
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 
i 

  

                           

 

 

 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR  

EM CIÊNCIA E TECNOLOGIADO MAR 

 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 
ii 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo o conhecimento sobre os oceanos acumulado ao longo da historia 

nos permite estimar, sobretudo a magnitude de nossa ignorância. 
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1 DADOS GERAIS DO CURSO 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MAR 

Nome do curso: Ciência e Tecnologia do Mar 

Modalidade/Grau: Bacharelado 

Forma de ingresso: Anual, via SISu/ENEM 

Número de vagas previsto  

no ato da criação: 

Regime universal: 150 

Regime de cotas: 50 (25% - 2014) 

Turno de funcionamento: 
Meio período,vespertino ou noturno 

Aulas de 2ª a 6ª feira  

Regime do curso: Semestral 

Carga horária total do curso: 2 520 horas 

Tempo de integralização: 
Mínimo: 6 semestres 

Máximo: 10 semestres 

Organização do currículo: 

Unidades curriculares obrigatórias - 1440 h 

Unidades curriculares eletivas - 960 h 

Atividades complementares - 120 h 

Situação Legal do Curso  

Criação: Atas das Reuniões do Conselho 
Universitário - CONSU de 09 de abril de 2008 e 
de 09 de novembro de 2011. 

Aprovação no Conselho de Graduação de 
novembro de 2011. 

Autorização: Autorizado nos Termos do Artigo 28 
do Decreto Nº 5773 de 09/05/2006 (Processo de 
Autorização e-MEC # 201115333). 

Currículo em vigor: Após aprovação em reunião 
do Conselho de Graduação de 19/03/2014. 
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2 HISTÓRICO 

2.1 Histórico da instituição 

A Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), criada pela Lei n.º 8.957, de 15 de 

dezembro de 1994, resulta da transformação da Escola Paulista de Medicina (EPM), 

fundada em 1º de junho de 1933, federalizada pela Lei n.º 2.712, de 21 de janeiro 

de 1956, e transformada em estabelecimento isolado de ensino superior de 

natureza autárquica pela Lei n.º 4.421 de 29 de setembro de 1964. Até 2005, a 

Unifesp era uma instituição pública que tinha por objetivo desenvolver, em nível de 

excelência, atividades inter-relacionadas de ensino, pesquisa e extensão, com 

ênfase no campo específico das ciências da saúde. A partir de 2006, a Unifesp 

amplia este compromisso para outras áreas do conhecimento humano. 

Com o início do processo de expansão da UNIFESP no ano de 2004, e a posterior 

adesão ao Programa do REUNI em 2008, o número de alunos matriculados cresceu 

em 360%; e o número de cursos oferecidos e de novas vagas/ano aumentou em 

820% e 860%, respectivamente. As atividades de ensino, pesquisa e extensão 

expandiram-se rumo à Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, São José dos 

Campos e Osasco, além da expansão de oferta em São Paulo.  

Indissociáveis do ensino, a pesquisa e as atividades de extensão são de 

comprovada excelência, com menção especial à qualidade de seus serviços de 

assistência médica e de saúde em geral. Além disso, a Unifesp oferece inúmeras 

programas de pós-graduação e especialização nas diversas áreas do 

conhecimento. Estas atividades são desenvolvidas por docentes altamente 

qualificados, e vem alcançando resultados de produção científica e a prática 

profissional, integradas e abrangentes, que se estendem da assistência primária a 

procedimentos da fronteira do conhecimento aplicado.  

A prática de extensão universitária também se apresenta vigorosa com constituição 

de cursos de reciclagem e atualização profissional para treinamento de pessoal 

especializado.Configurava-se, assim, por meio de suas múltiplas atividades, como 

fundamental para ações de intervenção social, ensino e pesquisa que pudessem 

impactar qualitativamente a vida das pessoas. 

A Universidade Federal de São Paulo compromete-se a formar indivíduos que, além 
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da aquisição de conhecimento, adquiram a capacidade de auto aprendizagem e 

desenvolvam atitudes e habilidades que possibilitem um desempenho profissional 

competente, crítico e ético, com perspectiva humanista. 

Formar profissionais com indiscutível cabedal técnico e científico associado a uma 

visão crítica e reflexiva da realidade social de forma a articular sua atuação 

profissional com um compromisso maior de contribuir com a construção de um 

mundo melhor. 

A educação profissional iniciada no curso de Graduação deve ser continuada e os 

graduados devem estar preparados para seguir qualquer uma das possibilidades 

que se abrem após a conclusão do curso: exercício profissional, Pós-Graduação 

Stricto e Lato Sensu e carreira acadêmica. Os profissionais formados devem ter 

conhecimento das características de mercado e estar preparados para trabalhar em 

equipe. 

 

2.2 Processo de expansão da Baixada Santista e incorporação da área de 

Ciências do Mar 

O Campus Baixada Santista inaugurou suas atividades com cursos na modalidade 

sequencial de formação específica, fornecendo diploma de nível superior em áreas 

de fronteira das Ciências Humanas e Saúde. Os cursos de “Educação e 

Comunicação em Saúde” e o de “Gestão em Saúde”, com duração de dois anos, 

foram implantados em 2004 e diplomaram suas turmas em 2006. Nesse mesmo ano 

a UNIFESP ingressou no processo de expansão das Universidades Federais, que 

visava aumentar a oferta de vagas públicas no País, e o campus passou a ofertar 

cinco novos cursos de graduação. 

Ainda mantendo sua tradição na área de saúde, os cursos aprovados pelo Conselho 

Universitário para o campus foram os de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Psicologia, Educação Física e Nutrição, oferecidos a partir de 2006 com ingresso de 

40 alunos por curso. Nesse cenário, a abertura do campus Baixada Santista 

representou um crescimento de 100% no número de cursos de graduação 

oferecidos pela UNIFESP, além de representar a chegada de mais uma 
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Universidade pública na Região Metropolitana da Baixada Santista, que contava 

com apenas ocampus experimental da UNESP em São Vicente inaugurado em 

2001. 

Em 2008, atendendo ao Governo Federal, a UNIFESP aderiu ao Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Como 

consequência, o campus Baixada Santista passou a oferecer, o curso de graduação 

em Serviço Social, com 100 vagas distribuídas entre os turnos vespertino e noturno 

a partir de 2009. Ainda como resultado da adesão ao REUNI, a UNIFESP aumentou 

o número de vagas nos 5 cursos de graduação já em funcionamento regular  

Em 2010 iniciou-se, após aprovação pela CAPES, o primeiro programa de pós-

graduação strictu sensu do campus, intitulado “Programa de pós-graduação 

Interdisciplinar em Ciências da Saúde“, que conta atualmente com 39 docentes e 4 

colaboradores credenciados em nível de mestrado e doutorado.  

O campus também inicio suas atividades de pós-graduação lato sensuem 2010, 

através do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde, com 25 

alunos atualmente matriculados. 

Na dimensão administrativo-organizacional, o Campus Baixada Santista foi 

estruturado seguindo uma hierarquia departamental, constituída por 6 

Departamentos Acadêmicos. Seguindo a reforma do Estatuto da UNIFESP, 

concluída em 2010, esses 6 Departamentos compuseram o Instituto de Saúde e 

Sociedade. 

Nesse contexto, foi elaborado um Projeto Político Pedagógico (PPP) do campus 

priorizando a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

a interdisciplinaridade e o trabalho interprofissional. São princípios direcionadores 

do PPP do campus Baixada Santista: 

 Indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; 

 A pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão; 

 A prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico; 
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 Adoção de enfoques problematizadores; 

 A interdisciplinaridade; 

 Valorização da participação ativa do estudante na construção do 

conhecimento; 

 Conduta facilitadora/mediadora do docente no processo de ensino e 

aprendizagem; 

 Articulação com Cenários de Prática Regionais; 

 A integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa; 

 Dinamicidade do plano pedagógico: construção e reconstrução permanente; 

 Avaliação formativa retro alimentadora do processo ensino-aprendizagem; 

 Desenvolvimento docente; 

Seguindo uma segunda fase de expansão do ensino público federal e a vocação 

regional da Baixada Santista, em 2011 o campus iniciou seus trabalhos para a 

implantação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT 

Mar), com o intuito de promover a capacitação de profissionais nessa modalidade e 

como porta de entrada para a formação continuada em outras graduações nas 

áreas da Engenharia e Ciências do Mar. Em 2012, com a contratação dos novos 

docentes e técnicos para o BICT Mar, foi criado o 7° departamento acadêmico do 

campus, intitulado Departamento de Ciências do Mar. 

Em 2013 foram aprovados pela CAPES mais dois Programas de Pós-Graduação, 

um deles na modalidade de Mestrado Profissional - Ensino em Ciências da Saúde. 

Já o outro programa Interunidades - Análise Ambiental Integrada é de Modalidade 

Acadêmica e conta com a participação de docentes do Departamento de Ciências 

do Mar em parceria com docentes do Campus Diadema, ambos previstos para 

começar em 2014.  
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2.3 Histórico do Curso – Contextualização e Inserção 

A Região Metropolitana da Baixada Santista possui uma situação geográfica 

privilegiada, com a proximidade de São Paulo, capital do Estado e do maior Pólo 

Industrial Brasileiro localizado na região do ABC. A Baixada Santista está situada na 

parte central do litoral paulista e abriga no estuário de Santos o maior complexo 

portuário da América do Sul, além de um dos maiores complexos industriais de 

siderurgia, química e petroquímica do Brasil. Ao lado da proeminente atividade 

industrial e portuária, a região, possui ainda importante vocação turística devido ao 

rico patrimônio histórico-cultural, opções urbanas de lazer e possibilidades de ócio 

proporcionadas pelas atrativas características naturais da região, como o extenso 

litoral arenoso, as condições climáticas amenas e beleza cênica distinta. 

