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ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA "I OFICINA 
DE FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE 

CULTURA OCEÂNICA" 
 A cultura oceânica é o conceito central para que todas as pessoas e 

instituições reconheçam o papel do oceano em nossas vidas e a influência 
de nossas ações no oceano. Desta forma, crianças, jovens e adultos da 
sociedade civil, do poder público e do setor empresarial, em todas as 
áreas do conhecimento e independente da distância do mar, são 
convidados a se envolverem e desenvolverem a cultura oceânica em sua 
realidade. As atividades de cultura oceânica se relacionam com àquelas 
de educação, educação ambiental, educomunicação, comunicação, 
políticas públicas, gestão, empreendedorismo, culturais, artísticas, 
esportivas e tantas outras oportunidades.  

A cultura oceânica é central para o desenvolvimento da Década das 
Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável 
(a Década do Oceano, 2021-2030). Enquanto as metas e objetivos da 
Década do Oceano são globais, as ações são locais. O Brasil tem sido 
pioneiro em ações para regionalizar estas metas no cenário internacional, 
sendo o primeiro país a instituir um Comitê Nacional e tendo lançado pelo 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) o Plano Nacional de 
Implementação da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 
Sustentável, um instrumento de gestão que tem como base os Relatórios 
Subnacionais (N, NE, SE, S, CO), que foram coproduzidos por mais de 2000 
participantes de diferentes setores da sociedade em 2020 e que 

http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/
http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/
http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Plano-Nacional-de-Implementac%CC%A7a%CC%83o-da-De%CC%81cada-da-Cie%CC%82ncia-Ocea%CC%82nica-links.pdf
http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Plano-Nacional-de-Implementac%CC%A7a%CC%83o-da-De%CC%81cada-da-Cie%CC%82ncia-Ocea%CC%82nica-links.pdf
http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/Plano-Nacional-de-Implementac%CC%A7a%CC%83o-da-De%CC%81cada-da-Cie%CC%82ncia-Ocea%CC%82nica-links.pdf
http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/documentos/
http://decada.ciencianomar.mctic.gov.br/documentos/
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identificaram prioridades regionais alinhadas aos desafios globais da 
Década do Oceano e da Agenda 2030.  

Do global ao local, a participação de Municípios e instituições locais 
na Década do Oceano é uma etapa essencial para regionalização dessas 
ações com a diversidade de oportunidades que a cultura oceânica 
propicia. Considerando o engajamento e mobilização dos diferentes 
setores da sociedade brasileira, o Ministério de Ciência, Tecnologia e 
Inovações e a Unesco Brasil promovem em parceria com a Universidade 
Federal de São Paulo - Programa Maré de Ciência uma formação gratuita 
de multiplicadores de cultura oceânica.  

 

SOBRE A OFICINA DE FORMAÇÃO DE 
MULTIPLICADORES EM CULTURA OCEÂNICA 

A Oficina de Formação de Multiplicadores em Cultura Oceânica foi 
concebida considerando as diferentes realidades brasileiras, permitindo 
que todo(a)s o(a)s participantes possam desenvolver atividades que 
destaquem e reconheçam as características locais em um contexto 
global, a partir de uma formação que nos une em rede de troca de 
experiências e cidadania. O(a)s multiplicadore(a)s que completarem a 
formação receberão certificados e poderão ser convidados para ações e 
projetos futuros sobre cultura oceânica.   

Objetivo: formar educadore(a)s e gestore(a)s que atuem em prol da 
ciência, cidadania e do desenvolvimento sustentável desenvolvendo 
atividades locais alinhadas à Década do Oceano e Agenda 2030.  

Público alvo: educadore(a)s e gestore(a)s das instituições da 
sociedade civil, setor público e iniciativa privada, além de autônomo(a)s 
atuantes na área. O(a)s participantes devem ter o interesse em realizar 
atividades práticas de cultura oceânica junto à sociedade ou, no caso de 
gestore(a)s, realizar o planejamento para inserção da cultura oceânica 
nas ações locais já existentes na instituição.  
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Número de vagas: serão oferecidas até 60 vagas, sendo 50% para 
participantes indicados pelas instituições participantes da Aliança pela 
Cultura Oceânica (https://maredeciencia.com.br/projetos/alianca/) e 
50% de vagas em inscrições individuais.  

Requisitos: a formação é aberta para pessoas com mais de 18 anos, 
sem nenhuma necessidade de experiência anterior em cultura oceânica 
ou formação específica. A participação de pessoas em todas as áreas de 
atuação seja na gestão, cidadania, educação, ciência ou desenvolvimento 
sustentável, independente de ter conhecimento sobre o oceano e/ou 
morar na zona costeira são bem-vindas e fortemente encorajadas, para 
fortalecer um grupo diverso e que promova a troca de experiências sobre 
como incluir a cultura oceânica em movimentos já existentes. Cada 
participante selecionado(a) assume o compromisso em realizar a 
formação online, incluindo a etapa prática de ações de cultura oceânica 
em seu território entre 2022 e 2023 e de que estas sejam devidamente 
informadas ao MCTI. 

