenvolver o empreendedorismo nos cursos da área de
Ciências do Mar.

2. Dar continuidade ao GT Inovação, destinado a difundir a
cultura da inovação na área de Ciências do Mar.

3. Incentivar a criação de Empresas Juniores na área de
Ciências do Mar.

4. Incentivar a criação de empresas ligadas à área de Ciências
do Mar junto às incubadoras das IES.

5. Incentivar o desenvolvimento e construção de equipamentos
com patentes nacionais para uso na área de Ciências do Mar.
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