A Baixada Santista, composta por nove municípios (Santos, São Vicente, Cubatão, 

Bertioga, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Itanhaém e Peruíbe), abrange uma 

área de  2.373 km2, e representa a terceira maior região do Estado em termos 

populacionais, cerca de 1 663 000 habitantes (IBGE, 2010), com um Produto Interno 

Bruto da ordem de 18,5 bilhões de reais, (3,7% da riqueza estadual) 

(http://www.agem.sp.gov.br/perfilrnc/view/perfil.php#). 

O maior e mais importante complexo portuário da América do Sul está localizado na 

Baixada Santista. O Porto de Santos, atualmente, é responsável por 25% da 

Balança Comercial Brasileira, possui a maior infraestrutura em acesso terrestre e 

aquaviário do Brasil. 

A Região caracteriza-se pela grande diversidade de funções presentes nos 

municípios que a compõem. Além de contar com o Parque Industrial de Cubatão e o 

Complexo Portuário de Santos, as atividades relacionadas ao turismo, ao comércio 

atacadista e varejista, ao atendimento à saúde, à educação, ao transporte e ao 

sistema financeiro apresentam importância significativa. Têm presença marcante 

ainda na região as atividades de suporte ao comércio de exportação, originadas 

pela proximidade do complexo portuário.  

As recentes descobertas de petróleo nas camadas pré-sal ao longo da costa sul-

sudeste do Brasil representam grandes perspectivas de investimentos em todo o 

litoral brasileiro, particularmente na Baixada Santista, onde se estão instalando as 

http://www.agem.sp.gov.br/perfilrnc/view/perfil.php
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bases continentais de suporte à exploração e produção offshore da Bacia de 

Santos. 

Em paralelo, ambas as portas de entrada do estado de São Paulo - os portos de 

Santos e de São Sebastião - planejam expansões de grande ordem para atender a 

crescente economia nacional e decorrentes exportações, importações e cabotagem. 

A instalação destes projetos estruturantes desencadeará também interações 

setoriais que nuclearão complexos industriais em toda região.Ao lado da perspectiva 

de desenvolvimento econômico que desponta no horizonte da região da Baixada 

Santista, surge paralelamente uma demanda de mão de obra qualificada para 

atender às necessidades presentes e futuras dos setores que ampliarão sua 

atuação não apenas na Baixada Santista. Isto é de particular importância no atual 

momento brasileiro, em que se discute amplamente e é patente a necessidade da 

formação de um maior número de engenheiros para atender a atual expectativa de 

crescimento econômico nacional. 

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), se mantido o 

atual ritmo de formação de engenheiros no Brasil, em dez anos o número de 

graduados nas diferentes modalidades de engenharia não será suficiente para 

atender um crescimento econômico de 5% no país. Mais importante, o estudo não 

considera ainda ritmos mais intensos de crescimento em setores específicos da 

economia, como petróleo e gás, além de setores associados situados a montante e 

a jusante desta cadeia produtiva, como o setor portuário (Nascimento et al., 2010). 

O crescimento econômico que se avizinha na esteira dos planos de 

desenvolvimento urbano e industrial da Baixada Santista é, sem dúvida, bastante 

promissor para uma região que ainda possui, por exemplo, 20% de sua população 

vivendo em domicílios precários (Brandão et al., 2010). 

No entanto, em consonância com a definição de desenvolvimento sustentável 

elaborada pela Comissão de Brundtland das Nações Unidas em 1987, deve-se 

“suprir as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações 

futuras em suprir suas próprias necessidades”. O litoral paulista, ao longo de seus 

700 km de extensão, compreende uma ampla diversidade de ecossistemas 

marinhos, incluindo planícies costeiras, estuários, praias arenosas, manguezais, 
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marismas, costões rochosos, ilhas e ilhotas, bem como a desembocadura de rios de 

dimensões diversas provenientes dos sistemas serranos e planaltos distantes da 

atual linha de costa. 

Naturalmente, a conservação destes ecossistemas possui inestimável valor, quer 

seja pelo valor intrínseco dos recursos naturais, valor psicológico que contribui para 

o bem-estar emocional e/ou espiritual do ser humano, ou valor instrumental, 

comumente medidos em termos de valor econômico ou de serviços (Trombulak et 

al., 2004). 

De um modo visível, o valor instrumental da conservação da Natureza vem 

ganhando espaço na esfera econômica neoclássica do mundo ocidental. 

Atualmente, é amplamente aceita a noção de que existe uma clara dependência 

entre a sobrevivência do homem e a integridade dos ecossistemas (Belchior, 2008). 

De acordo com relatório do Instituto de Recursos Mundiais, as economias mundiais 

estão de tal forma dependentes dos bens e serviços naturais que a vida humana 

está condicionada pela capacidade que os ecossistemas têm de manter a oferta 

destes benefícios (IRM, 2000). 

Portanto, da mesma forma que se necessita cada vez mais profissionais com 

formação técnica adequada para dar sustentação ao desejável crescimento 

econômico em nossa região e em nosso país, também existe uma demanda 

crescente de profissionais que saibam acomodar este desenvolvimento dentro de 

limites que não comprometa a integridade de sistemas auto-organizados que 

provêm o contexto ambiental para as atividades humanas. Importante destacar que 

este tipo de profissional encaixa-se não apenas nas demandas regionais futuras, 

mas é também de crucial importância na recuperação do passivo ambiental 

existente na região da Baixada Santista. 

É nesse contexto que o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 

Mar foi planejado e implantado pela UNIFESP no Campus Baixada Santista com o 

intuito de promover a capacitação profissional necessária para dar suporte a um 

desenvolvimento sustentável não só sob o ponto de vista tecnológico, mas também 

social e ambiental. Os cursos de Engenharia Ambiental e Portuária e de Engenharia 

de Petróleo e Recursos Renováveis terão início em 2015. O curso de Oceanografia 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 9 

será oferecido a partir de 2018, além da possibilidade de que sejam oferecidos a 

seguir os cursos de Engenharia de Pesca e Aquicultura e Ecologia Marinha. 

 

2.4 Apresentação, justificativa e perfil do curso 

O desenvolvimento científico e tecnológico está intrinsecamente associado ao 

desenvolvimento econômico de uma sociedade, uma vez que a produção baseada 

no conhecimento científico-tecnológico agrega maior valor à produção do que a a 

simples extração de recursos naturais.  

Sendo assim, um dos grandes desafios da atualidade é elaborar modelos de 

desenvolvimento que primem não somente pela sustentabilidade econômica, mas 

também considerem, de forma indissociável, a sustentabilidade ambiental e 

sociopolítica. Para tanto, o modelo tradicional de educação universitária, tipicamente 

setorial e compartimentado, vem sendo superado por um modelo que preza por uma 

formação interdisciplinar que integre diversas áreas do conhecimento humano. 

Entende-se, portanto, que a formação de profissionais que possuam, ou conteúdo 

puramente técnico-científico, ou visão exclusivamente filosófica-humanística, pode 

não responder integralmente à urgente necessidade de harmonização entre o 

crescimento econômico, a conservação dos ecossistemas naturais e o 

desenvolvimento social.  

O desafio da formação de profissionais aptos a atuar num cenário de constantes e 

significativas transformações econômicas, sociais e tecnológicas, traz à tona a 

necessidade de se desenvolver e transmitir um conhecimento com efetiva aplicação 

social. Nesse contexto, a Universidade deve oferecer currículos e métodos 

inovadores de ensino e formação, que aliados às habilidades e competências 

próprias de cada disciplina, somem outras de caráter mais amplo, visando além das 

necessidades do mundo do trabalho, incentivar uma mentalidade empreendedora e 

transformadora entre estudantes e pesquisadores. O profissional do futuro, o qual 

as Universidades estão reunindo esforços para formar, entrelaça estes dois grandes 

pilares de forma a atender às demandas do mundo do trabalho sem olvidar-se de 

seu papel ético, crítico e cidadão, com responsabilidade ambiental e social. 
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A concepção de ensino universitário na qual se enfatiza uma formação integral e 

interdisciplinar, em oposição ao formato compartimentalizado baseado nos modelos 

de formação das Universidades Europeias do século XIX, foi inicialmente proposta 

por Anísio Teixeira, na década de 1960, sob o nome de “Universidade Nova”. A 

proposta tinha como meta a construção de novas metodologias de ensino com o 

intuito de formar profissionais com base em práticas que incorporassem a reflexão 

contextual da realidade, mediada por um processo de ensino-aprendizagem 

interativo através do qual se consolidassem atitudes de autonomia, criatividade, 

cientificidade, auto-aperfeiçoamento, cooperação, negociação, entre outras.  

Relegados durante anos de ditadura militar, os ideais da “Universidade Nova” 

voltam à voga com formato atual, na figura dos chamados Bacharelados 

Interdisciplinares (BI) propostos através do Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) instituído em 

2007. O BI é um curso de graduação universitária de natureza interdisciplinar, que 

oferece ao estudante uma formação técnico-científica, humanística ou artística, 

dependendo do caráter do curso. Todo BI possui terminalidade própria, 

instrumentalizando o egresso para atuar nos setores público ou privado, além do 

campo não-governamental associativo. Por outro lado, o BI serve também como 

requisito para continuação da formação do aluno em nível de ensino superior, 

através de seu ingresso em cursos de formação específica na própria Universidade. 

Nesse sentido, o Campus Baixada Santista oferece o Bacharelado Interdisciplinar 

em Ciência e Tecnologia do Mar. Trata-se de um curso de graduação plena com 

duração de três anos, ao término dos quais o aluno é diplomado como Bacharel em 

Ciência e Tecnologia do Mar. O Curso está planejado numa concepção modular de 

currículo, procurando integrar conteúdos/disciplinas em eixos e módulos 

interdisciplinares. Nesse sentido, prioriza a adoção de metodologias 

problematizadoras para o ensino, a inserção de novas tecnologias de informação e 

comunicação, o estímulo a uma postura ativa do aluno na construção, disseminação 

e aplicação do conhecimento. 

