CIRM 180/9
SECRETARIA DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR
SUBCOMISSÃO PARA O PLANO SETORIAL PARA OS RECURSOS DO MAR

PLANO NACIONAL DE TRABALHO - PNT

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

Brasília
24 de abril de 2012

1 de 3

CIRM 180/9
I - APRESENTAÇÃO
A Ação “Formação de Recursos Humanos em Ciências do Mar – PPG-Mar“ desenvolvida no âmbito da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar (CIRM), tem como objetivo fortalecer a formação de recursos humanos qualificados para promover o conhecimento sobre os
componentes, processos e recursos dos ambientes marinho e costeiro.
Nesse sentido, o PPG-Mar desenvolve iniciativas que visam fortalecer a habilitação e maximizar a utilização de recursos humanos nos
campos de Oceanografia, Engenharia de Pesca, Aquicultura, Engenharia Oceânica, Biologia Marinha, Geologia Marinha e outras áreas de ensino e
pesquisa que têm relação com o ambiente marinho.
II – CONTEXTO
As instituições de ensino, os cursos de graduação, os programas de pós-graduação e os grupos de pesquisa que estudam o mar no Brasil estão
aquém das necessidades para promover o conhecimento integrado do mar e da Zona Costeira. Essa assertiva justifica a adoção de medidas voltadas
ao fortalecimento da formação de recursos humanos em Ciências do Mar.
Os cursos de Ciências do Mar atendem à formação de vários perfis de profissionais voltados para a produção e disseminação de
conhecimentos sobre os componentes, processos e recursos do ambiente marinho e zona de transição.
Atualmente, o Brasil conta com 40 cursos de graduação de modalidades identificadas como pertencentes à área de Ciências do Mar e 28
programas de pós-graduação com linhas de pesquisa e/ou produção científica em que predomina esta temática. Neste universo, o PPG-Mar se
propõe a identificar carências na formação de recursos humanos nessa área do conhecimento e estabelecer mecanismos de incentivo para o seu
desenvolvimento.
III – EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Cabe à CIRM supervisionar as atividades do PPG-Mar, por meio da Subcomissão para o PSRM.
O PPG-MAR é constituído por um Comitê Executivo, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), e composto por representantes de
diversos órgãos do governo.
Para ampliar seu espectro de trabalho o PPG-Mar adotou como estratégia a criação de Grupos de Trabalho (GT) que contam com a
participação de integrantes da comunidade acadêmica, de órgãos públicos, de representantes do setor privado e também do terceiro setor
(organizações sem fins lucrativos). No momento, estão em atuação os seguintes grupos:
- GT“Experiência Embarcada”;
- GT “Periódicos”;
- GT“Material Didático”;
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- GT “Qualificação Docente”;
- GT “Empreendedorismo”; e
- GT “Inovação”.
O PNT do PPG-Mar 2012 – 2015, aprovado na 20ª Sessão Ordinária do Comitê, realizada em 06/10/2011, é o instrumento de planejamento e
gestão das atividades desta Ação e coordena as iniciativas a serem empreendidas de forma a implementar as medidas voltadas ao fortalecimento da
formação de Recursos Humanos para o estudo do mar.
A identificação e a aferição dos aspectos relacionados ao PPG-Mar (metas e unidades de medida), serão feitas periodicamente, de acordo
com o estabelecido no VIII PSRM, conforme quadro anexo.
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