Processo de seleção: a seleção seguirá etapas que garantem:  

 diversidade e balanço regional (N, NE, SE, S, CO); 

 diversidade e balanço institucional e setorial; 

 equidade de gênero;  

 experiências do(a)s aplicantes, incluindo a presença de 
participantes que não possuam experiência anterior em projetos 
sobre o oceano, mas possuam experiência em liderança em ações 
educacionais, de cidadania ou de gestão que tenham interesse em 
atuar para o desenvolvimento sustentável e a cultura oceânica; 

 Etapa 1: Inicialmente todas as inscrições serão 
avaliadas para garantir que atendem aos requisitos mínimos; 

 Em seguida, será realizada a classificação de 
todo(a)s o(a)s inscrito(a)s que atenderem às condições 
mínimas de acordo com a região do país, gênero, setor da 
sociedade e instituição e se participante da Aliança ou inscrição 
individual. Inicialmente serão consideradas 12 vagas por região, 

https://maredeciencia.com.br/projetos/alianca/
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para as quais se espera um balanço de setores da sociedade e 
gênero. Assim, para cada região os participantes serão 
categorizados pelos setores da sociedade (3 vagas para 
academia, 3 vagas para governo, 3 vagas para empresas, 3 
vagas para sociedade civil ou sem afiliação). A seleção iniciará 
pelos setores com menor número de inscritos e, quando houver 
maior número de inscrições do que vagas, a seleção ocorrerá 
por sorteio, sempre considerando o balanço de gênero e 
regional. Desta forma, em um processo por etapas, esperamos 
ao final ter um balanço das inscrições entre regiões, setores da 
sociedade e gênero; 

 As eventuais vagas regionais ou de setores da 
sociedade remanescentes serão realocadas considerando-se a 
proporção de inscrições por cada região ou setor da sociedade. 

 Inscrições não selecionadas serão mantidas como 
cadastro reserva com prioridade para formações futuras e/ou 
promovidas pelos multiplicadores desta formação;  

Carga Horária: total de 120 horas certificadas, divididas em 2 partes:  

PARTE 1: CONHECIMENTO (TOTAL 60H) PARTE 2: AÇÃO (TOTAL 60H) 

Período: março e abril 2022 

 

18 horas de encontros online em grupo para 
formação com dinâmicas e atividades (6 
sessões de 3 horas cada a serem acordadas 
com os participantes para serem realizadas 
entre março e abril) e 42 horas de atividades 
assíncronas para estudo e realização de 
atividades individuais para realização dos 
Módulos 1 a 5 

Maio 2022 até julho 2023 

 

Módulos 5 e 6: planejamento (20h) 
de ações de cultura oceânica no 
território entre 2022 e 2023 

 

Módulo 7: execução (40h) de 
ações de cultura oceânica no 
território entre 2022 e 2023 

 

Estas etapas tem como objetivo a troca de conhecimentos com os 
participantes sobre liderança, cidadania, cultura oceânica e identificar 
dentro das habilidades de cada participante quais ações podem ser feitas 
no território para sensibilizar, engajar e formar novos multiplicadores. As 
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etapas serão desenvolvidas com a equipe formadora do Maré de Ciência, 
em um processo de coprodução e que valorizem as oportunidades locais 
e o perfil de cada participante. 

 

PROGRAMA:  
OBJETIVO CONTEÚDO 

Módulo 1: O que estamos 
fazendo aqui? 

Eu, nós e eles: identificação de cada participante, 
reconhecimento da identidade do grupo de 
participantes e da representatividade de realidades 
que trazem para a formação;  

Cultura Oceânica, o que é? conceito, públicos alvo, 
introdução aos 7 princípios da cultura oceânica. 

Módulo 2: O cenário – 
onde estamos? 

Cultura Oceânica, histórico e momento atual:  

histórico e relação com a cidadania, educação 
ambiental, governança participativa;  

oportunidade atual: Década do Oceano, Agenda 
2030;  

relação com a Aliança pela Cultura Oceânica, Escola 
Azul, Olimpíada Brasileira do Oceano, GAM, Programa 
Ocean Literacy with All da UNESCO e outras iniciativas; 

Módulo 3: Do local ao 
global 

Reconhecendo o potencial local para o 
desenvolvimento da Década do Oceano; 

Mapeamento e Identificação de ações locais já 
existentes e oportunidades futuras;  

Módulo 4: Juntos somos 
mais fortes: a 
coprodução 

O conceito da ciência transformadora;  

Valores: o trabalhar com o parceiro, e não para o 
parceiro; 

Metodologias de coprodução; 
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Módulo 5: Do local ao 
global e da teoria para a 
prática: projetos 
sementes 

Cultura Oceânica e a coconstrução de propostas; 

Planejamento e execução de ações locais; 

Módulo 6: Mentoria 
Discussão individualizada para acompanhamento, 
troca de informações para o planejamento de 
atividades; 

Módulo 7: Projetos no 
território 

Liderança e desenvolvimento de atividades no 
território 

 

CRONOGRAMA INICIAL:  
DATA/PERÍODO ATIVIDADE 

02/02/2022 Lançamento da chamada pública 

22/02/2022 Prazo para inscrições 

até 25/02/2022 Divulgação do(a)s selecionado(a)s 

04/03/2022 – 27/04/2022 Oficina de integração e formação (Módulos 1 a 5) 

02/05/2022 – 31/07/2022  
Mentoria e definição de atividades locais em cultura 
oceânica (Módulos 5 e 6) 

01/06/2022 – 31/07/2023 
Desenvolvimento das atividades nos territórios 
(Módulo 7) 

 

INSCRIÇÕES: 
As inscrições devem ser realizadas por meio do formulário 

(https://forms.gle/qDADnNPRzjDQ8doa8). Informações e dúvidas, favor 
entrar em contato pelos e-mails maredeciencia@gmail.com ou 
cgoa@mcti.gov.br. 

https://forms.gle/qDADnNPRzjDQ8doa8
mailto:maredeciencia@gmail.com
mailto:cgoa@mcti.gov.br