Assumir a interdisciplinaridade como direcionador desse projeto possibilitou uma 

organização didático pedagógica distinta da estrutura tradicional centrada na oferta 

de disciplinas básicas e de formação específica para o perfil profissional definido. 
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Dessa forma, o BICT Mar apresenta um desenho curricular direcionado por quatro 

eixos de formação que perpassam os anos de graduação. Em cada um dos eixos, a 

proposta curricular é constituída por módulos aglutinando áreas temáticas afins. A 

figura abaixo (Figura 2) apresenta uma composição gráfica da interação entre os 

eixos formativos que constituem o BICT Mar. 

A matriz curricular do curso BICT Mar está constituída por módulos fixos 

(obrigatórios) e eletivos que totalizam 4060 horas, das quais os alunos deverão 

cursar 1440 horas (57%) de módulos fixos e no mínimo 960 horas (39%) de 

módulos eletivos, além de 120 horas de atividades complementares cujas diretrizes 

constam no Apêndice V desse documento.  

 

Figura 1. Trajetórias de formação para os estudantes do Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar. Os cursos de graduação 

em engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis e Engenharia 

Ambiental e Portuária terão início em 2015. Os demais cursos de 

graduação estão previsto para iniciar até 2020. Além dos cursos de 

graduação de formação específica, outras possíveis trajetórias de 

formação dos egressos estão indicadas. 
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Figura 2.  Representação gráfica da formação interdisciplinar por meio da 

contribuição dos quatro eixos formativos que contribuem para o curso de 

graduação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 

MarDistribuição dos eixos direcionadores que compõem o BICT Mar. 

 

2.4.1 Eixo Ambiente Marinho 

No contexto do BICT Mar, o eixo “Ambiente Marinho” é aquele na qual estão 

inseridos unidades curriculares relacionadas as Ciências Exatas e da Terra (Física, 

Matemática, Química, Geologia e conteúdos específicos da área de engenharia) e é 

responsável por 57% da carga didática obrigatória do curso. 
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Sendo assim, o objetivo principal do eixo Ambiente Marinho é fornecer, aos alunos 

do BICT Mar, o conhecimento sobre o ambiente de ecossistemas costeiros e 

marinhos no que concerne ao funcionamento e integração de tudo que compõe o 

meio “abiótico” e suas interações com a fauna e a flora.  

Os objetivos específicos deste Eixo são: 

 Aprimorar a capacidade de abstração e raciocínio lógico; 

 Compreender e fazer uso dos conceitos e ferramentas matemáticas; 

 Ser capaz de aplicar as ferramentas matemáticas para a solução de problemas 

aplicados à Ciências e Tecnologia do Mar; 

 Compreender os conceitos e teorias das áreas da Física, Química e Geologia, 

vinculadas ao ambiente marinho, assim como aplicar estes conceitos na prática 

profissional; 

 Compreender e aplicar a tecnologia da informação e comunicação como 

ferramenta para o estudo da ciência do mar; 

 Habilitar os estudantes para compreender e discutir de forma abrangente e 

multidisciplinar os processos oceânicos e sua interação com os continentes, com 

a atmosfera e com a biosfera. 

 Conhecer e entender os recursos energéticos presentes ou associados ao 

ambiente marinho. 

 

2.4.2 Eixo Vida Marinha 

Neste eixo o estudante universitário tomará contato com o estudo da vida e sua 

relação com o ambiente marinho, além de entender formas de aplicação deste 

conhecimento na sociedade. Este estudo se dará através da discussão organizada 

em diferentes níveis de organização biológica ao longo dos diferentes módulos 

obrigatórios que compõem este eixo.  

Os conteúdos ministrados nos módulos deste eixo promovem, portanto, inicialmente 

a compreensão de processos de manutenção e propagação da vida em nível 

celular, passando pelo estudo da diversidade dos micro-organismos, organismos 

fotossintetizantes e metazoários marinhos. Em seguida são discutidas as interações 
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dos organismos com o ambiente marinho e os padrões e processos de organização 

da vida em nível de populações, comunidades e ecossistemas. Por fim, o eixo “Vida 

Marinha” promoverá a compreensão de estratégias de aplicação do conhecimento 

ecológico com fins à gestão ecossistêmica da zona costeira.  

O estudo dos conteúdos ministrados ao aluno do BICT Mar, ao longo do caminho 

percorrido neste eixo, é permeado pela discussão sobre a aplicação deste 

conhecimento no desenvolvimento tecnológico relacionado às Ciências do Mar, 

voltada à utilização de bens e serviços de ecossistemas marinhos, sem o 

comprometimento da estrutura e das funções ecossistêmicas. 

Os objetivos do eixo “Vida Marinha” são, portanto: 

 Compreender as estruturas e processos celulares, considerando a expressão e a 

transmissão da informação genética, os mecanismos de diferenciação e morte 

celular, além dos processos metabólicos que sustentam o funcionamento da 

vida; 

 Conhecer a diversidade da vida marinha, sua classificação e a biologia dos 

principais organismos marinhos nos diferentes níveis de organização; 

 Estudar a ecologia, incluindo a dinâmica de populações, as relações entre os 

organismos e seu ambiente, além da estrutura e funcionamento de 

ecossistemas, com ênfase em ecossistemas costeiros e marinhos; 

 Entender as ameaças à vida marinha, métodos de avaliação e formas de manejo 

e conservação da biodiversidade; 

 Construir e consolidar uma visão crítica das respostas da sociedade frente aos 

desafios da relação homem e ambiente, através da discussão de políticas 

públicas e privadas, legislação e ética ambiental. 

 

2.4.3 Eixo Sociedade e Mar 

No mundo contemporâneo, com características de um mundo globalizado, 

constituído complexamente em redes de interação entre seres humanos, animais, 

tecnologia e ecossistemas, o mar institui-se como ambiente no qual grande parte de 

tais redes materializa sua existência. 
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O olhar para a vida marinha e para o mar, como lócus de formas não-humanas de 

vida, bem como fonte de desenvolvimento e de transformações sociais, é 

fundamental para um entendimento de esferas econômicas, culturais e tecnológicas 

do mundo contemporâneo, bem como seus dilemas éticos e morais.  

Dimensões emergentes do binômio sociedade-mar, em contextos de âmbito 

regional, nacional e internacional, estão situadas numa nova arquitetura complexa 

de redes cognitivas. Assim, as Ciências do Mar inserem-se no novo mundo 

globalizado, no novo espaço-tempo constituído sob a forma de ecossistemas 

globais, de redes de coletivos técnicos, humanos e ambientais.  

Neste projeto pedagógico do BICT Mar, pautado por vertentes interprofissionais e 

interdisciplinares, o eixo "Sociedade e Mar" está proposto para atender à formação 

do Bacharel em Ciências e Tecnologia do mar, em termos de temáticas voltadas 

para essas questões interativas dos ecossistemas sociedade - tecnologia - 

ambientes marinhos e costeiros. O objetivo principal do eixo é desenvolver no 

estudante um conjunto de habilidades e de competências concernentes a domínios 

das ciências humanas e sociais em suas inter-relações com as ciências e profissões 

do mar. Esses domínios abarcam esferas de estudos econômicos, políticos, 

tecnológicos, psicossociais, culturais e ecológicos. 

São objetivos específicos do eixo “Sociedade e Mar”: 

 Favorecer a compreensão das múltiplas dimensões envolvidas nas 

transformações das sociedades relacionadas aos ecossistemas, em especial o 

ecossistema marinho; 

 Estudar políticas públicas relacionadas ao Mar, no que diz respeito à exploração 

marítima, transporte marítimo, ambiente marítimo e portuário, e interdependência 

eco-comunicativa e geopolítica; 

 Refletir sobre diferentes estratégias de integração entre perspectivas de 

desenvolvimento e conservação ambiental; 

 Estudar processos de trabalho relacionados a portos e ao mar em seus múltiplos 

aspectos e em sua inter-relação com inovações tecnológicas; 

 Discutir processos de gestão e processos econômicos relacionados a portos e 

ao mar; 
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 Analisar criticamente problemas decorrentes de dimensões técno-eco-sociais em 

suas relações com políticas públicas, sociedade e o uso do porto e do mar como 

fonte de vida e desenvolvimento; 

 Ampliar o conhecimento sobre aspectos psicossociais das profissões das 

Ciências do Mar; 

 Abordar múltiplos aspectos relativos à realidade portuária regional, 

modernização dos portos e práticas do mundo marítimo globalizado;  

 Contribuir para o desenvolvimento de competências para o trabalho em equipe e 

para o diálogo interprofissional, pautados no compromisso ético e no 

comprometimento com a sustentabilidade nas relações entre ciência, tecnologia, 

sociedade e ambiente; 

 Analisar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas 

nas áreas de porto e mar; 

 Fomentar a compreensão e construção de uma visão crítica sobre o individuo, a 

cultura, a sociedade, a ecologia, e a ética, nas interações sociedade-tecnologia-

mar, abarcando dimensões de questões étnico-raciais e de direitos humanos.\ 

 

2.4.4 2.8 Eixo Mar, Ciência e Tecnologia 

Neste eixo o aluno do bacharelado será apresentado a epistemologia da ciência e 

aos processos de produção, sistematização, disseminação e universalização do 

conhecimento, visando a formação do bacharel mediante a disponibilização de 

métodos de trabalho científico, sem restrições à criatividade e à liberdade de 

pensar, aspectos fundamentais à multiplicidade e diversidade do conhecimento. 

