ESPAÇO CIRM SECIRM promove 1º Encontro de Empresas Juniores da Área
de Ciências do Mar

N

o intuito de incentivar a
criação de Empresas
Juniores na área de
Ciências do Mar e promover a troca
de experiências entre aquelas já
existentes, foi realizado, de 19 a 21 de
novembro de 2008, no Rio de Janeiro,
o 1º Encontro de Empresas Juniores
da Área de Ciências do Mar (I
ENCOJUNIOR-Mar).
O evento teve por propósito
divulgar o movimento Empresa
Junior entre os estudantes dos cursos
de graduação em Ciências do Mar
(Oceanografia, Engenharia de Pesca,
Biologia Marinha, Geofísica Marinha
e Engenharia de Aquicultura),
despertando o espírito empreendedor entre os mesmos. As palestras
forneceram informações sobre os
procedimentos necessários à abertura
de uma Empresa Junior e orientaram
acerca da sua dinâmica de

funcionamento.
O coordenador do
evento, Prof. Luiz Carlos
Krug, da Universidade
Federal de Rio Grande,
observou que embora o
principal empregador
dos profissionais das
Ciências do Mar
continue sendo o setor
público, a absorção
destes profissionais pelo
setor privado e pelo terceiro setor
(Organizações sem fins lucrativos e
não- governamentais) está em
expansão. Afirma, no entanto, que “É
preciso despertar o espírito
empreendedor nestes profissionais,
para que possam criar seus próprios
negócios e estabelecer um novo
paradigma na área das Ciências do
Mar. Também é preciso estabelecer a
mentalidade de gerar empregos e

expandir mercados para os
profissionais empreendedores.
Detectar oportunidades e criar suas
próprias empresas é um desafio a ser
enfrentado pelos egressos dos cursos
de Ciências do Mar.” De acordo com o
Prof. Krug, a Empresa Junior é um
ótimo instrumento para o estudante,
pois, durante o seu processo de
formação, desenvolve práticas
profissionais e o desperta para o
empreendedorismo.

Apresentações sobre o
LEPLAC
No intuito de reiterar junto às
autoridades brasileiras a importância das
atividades desenvolvidas pelo LEPLAC, O
Capitão-de-Fragata (Ref.) Alexandre Tagore
Medeiros de Albuquerque, presidente da
Comissão de Limites da Plataforma
Continental (CLPC) da ONU, vem realizando
diversas apresentações sobre a situação atual
e perspectivas do Plano de Levantamento da
Plataforma Continental Brasileira. Entre as
autoridades que tomaram conhecimento do
assunto estão o Vice-Presidente da República,
José Alencar, o Ministro da Defesa, Nelson
Jobim, a Chefe da Casa Civil, Dilma Roussef, o
presidente da Petrobrás, José Sergio Gabrielli,
e o presidente da Agência Nacional do
Petróleo, Haroldo Lima.
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