Inicialmente proporcionar-se-á uma aproximação a filosofia da ciência e as 

principais características da ciência moderna e da pesquisa científica. 

Posteriormente o graduando será levado à compreensão dos diferentes modelos e 

métodos utilizados para a produção da ciência, tecnologia e inovação, a fim de ter 

ampliada sua capacidade crítica e discursiva, bem como sua autonomia intelectual, 

considerando que compreender o método científico em sua diversidade é aprender 

a estudar autonomamente e a criar o conhecimento. 
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A produção responsável da ciência será estimulada a partir do desenvolvimento de 

trabalhos criteriosos, da percepção das consequências sociais e relações 

indissolúveis entre ciência, métodos científicos e ética. 

Desenvolvido do primeiro ao sexto termo do curso, o eixo “Mar, Ciência e 

Tecnologia” será responsável pela formação científica e tecnológica do aluno do 

BICT Mar, que será instrumentalizado para realizar projetos de iniciação científica e 

o trabalho de conclusão de curso, com vistas à consolidação da formação adquirida 

e aplicação do conhecimento gerado, fomentando a disseminação da ciência 

através da participação em eventos acadêmicos e publicação em periódicos 

científicos. 

Os projetos de pesquisa serão desenvolvidos em consonância com as plataformas 

tecnológicas desenvolvidas pelo corpo de pesquisadores do IMar da UNIFESP 

como um todo e seus respectivos colaboradores. 

São objetivos específicos do eixo “Mar, Ciência e Tecnologia”: 

 discutir a filosofia e epistemologia da ciência, apresentar a ciência 

contemporânea e o método científico, suas possibilidades e diversidade;  

 desenvolver a capacidade crítica e criativa; 

 estimular a busca ativa pelo conhecimento; 

 estimular a integração do conhecimento adquirido nas distintas unidades 

curriculares e o estabelecimento de relações entre as diversas áreas do saber, a 

partir de uma fundamentação teórica convergente; 

 desenvolver competências para o uso apropriado dos métodos de pesquisa na 

elaboração de projetos de iniciação científica e trabalhos de conclusão de curso;  

 sensibilizar para a adoção de comportamentos éticos e responsáveis na 

produção da ciência. 
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3 CONCEPÇÃO DO BICT Mar 

O Bacharelado Interdisciplinar proporcionará uma formação com foco na 

interdisciplinaridade e no diálogo entre áreas de conhecimento e entre componentes 

curriculares, estruturando as trajetórias formativas na perspectiva de uma alta 

flexibilização curricular.  

O caráter interdisciplinar dos projetos é garantido pela articulação e inter-relação 

entre unidades curriculares e áreas de conhecimento em conformidade com os 

referenciais orientadores do MEC. Paralelamente às atividades curriculares,, os 

estudantes podem aprofundar-se nos conhecimentos técnico-científico da área de 

Ciências do Mar exercendo, opcionalmente, atividades de monitoria das unidades 

curriculares e atividades de iniciação científica, sob orientação docente. 

A progressão do Bacharel para um segundo ciclo de formação acadêmica 

acontecerá mediante a utilização de formas processuais de seleção, levando-se em 

conta indicadores de rendimento estabelecidos em regulamentos da Pró-Reitoria de 

Graduação da UNIFESP. 

3.1 Objetivos do curso 

Com foco numa área abrangente de conhecimentos - Ciências do Mar - o BICT Mar 

visa formar profissionais com sólidos fundamentos teóricos e práticos e uma visão 

integrada desta área do saber. 

O curso visa promover o desenvolvimento de competências, habilidades atitudes e 

valores que confiram autonomia para a aprendizagem e inserção  abrangente e 

multidimensional na vida social e no mercado de trabalho.  

São, portanto, objetivos do BICT Mar: 

 Formar  um bacharel com capacidade de integração e aplicação de 

conhecimentos para resolução de problemas contemporâneos na área de 

Ciências do Mar, comprometido com a sustentabilidade nas relações entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente; 

 Propiciar uma formação técnico-científica e humana de excelência, entendendo a 

pesquisa como propulsora do desenvolvimento científico, tecnológico e social; 
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 Formar um profissional preparado para o trabalho em equipe interdisciplinar com 

ênfase na integralidade na abordagem profissional; 

 Formar um profissional com atitude ética nas esferas profissional, acadêmica e 

das relações interpessoais. 

 

3.2 Perfil do egresso 

O BICT Mar compromete-se com a formação interdisciplinar de um profissional apto 

a atuar na análise, identificação, e resolução de problemas pertinentes à área de 

Ciências do Mar de forma integrada e ecossistêmica, a partir do domínio de 

conhecimentos das Ciências Exatas e da Terra, Biológicas e Humanas. 

O egresso do BICT Mar deverá apresentar uma formação crítica, reflexiva, interativa 

e ética no discernimento das etapas e dimensões que envolvem o processo de 

geração, aplicação e disseminação do conhecimento científico e tecnológico. 

O bacharel estará habilitado para atuar nos setores público, privado e terceiro setor. 

Poderá planejar, executar e gerir atividades relacionadas à exploração, uso e 

conservação dos bens ambientais e dos serviços ecossistêmicos das zonas 

costeiras e oceânicas. Poderá, ainda, dar continuidade a seus estudos em outro 

bacharelado ou ainda ascender diretamente ao nível de pós-graduação (vide 

representação gráfica das trajetórias de formação na Figura 1). 

 

3.3 Habilidades e competências 

A formação do Bacharel em Ciências e Tecnologia do Mar possibilitará o 

enfrentamento e proposição de soluções para os desafios provenientes das rápidas 

transformações da sociedade e do mundo do trabalho, a partir do exercício 

profissional diversificado com base na interdisciplinaridade de sua formação.  

Ao concluir o curso, o bacharel deverá ser capaz de: 

 Buscar, analisar, aplicar e gerar conhecimento científico e tecnológico, a 

partir de abordagem ética, crítica e interativa; 

 Atuar na área de Ciências do Mar através do domínio de diferentes 

linguagens e ferramentas; 
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 Interagir em equipes interdisciplinares, através do diálogo e articulação de 

diferentes profissionais, proporcionando um elo entre as áreas específicas do 

conhecimento; 

 Avaliar problemas e propor soluções a partir de inovação científica e 

tecnológica, com vistas à sustentabilidade nas zonas costeiras e oceânicas; 

 Atuar com empreendedorismo, flexibilidade e aptidão para a comunicação e 

para o trabalho em equipe; 

 Propor e atuar com abordagem interdisciplinar no planejamento e execução 

de projetos científicos e tecnológicos; 

 Analisar e colaborar no desenvolvimento de políticas públicas,programas e 

projetos nacionais e internacionais; 

 Desenvolver uma formação acadêmica continuada  com vistas à excelência 

da atuação profissional;  

 Agir com responsabilidade socioambiental e respeito pela diversidade étnico-

cultural. 

 

3.4 Princípios direcionadores do projeto pedagógico (Pressupostos) 

O Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o 

Século XXI (Delors, 1996:77) aponta que, “para poder dar resposta ao conjunto de 

suas missões, a educação deve organizar-se à volta de quatro aprendizagens 

fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo, para cada 

indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os 

instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio 

envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em 

todas as atividades humanas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra 

os três precedentes.” 

Partindo destas recomendações, o Projeto Pedagógico do Curso  assume os 

seguintes pressupostos epistemológicos, didático-pedagógicos e metodológicos: 

3.4.1 Pressupostos epistemológicos 

Aprendizagem colaborativa/interativa e significativa - Práticas 

colaborativas/interativas proporcionam aprendizagens diversas e promovem um 

maior fluxo de troca de informações . A troca e a partilha de experiências faz 

aumentar de forma significativa a quantidade de soluções e ideias, bem como e a 
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qualidade das atividades realizadas. Freire (1996) aponta que o educando deve 

primeiro descobrir-se como um construtor desse mundo em constante metamorfose, 

saber relacionar o real e o virtual, pois a cultura precisa ser redescoberta e 

reinventada, numa ação dialógica e interativa. 

Portanto a aprendizagem deve ser significativa, desafiadora, problematizadora e 

instigante, a ponto de mobilizar o aluno e o grupo a buscar soluções possíveis para 

serem discutidas e concretizadas à luz de referenciais teóricos e práticos. 

A avaliação formativa como feedback do processo - A avaliação deve subsidiar 

todo o processo de formação, fundamentando novas decisões, direcionando os 

destinos do planejamento e reorientando-o caso esteja se desviando. Dentro da 

visão de que aprender é construir o próprio conhecimento, a avaliação assume 

dimensões mais abrangentes. Conforme Luckesi (1998), “o ato de avaliar por sua 

constituição mesmo, não se destina a julgamento “definitivo” sobre uma coisa, 

pessoa ou situação, pois que não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao 

diagnóstico e, por isso mesmo, à inclusão, destina-se à melhoria do ciclo de vida”. 

Assim, deve ser um mecanismo constante de retroalimentação, visando a melhoria 

do processo de construção ativa do conhecimento por parte de gestores, 

professores, alunos e funcionários técnico-administrativos. 

A interdisciplinaridade - O desenvolvimento da tecnologia e da ciência em vários 

campos disciplinares, articulado com a crescente complexidade e o avanço 

significativo com que novas informações são produzidas impõe o desafio da 

integração das disciplinas. Neste contexto, emerge do conceito de 

interdisciplinaridade, situada nos anos 1970. 

Na diversidade que marca as conceituações e práticas interdisciplinares, é possível 

identificar pontos comuns: o sentido de relação, a valorização da história dos 

diferentes sujeitos/disciplinas envolvidas, o movimento de questionamento e dúvida, 

a busca por caminhos novos na superação de problemas colocados no cotidiano, a 

ênfase no trabalho coletivo e na parceria e o respeito pelas diferenças. É possível, 

assim, pensar que a interdisciplinaridade constitui-se em um dos caminhos para que 

áreas científicas delimitadas e separadas encontrem-se e produzam novas 

possibilidades. 
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Assumimos que a ênfase interdisciplinar favorece o redimensionamento das 

relações entre diferentes conteúdos, contribuindo para que a fragmentação dos 

conhecimentos possa ser superada. Integrar também implica pensar em novas 

interações no trabalho em equipe multiprofissional, configurando trocas de 

experiências e saberes numa postura de respeito à diversidade, cooperação para 

efetivar práticas transformadoras, parcerias na construção de projetos e exercício 

permanente do diálogo. 

Nessa reconstrução, importante frisar o lugar fundamental das disciplinas: o espaço 

inter exige a existência de campos específicos que em movimentos de troca possam 

estabelecer novos conhecimentos. Assim, a ênfase interdisciplinar demanda não a 

diluição das disciplinas, mas o reconhecimento da interdependência entre áreas 

rigorosas e cientificamente relevantes (Lenoir,1998; Fourez, 2001). 

A postura ativa do estudante na construção do conhecimento - Parte-se da 

premissa de que a aprendizagem implica em redes de saberes e experiências que 

são apropriadas e ampliadas pelos estudantes em suas relações com os diferentes 

tipos de informações. Aprender é, também, poder mudar, agregar, consolidar, 

romper, manter conceitos e comportamentos que vão sendo (re)construídos nas 

interações sociais.  

A aprendizagem pode ser, assim, entendida como processo de construção de 

conhecimento em que o aluno edifica suas relações e intersecções na interação 

com os outros alunos, professores, fóruns de discussão, pesquisadores. 

A postura facilitadora e mediadora do docente no processo ensino e 

aprendizagem - Entende-se que as transformações sociais exigem um diálogo com 

as propostas pedagógicas, onde o professor assume um lugar de mediador no 

processo de formação do profissional, estruturando cenários de aprendizagem que 

sejam significativos e problematizadores da prática profissional (Brew e Boud, 1998; 

Harden e Crosby 2000). 

O docente deve desenvolver, nesse enfoque, ações de ensino que incidem nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos 

de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa e socialização do que foi 
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apreendido. Insere-se, ainda, o esforço em propiciar situações de aprendizagem 

que sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento.  

Assumir diferentes papéis requer um envolvimento com a elaboração do 

planejamento, tendo clareza dos objetivos a serem buscados e discutindo a função 

social e científica das informações/conteúdos privilegiados. Essa postura implica, 

também, na escolha de estratégias metodológicas que priorizem a participação, 

interação e construção de conhecimentos. Nesse cenário, mediar não equivale a 

abandonar a transmissão das informações, mas antes construir uma nova relação 

com o conteúdo/assunto abordado, reconhecendo que o contexto da informação, a 

proximidade com o cotidiano, a aplicação prática, a valorização do que o aluno já 

sabe, as conexões entre as diversas disciplinas, ampliam as possibilidades de 

formar numa perspectiva de construção do conhecimento. 

A pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão - Diante do 

processo de avaliação e reestruturação em que se encontra o ensino superior no 

Brasil neste momento de implantação das Diretrizes Curriculares onde se espera 

um perfil de aluno mais ativo, questionador e construtor de seu próprio 

conhecimento, a pesquisa toma papel de destaque no processo de formação do 

profissional. 

De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades 

Brasileiras de 2000, “a pesquisa, compreendida como processo formador, é 

elemento constitutivo e fundamental do processo de aprender a 

aprender/aprendendo, portanto prevalente nos vários momentos curriculares, 

alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. 

A atividade de pesquisa também constitui um elemento aglutinador de 

conhecimentos, uma vez que integra alunos de graduação, pós-graduação e corpo 

docente, promovendo a interação orientador-aluno de forma a garantir a 

transferência do conhecimento em prol da produtividade acadêmica, com total 

aproveitamento do potencial humano e físico disponível na Instituição. 

No contexto da extensão, a atividade de pesquisa deve considerar as necessidades 

socioeconômicas e ambientais da região, e traduzir-se em melhoria da qualidade e 

sustentabilidade das atividades humanas e do ambiente no entorno. Uma vez 
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assumido que a harmonia do binômio desenvolvimento-preservação norteia a 

atuação de professores e alunos, projeta-se uma significativa colaboração para o 

aumento da qualidade de vida da população local e dos usuários da zona costeira, a 

partir de melhorias na qualificação profissional, na eficiência de processos 

industriais e portuários e na conservação dos bens e serviços ambientais. 

Empreendedorismo - No atual cenário socioeconômico, emerge o entendimento de 

que a condução dos cursos de graduação deixem de  ser  meros instrumentos  de 

transmissão de conhecimento e informações, para atuarem de forma positiva para o 

enfrentamento de desafios do mercado de trabalho que  as  rápidas transformações 

da sociedade apresentam (Parecer CNE/CES nº 776/1997).  

Estudos apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), do 

Sistema das Nações Unidas, indicam que dentre as principais características 

esperadas dos diplomados na Educação Superior destaca-se o “espírito 

empreendedor”.  

De acordo com Filion (1999), o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela 

capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de 

consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de 

negócios.Tomando como princípio norteador o estímulo ao espírito inventivo, 

inovador e empreendedor, o ensino superior deve despertar, influenciar e induzir o 

aluno a adotar uma postura empreendedora através de práticas pedagógicas que 

promovam experiências de mercado relacionadas ao curso que ele está vinculado, 

enquanto trabalham valores como pró-atividade, ética, foco em resultado, 

cooperação e comprometimento. 

3.4.2 Pressupostos didático-pedagógicos 

Diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação - O foco na 

prática significa construir um referencial orientador diferenciado para as decisões 

pedagógicas: pensar sobre o que foi realizado representa interrogar a própria ação, 

os interesses e expectativas dos alunos e as condições institucionais e sociais. 

Neste sentido, a reflexão “jamais é inteiramente solitária. Ela se apoia em conversas 

informais, momentos organizados de profissionalização interativa” (Perrenoud, 

1999). 
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Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o 

processo de ensino-aprendizagem: no processo de construção de conhecimento a 

prática necessita ser reconhecida como atividades a partir da qual se identifica, 

questiona, teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano da formação. A 

prática não se reduz a eventos empíricos ou ilustrações pontuais. Se lida com a 

realidade e dela se retira os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens.  

Estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem alicerçadas 

na prática, na forma em que esta se dá no contexto real das profissões, possibilita 

que o processo de construção do conhecimento ocorra contextualizado ao futuro 

exercício profissional, reduzindo as dicotomias teoria/prática e básico/profissional. 

Em contraposição a modelos tradicionais, a prática profissional será exercitada pelo 

aluno desde o início do curso, atuando como elemento problematizador para a 

busca do conhecimento necessário para o exercício desta prática.  Possibilitará 

assim um reconhecimento, pelo aluno, da necessidade dos conteúdos escolhidos 

para compor a estrutura curricular, especialmente dos cursos de graduação. 

A problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa - As 

metodologias problematizadoras expressam princípios que envolvem assunção da 

realidade como ponto de partida e chegada da produção do conhecimento, 

procurando entender os conteúdos já sistematizados como referenciais importantes 

para a busca de novas relações. Encontra nas formulações de Paulo Freire um 

sentido de inserção crítica na realidade para dela retirar os elementos que 

conferirão significado e direção às aprendizagens. 

As dimensões problematizadoras procuram constituir mudanças significativas na 

forma de conceber e concretizar a formação de profissionais, configurando uma 

atitude propositiva frente aos desafios contemporâneos. Assume a construção do 

conhecimento como traço definidor da apropriação de informações e explicação da 

realidade. 

3.4.3 Pressupostos metodológicos 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão - Como os três pilares 
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da Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e a extensão 

devem ser vistas como indissociáveis e interdependentes. Da mesma forma que o 

ensino está presente na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas 

da Universidade, a pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino, campos 

fecundos de investigação. Por outro lado, as atividades de extensão possibilitam 

novas dimensões do processo formativo da Universidade, aproximando os 

estudantes da realidade local e regional da área de abrangência da Universidade e 

alimentando os projetos de pesquisa e construção de novos conhecimentos. 

A integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa - A convivência 

entre as atividades de graduação e pós-graduação, bem como das interfaces e 

interdependências que existem entre estes dois momentos de ensino é um princípio 

deste Projeto Político de Curso (PPC). Reconhece-se a necessidade de não haja 

uma monopolização dos interesses docentes e dos recursos infra 

estruturais/fomento em um espaço formativo ou de pesquisa em detrimento de 

outros, evitando secundarizar e ou marginalizar, especialmente, o ensino da 

graduação. 

A integração com a comunidade - A aproximação entre a universidade e as 

comunidades regionais deve funcionar como um meio de aproximar a formação do 

aluno às realidades, nacional e regional, dos assuntos relacionados às ciências do 

mar e meio ambiente. A percepção da multidisciplinaridade na gestão das atividades 

humanas e na utilização racional dos bens e serviços ambientais demanda novos 

cenários para o ensino-aprendizagem. 

A integração do ensino com a realidade socioambiental regional visa uma melhor 

organização da prática docente e dos espaços de aprendizagem nos vários níveis 

de apoio técnico-científico a órgãos governamentais, instituições privadas, 

organizações não governamentais e outras instituições de ensino e pesquisa. Nesta 

perspectiva, supera a simples utilização da rede de instituições, empresas e 

serviços como campo de ensino, mas supõe uma reelaboração da articulação 

teoria-prática, ensino-aprendizagem-trabalho e, fundamentalmente, uma 

reconfiguração da função social da própria universidade, no sentido de proporcionar 

o desenvolvimento de novos conhecimentos, serviços e produtos pautados na 

inovação tecnológica e científica, de acordo com as demandas sociais. 
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Dinamicidade do plano pedagógico: construção e reconstrução permanente -

Identifica-se, ainda, a necessidade de que o Projeto Pedagógico seja objeto de 

estudo pelo docente e pela Instituição, produzindo-se um conhecimento sobre sua 

importância no desenvolvimento do PPC e construindo alternativas de lidar com as 

dificuldades e entraves que emergem em todo o processo transformador. 

Para isto, é necessária uma ampliação do conceito de currículo como uma 

construção social que se elabora no cotidiano das relações institucionais, podendo 

ser analisado como: função social, refletida na relação escola-sociedade; projeto ou 

plano educativo; campo prático que permite analisar a realidade dos processos 

educativos dotando-os de conteúdo e território de práticas diversas; espaço de 

articulação entre a teoria e a prática e objeto de estudo e investigação. 

Mobilidade acadêmica - De acordo com a Portaria nº 94/2009 do Ministério de 

Educação e Cultura, que institui o "Programa Mobilidade Acadêmica Brasil - MAB" 

entende-se por mobilidade acadêmica entre Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES) a possibilidade efetiva de discentes e docentes vinculados a uma 

Universidade Federal cursarem (no caso de discentes) e ministrarem (no caso de 

docentes) disciplinas em outras Universidades Federais, bem como, 

complementarmente, desenvolverem atividades de pesquisa e de extensão, dentro 

de um curso equivalente, no qual terão asseguradas as mesmas condições, direitos 

e garantias gozadas por um estudante regularmente matriculado ou por docente em 

efetivo exercício na Universidade que os receberá. 

No BICTMar, a mobilidade acadêmica é estimulada internamente (inter-campi) e 

entre instituições através de convênios e parcerias com Universidades Federais 

como UFABC e outras IES que ofereçam cursos de Bacharelado Interdisciplinares 

em Ciências e Tecnologia, bem como em instituições internacionais de ensino e 

pesquisa que desenvolvam estudos relacionados às ciências do mar e meio 

ambiente. 

Em âmbito internacional, a mobilidade acadêmica de discentes e docentes será 

fomentada pela participação em iniciativas do Governo Federal (CAPES, CNPq) 

com vistas ao intercâmbio científico entre IES do Brasil e do exterior, e pela 

participação do Instituto do Mar em redes e associações voltadas ao intercâmbio de 
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informação e conhecimento visando a formação de recursos humanos de alto nível 

em programas de graduação e pós-graduação. 

Internacionalização - Considerando que o intercâmbio de informação e 

experiências, e a multiplicação de iniciativas conjuntas são instrumentos 

fundamentais para o progresso contínuo do conhecimento, a internacionalização 

universitária visa promover não apenas o desenvolvimento acadêmico do aluno e do 

docente, mas também um enriquecimento cultural que se traduza em ampliações 

dos referenciais profissionais na perspectiva do multiculturalismo e da diversidade. 

Nesse contexto, importa priorizar o estabelecimento de acordos de cooperação 

internacional para atividades de ensino, pesquisa e extensão, através da concepção 

e implementação de estratégias de aproximação a agências internacionais de 

cooperação acadêmica, representações diplomáticas e organizações internacionais. 

Tal aproximação se completa através da participação do corpo docente e discente 

em eventos, congressos e missões no exterior, bem como a partir da promoção e 

organização de eventos, simpósios e jornadas internacionais nos níveis de 

graduação e pós-graduação, com vistas à formação e integração de redes, 

associações e programas de cooperação acadêmica, científica, tecnológica e de 

responsabilidade social.  

Incentivo ao desenvolvimento docente - Pensar em novos papéis para o docente 

exige projetar espaços de formação dos professores que sejam norteados pela 

valorização da prática cotidiana, privilegiando os saberes que os professores já 

construíram sobre o seu trabalho assistencial e educativo e desenvolvendo 

possibilidades de refletir sobre a própria prática, identificando avanços, zonas de 

dificuldades e nós críticos na relação ensino-aprendizagem, bem como formulando, 

em parceria com outros colegas, caminhos de transformação da docência 

universitária. 

Observa-se que, na Universidade brasileira interagem diferentes modelos de 

docência: o do pesquisador com total dedicação à universidade e uma sólida 

formação científica; o do professor reprodutor do conhecimento e o do professor que 

se dedica à atividade acadêmica, mas carece de uma formação consistente para a 

produção e socialização do conhecimento. 
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A institucionalização de práticas de formação docente torna-se, assim, fundamental. 

Tomar a própria prática (ação-reflexão-ação) como ponto de partida para 

empreender transformações no cotidiano do ensinar e aprender na Universidade 

coloca-se como eixo estruturante para o processo de formação/desenvolvimento 

docente. 

 

3.5 Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

A complexidade e singularidade do processo de avaliação da aprendizagem em um 

currículo em que se assume a interdisciplinaridade como princípios orientadores 

exige a articulação entre as diferentes práticas, estratégias, critérios e instrumentos 

na perspectiva da consolidação de uma cultura de avaliação da aprendizagem 

comprometida com o desenvolvimento das pessoas. 

O ato educativo, ao assumir que avaliar é edificar caminhos que potencializem o 

acompanhamento das aprendizagens, identifica avanços e dificuldades, reconhece 

os contextos político-acadêmicos e institucionais em que as práticas estão inseridas, 

bem como mapeia o poder indutor de políticas favorecedoras de mudanças e 

superações no cotidiano do ensino.  

De acordo com os referenciais orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares 

e similares (2010), o projeto de formação deve, ainda, incluir proposta de avaliação 

reconhecedora e certificativa de conhecimentos, competências e habilidades 

adquiridas em outros espaços e contextos. 

O professor, na medida em que se encontra atento ao andamento dos seus alunos, 

poderá verificar o quanto seu trabalho está sendo eficiente e os eventuais desvios 

ocorridos; o aluno, por sua vez, poderá tomar consciência de em que nível de 

aprendizagem se encontra e de suas necessidades de avanço. No contexto do 

BICTMar, a avaliação deve ser um instrumento auxiliar da aprendizagem e não um 

instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos. Norteado por este conceito, a 

avaliação no âmbito do BICT Mar terá por objetivo conhecer o aluno, julgar o 

processo de ensino-aprendizagem e avaliar eficiência das estratégias didáticas, 

constituindo-se em um mecanismo constante de retroalimentação, visando à 
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melhora constante da construção ativa do conhecimento pelos alunos em seus 

processos de formação nos diferentes eixos e módulos. 

Neste sentido, as avaliações no âmbito do BICT Mar estão classificadas em três 

tipos: (i) avaliação diagnóstica, (ii) avaliação formativa e (iii) avaliação somativa, 

conforme descrição a seguir. 

3.5.1 Avaliação diagnóstica 

A avaliação diagnóstica dos discentes ocorre antes do processo de aprendizagem e 

tem como objetivos avaliar o conhecimento prévio, identificar dificuldades iniciais e 

conhecer as expectativas dos alunos. Esta apreciação servirá como instrumento de 

diagnóstico para o avanço no processo de ensino. Poderá ser identificada, por 

exemplo, a necessidade de revisão de um assunto que servirá de base para os 

seguintes, que poderá ser trabalhada individualmente ou coletivamente.  

Como instrumento desta avaliação sugere-se a aplicação de um pré-teste de 

conhecimentos específicos, e discussão sobre as  expectativas do estudante em 

relação ao curso. 

3.5.2 Avaliação formativa 

A avaliação formativa ocorre ao longo do processo de aprendizagem e tem como 

objetivo final identificar e corrigir falhas do processo educacional, bem como propor 

medidas alternativas de recuperação e sanar deficiências de aprendizagem. Assim, 

a avaliação como elemento formador deverá possibilitar: conhecer melhor o aluno, 

tanto em suas competências curriculares, como em sua forma de aprendizagem, 

interesses e técnicas de trabalho; constatar o que está sendo aprendido; adequar o 

processo de ensino aos alunos, tanto como grupo como individualmente; julgar e 

melhorar o processo de ensino-aprendizagem. 

Este tipo de avaliação caracteriza-se por ser um processo contínuo e um 

mecanismo de retroalimentação composto por duas avaliações, cognitiva e 

atitudinal, que, juntas, compõem a nota final. Cada atividade realizada como 

avaliação cognitiva terá uma pontuação de zero a dez, podendo ser por meio de 

provas, seminários, relatórios, estudos de caso, apresentação de situações-
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problema, elaboração de portfólio, roteiro de estudo, entre outros. Cada docente 

então estabelece o peso/ponderação de cada atividade na nota final. 

A avaliação atitudinal prevê a observação e registro de: pontualidade (em sala de 

aula/laboratório; na entrega de trabalhos); interação e cooperação individual 

(participação; entradas e saídas fora do horário; uso de celular); envolvimento e 

empenho coletivo (participação; colaboração com o grupo; responsabilidade); 

organização do laboratório (limpeza; esquecimento de materiais; respeito às regras 

de segurança); postura (seriedade; conversas paralelas; realização de atividades 

não pertinentes ao módulo; saber ouvir; imposição de ideias; aceitação de ideias; 

respeito aos níveis hierárquicos). 

 

3.5.3 Avaliação somativa 

A avaliação somativa tem como objetivo dar uma visão geral, de maneira 

concentrada, dos resultados obtidos no processo de ensino e aprendizagem. Com a 

sua aplicação busca-se avaliar o quão próximo o aluno ficou de atingir uma meta 

previamente estipulada. Esse tipo de avaliação é aplicado em momentos 

específicos ao longo de um curso. 

No âmbito da política institucional, considera-se aprovado o aluno que tiver 

frequência igual ou superior a 75% das horas letivas do módulo e nota de 

aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis). Para aqueles que não atinjam essa 

nota de aprovação direta, é possível realizar um “Exame Final”e a nova média para 

aprovação passa a ser 6,0 (seis), de acordo com o novo regimento da ProGrad que 

entra em vigor a partir deste ano de 2014. 

 

3.6 Sistema de avaliação do projeto do curso 

A avaliação do Projeto  Pedagógico de Curso  se desenvolverá em quatro níveis, 

empreendendo-se um trabalho de articulação de diferentes fontes de informação, 

discutindo-as em reuniões da Comissão de Curso, do Núcleo Docente Estruturante,  

e da Câmara de Graduação do Campus Baixada Santista. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 32 

3.6.1 Avaliação nacional 

De acordo com o Decreto no. 5.773, de 9 de maio de 2006, o exercício da função de 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino recai sobre o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES). Este sistema é o referencial básico para 

os processos de regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a 

melhoria da qualidade do ensino superior no Brasil. 

O documento denominado “Referenciais Orientadores para os Bacharelados 

Interdisciplinares e Similares”, elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela 

Portaria SESu/MEC no. 383, de 12 de abril de 2010, afirma que mecanismos 

sistemáticos de acompanhamento e avaliação de Bacharelados Interdisciplinares e 

similares são necessários, sugerindo que sejam realizadas avaliações dirigidas ao 

acompanhamento da evolução acadêmica de discentes e egressos, bem como da 

inserção destes no mundo do trabalho. 

O parecer 266/2011 do Conselho Nacional de Educação, que aprova os referenciais 

orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e similares, sinaliza que esses 

cursos deverão ser incluídos nos próximos ciclos avaliativos do SINAES. O 

documento “Referenciais Orientadores para os Bacharelados Interdisciplinares e 

Similares” servirá como a base de diretriz curricular, além de sustentar os 

argumentos para a avaliação no âmbito do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). 

A partir do momento que o BICTMar passe a ser avaliado pelo ENADE estratégias 

de conscientização dos alunos serão implementadas, com intuito de sensibilizá-los 

para a importância deste instrumento avaliativo, seus objetivos, obrigatoriedade, 

elaboração e aplicação. Os resultados de desempenho das Instituições de Ensino 

Superior no ENADE, quando divulgados, serão apresentados e amplamente 

discutidos com os alunos, buscando sanar deficiências e aprimorar as qualidades 

detectadas pelo exame. 
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3.6.2 Avaliação institucional 

No âmbito Institucional, projeta-se um processo de avaliação do Projeto Pedagógico 

do curso fundamentado na perspectiva de acompanhamento crítico das ações, 

monitorando os indicadores construídos para avaliar o Projeto, entendendo-o como 

uma expressão das práticas empreendidas por todos os sujeitos envolvidos com a 

formação profissional em Ciências do Mar. 

A avaliação institucional da graduação da UNIFESP tem por objetivo geral avaliar o 

seu Programa Educacional para determinar sua qualidade e valor, verificar em que 

pontos este pode ser aprimorado, além de estabelecer que direção deva ser 

seguida.  

O processo de Avaliação Institucional da UNIFESP procura avaliar os cursos em 

todos os seus detalhes e no conjunto, e verificar a influência da graduação nas 

atividades profissionais desempenhadas pelos egressos. A UNIFESP faz, há anos, 

a avaliação dos seus cursos de graduação, utilizando diversos instrumentos, que 

estão em diferentes estágios de aprimoramento e aplicabilidade. Entre eles 

destacam-se a Avaliação das Unidades Curriculares (UCs) Discente, as Ações 

Afirmativas, a avaliação do perfil dos ingressantes e a avaliação dos cursos pelos 

formandos, instrumentos que serão utilizados para avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem no âmbito do BICT Mar. 

 

3.6.3 Avaliação das unidades curriculares  discente no âmbito do campus 

Em 2007, o Campus Baixada Santista foi cenário piloto para a aplicação da 

Avaliação de Unidades Curriculares, instrumento padronizado para todos os cursos 

da UNIFESP com o objetivo de monitorar o processo de aprendizagem e levantar 

indicadores que possibilitassem à Universidade aprimorar as atividades de ensino-

aprendizagem como um todo.  

Esta avaliação compreende quatro grandes grupos de questões:  

 Quanto aos objetivos: se sua relevância para a unidade curricular ficou clara 

para os alunos; 
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 Quanto ao conteúdo: se foi adequado quanto à carga horária e para atingir os 

objetivos propostos e se foi apresentado de forma isolada ou privilegiou a 

interdisciplinaridade; 

 Quanto à forma didática (relações interpessoais: professores-alunos e 

alunos-alunos, comunicação do conteúdo) e recursos (físicos e logística, 

didático-pedagógicos, cenários, avaliação e carga de trabalho); 

 Quanto à auto avaliação dos estudantes (interesse, dedicação, 

conhecimentos anteriores). 

Os resultados são analisados quantitativa e qualitativamente pelo setor de avaliação 

da UNIFESP, sob a orientação da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). Após sua 

sistematização e análise, são enviados aos coordenadores e docentes, 

estabelecendo-se possibilidades de redimensionamentos, ajustes e mudanças.  

 

3.6.4 Avaliação do curso pelos egressos 

Desde 2007 a ProGrad vem disponibilizando online um questionário de avaliação 

dos cursos de graduação destinado aos alunos formandos. O questionário tem 

como objetivo geral identificar a percepção destes atores quanto às habilidades e 

competências que julgam ter adquirido ao longo do curso de graduação. Para tanto, 

o questionário busca, especificamente: identificar o perfil do formando; verificar em 

que grau o formando se sente preparado para o exercício profissional; identificar 

pontos fortes e pontos fracos no curso. 
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3.7 Matriz curricular 

Curso: Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar Coordenador do Curso: Prof. Dr.Fernando Ramos Martins 

Grau conferido: Bacharel   Turno: [X] Vespertino [X] Noturno 

Matriz válida: ingressos a partir do ano de 2015 Regime do curso: [X] Semestral  [  ] Anual 

Versão da matriz: 3 Data de aprovação no CG: 19 de Março 2014 

Tempo mínimo de integralização: 06 semestres Tempo máximo de integralização: 10 semestres 

Documento legal do curso: 
Autorização: nos Termos do Artigo 28 do Decreto Nº 5773 de 
09/05/2006 (Processo de Autorização e-MEC # 201115333). 

Carga Horária Fixa: 1600 h Carga Horária de Estágio Fixo: Não se aplica 

Carga Horária Eletiva (mínima): 800 h Carga Horária de Estágio Eletivo: 80h 

Carga Horária de Atividade Complementar: 120 h  

Carga Horária Total do Curso: 2.520 h  

Observação: Resaltamos que os conteudos referentes a Eduacação das Relações Etinico-Raciais e Direitos Humanos serão 
amplamente trabalhados e desenvolvidos no âmbito das Unidades Curriculares do Eixo Sociedade e o Mar conforme descrição 
encontrada no planos de ensino listados a neste documento (APENDICE I). 
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UNIDADES CURRICULARES FIXAS 
 
 
1° TERMO 
 

*Eixo Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

MCT Introdução às ciências do mar  Fixa 20 00 20  

AM Funções de Uma Variável I  Fixa 40 00 40  

AM Fenômenos químicos I  Fixa 40 00 40  

AM Introd. à Geometria Analítica e ÁlgebraLinear Fixa 40 00 40  

AM Introdução à Geologia Fixa 20 00 20  

VM Funcionamento da Vida I  Fixa 60 20 80  

VM Biodiversidade Marinha I Fixa 40 40 80  

SM Sociedade Cultura Porto e Mar Fixa 20 20 40  

MCT Metodologia Científica e Tecnológica I (MCT I) Fixa 28 12 40  

* AM – Eixo ambiente Marinho; VM – Eixo Vida Marinha; SM – Eixo Sociedade e Mar; MCT – Eixo Mar Ciência e Tecnologia 
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2° TERMO 

*Eixo    Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

AM Fenômenos Mecânicos I Fixa 40 0 40  

AM Laboratório de Fenômenos Mecânicos Fixa 00 20 20  

AM Fenômenos Químicos II Fixa 40 00 40  

AM Laboratório de Fenômenos Químicos  Fixa 40 20 20  

AM Funções de Uma Variável II Fixa 40 0 40  

AM Introdução a Estatística Fixa 20 0 20  

VM Funcionamento da Vida II Fixa 50 10 60  

VM Biodiversidade Marinha ii Fixa 40 40 80  

MCT Metodologia científica e tecnológica II (MCT II) Fixa 20 20 40  

MCT Metodologia científica e tecnológica III (MCT III) Fixa 20 20 40  
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3° TERMO 

*Eixo Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

AM Equações Diferenciais Ordinárias Fixa 40 0 40  

AM Fenômenos Mecânicos II Fixa 40 0 40  

AM Probabilidade e Estatística Fixa 28 12 40  

AM Geologia Geral Fixa 40 0 40  

AM Fenômenos Físico-químicos Fixa 40 0 40  

AM Laboratório de Fenômenos Físico-químicos Fixa 00 20 20  

AM Fenômenos do Contínuo Fixa 40 0 40  

AM Laboratório de Fenômenos do Contínuo Fixa 0 20 20  

SM Meio ambiente e desenvolvimento na zona costeira Fixa 28 12 40  

 
4° TERMO 

*Eixo Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

AM Oceanografia Física e Química Fixa 40 00 40  

AM Fenômenos Térmicos Fixa 40 00 40  

AM Laboratório de Fenômenos Térmicos Fixa 00 20 20  

VM Organização da Vida Fixa 60 20 80  

VM Conservação da Vida e Ecologia aplicada Fixa 28 12 40  

SM Gestão Costeira Integrada Fixa 28 12 40  

SM Gestão de Negócios Portuários e Marítimos Fixa 28 12 40  

MCT Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) Fixa 08 12 20 MCT III 
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5° TERMO 

*Eixo Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

AM Funções de Várias Variáveis Fixa 40 00 40  

AM Ciências Atmosféricas Fixa 28 12 40  

SM Tópicos de Direito Ambiental e do Mar Fixa 28 12 40  

MCT Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) Fixa 00 20 20 PTCC 

 

6° TERMO 

*Eixo Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

MCT Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) Fixa 00 20 20 TCC I 

* AM – Eixo ambiente Marinho; VM – Eixo Vida Marinha; SM – Eixo Sociedade e Mar; MCT – Eixo Mar Ciência e Tecnologia 
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Eletivas 
Código Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

 Bioética aplicada às Ciências do Mar Eletiva 16 24 40  

 Biologia Molecular Eletiva 12 24 40  

 Biotecnologia Marinha Eletiva 32 08 40  

 Biomarcadores de poluição marinha Eletiva 28 12 40  

 Bioprospecção de Organismos Marinhos Eletiva 28 12 40  

 Bioquímica e Microbiologia Aplicada   Eletiva 28 12 40  

 Cartografia Eletiva 20 20 40  

 Climatologia Eletiva 28 12 40  

 Conservação Genética Eletiva 16 24 40  

 Cultivo de organismos aquáticos Eletiva 36 04 40  

 Desenho técnico e introdução ao CAD Eletiva 32 08 40  

 Delineamento experimental e analise de dados Eletiva 40 20 60 
Probabilidade 
Estatistica 

 Dimensões psicossociais do trabalho off-shore Eletiva 28 12 40  

 Direito do Petróleo e Gás e Responsabilidade Ambiental Eletiva 40 00 40  

 Empreendedorismo Eletiva 16 24 40  

 Educação Ambiental Eletiva 28 12 40  

 Eletrotécnica Eletiva 28 12 40  

 Energia e meio ambiente Eletiva 28 12 40  

 Engenharia do transporte Eletiva 28 12 40  

 Estática dos sólidos Eletiva 36 04 40  

 Fenômenos eletromagnéticos Eletiva 40 00 40  

 Fenômenos de Transporte Eletiva 28 12 40  

 Fundamentos da Ciência e Engenharia dos Materiais I Eletiva 40 00 40  

 Fundamentos da Ciência e Engenharia dos Materiais II Eletiva 40 00 40  
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Código Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

 Fundamentos de Ecotoxicologia Marinha Eletiva 28 12 40  

 Fundamentos de ecologia de ambientes aquáticos Eletiva 28 12 40  

 Geologia marinha costeira Eletiva 32 08 40  

 Geoprocessamento Eletiva 32 08 40  

 Ictiologia e diversidade costeira Eletiva 20 20 40  

 Inglês instrumental Eletiva 20 20 40  

 Interações homem-tecnologia-ambiente Eletiva 28 12 40  

 Introdução à Aquicultura   Eletiva 40 00 40  

 Introdução à Engenharia de Pesca Eletiva 20 00 20  

 Introdução à Engenharia Ambiental e Portuária Eletiva 20 00 20  

 Introdução à Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis Eletiva 20 00 20  

 Introdução à Resistência de Materiais Eletiva 40 00 40  

 Introdução à Lógica de Programação Eletiva 28 12 40  

 Introdução aos Processos Químicos Eletiva 40 00 40  

 Licenciamento ambiental Eletiva 32 08 40  

 Limnologia Eletiva 40 00 40  

 Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS (modalidade EAD) Optativa 40 00 40  

 Logística e sistemas inteligentes de transporte ITS Eletiva 28 12 40  

 
Métodos Métodos de amostragem e análise em Oceanografia 
Biológica 

Eletiva 40 40 80  

 Modelagem Numérica Eletiva 28 12 40  

 Planejamento estratégico Eletiva 28 12 40  

 Química Ambiental Eletiva 28 12 40  

 Poluição marinha e métodos integrados de avaliação Eletiva 28 12 40  

 Princípios de geologia sedimentar Eletiva 32 08 40  
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Código Nome da UC Categoria CH Teórica CH Prática CH Total Pré-requisitos 

 Redação científica Eletiva 12 28 40  

 Saúde e Meio Ambiente Eletiva 40 00 40  

 Sensoriamento Remoto Eletiva 28 12 40  

 Sistemas de informação Eletiva 28 12 40  

 Sistema de Tratamento de Efluentes   Eletiva 28 12 40  

 Sociedade, economia e ambiente Eletiva 40 00 40  

 Técnicas de amostragem subaquática Eletiva 16 24 40  

 Técnicas de caracterização de materiais I Eletiva 40 00 40  

 Técnicas de caracterização de materiais II Eletiva 40 00 40  

 Técnicas de negociação Eletiva 40 00 40  

 Tecnologia química Eletiva 28 12 40  

 Topicos em humanidades e interface com ciência e tecnolgia Eletiva 40 00 40  

 
LEGENDA 
 Módulos eletivos para a trajetória de formação em Eng. Ambiental e Portuária 

 Módulos eletivos para a trajetória de formação em Eng. de Petróleo e Recursos Renováveis 

 Módulos eletivos para a trajetória de formação nos dois cursos de Engenharia 
 
 
  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

 

43 

 
MATRIZ MÓDULOS FIXOS - BICT Mar 

 

MATRIZ CURRICULAR DO BICT Mar 

Termo Unidades curriculares 

Primeiro 

Intr. às 
Ciências 
do Mar 
(20h) 

Introd. à 
Geologia 

(20h) 

Metodologia 
Científica e 

Tecnológica I 
(40h) 

Fenômenos 
Químicos I 

(40h) 

Funções de 
uma Variável I 

(40h) 

Introdução à 
Geometria  
Analítica e 

Álgebra Linear  
(40h) 

Sociedade, 
Cultura, Porto       

e Mar 
(40h) 

Biodiversidade Marinha I (80h) Funcionamento da Vida I (80h) 

Segundo 
Lab. de 

Fen. Quím 
(20h) 

Lab. de 
Fen. Mec. 

(20h) 

Metodologia 
Científica e 

Tecnológica II 
(40h) 

Metodologia 
Científica e 

Tecnológica II 
(40h) 

Fenômenos 
Químico II 

(40h) 

Fenômenos 
Mecânicos  I 

(40h) 

Funções de 
uma Variável II 

(40h) 

Introd. 
Estatísti
ca (20h) 

Funcionamento da 
Vida II (60h) 

Biodiversidade Marinha II (80h 

Terceiro 

Lab. Fen. 
Físico-
Quím. 
(20h) 

Lab. de 
Fen. do 

Contínuo 
(20h) 

Fenômenos 
do contínuo 

(40h) 

Fenômenos 
Mecânicos II 

(40h) 

Equações Dif. 
Ordinárias 

(40h) 

Fenômenos     
físico-químicos 

(40h) 

Geologia geral 
(40h) 

Probabilidade e 
estatística 

(40h) 

Meio 
Ambiente e 
Desenv. da 

Zona Costeira 
(40h) 

ELETIVAS 
(80h) 

Quarto PTCC 
(20h) 

Lab. de 
Fen. 

Térmicos 
(20h) 

Fenômenos 
Térmicos 

(40h) 

Oceanografia 
Física e 

Química (40h) 

Gestão 
Costeira 

Integracda 
(40h) 

Gestão de 
Negócios 

Portuários e 
Maritimos (40h) 

Organização 
da Vida (40h) 

Conservação da Vida e Ecologia 
Aplicada (80h) 

ELETIVAS 
(80h) 

Quinto 
TCC I 
(20h) 

Funções de Várias 
Variáveis (40h) 

Ciências 
Atmosféricas 

(40h) 

Tópicos de 
Direito 

Ambiental e do 
Mar (40h) 

ELETIVAS 
(260h) 

Sexto 
TCC II 
(20h) 

ELETIVAS 
(380h) 
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3.8 Trabalho de conclusão de curso - TCC 

Durante o curso o aluno desenvolverá e apresentará seu Trabalho de 

Conclusão de Curso, como requisito obrigatório para obtenção do título de 

Bacharel em Ciência e Tecnologia do Mar. As diretrizes para elaboração e 

apresentação do TCC encontram-se no Apêndice III desse documento. 

3.9 Atividades complementares 

Durante o curso o aluno deverá realizar 120 horas de atividades 

complementares, como requisito obrigatório para obtenção do título de 

Bacharel em Ciência e Tecnologia do Mar. A regulamentação da Atividades 

Complementares encontra-se no Apêndice V. 

3.10 Estágio curricular 

O estágio curricular não é uma atividade obrigatória para integralização do 

BICT Mar. No entanto, as atividades realizadas a título de estágio não 

obrigatório obedecerão as diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de 

Graduação – ProGrad poderão ser contabilizadas como parte das atividades 

complementares. 

3.11 Atividades de extensão 

A UNIFESP entende a extensão universitária como um processo educativo, 

cultural e científico, o qual se articula ao ensino e à pesquisa de forma 

indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a 

sociedade. Para tanto, são realizadas ações junto à sociedade de forma 

coerente ao processo formativo e à produção científica, além de se fomentar a 

difusão do conhecimento. De acordo com o artigo 90 do Regimento Geral da 

UNIFESP, são considerados como atividades de extensão universitária cursos, 

programas, projetos, ações sociais e prestação de serviços. Estas atividades 

buscam envolver, sempre que possível, parceria com outras instituições 

públicas, organizações privadas, além de movimentos sociais organizados. 

A extensão na UNIFESP é regida pelo Regimento Geral da Extensão 

Universitária da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). As atividades de extensão, 
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com a devida aprovação do Conselho de Extensão (COEX) nos termos 

previstos nos artigos 22 e 23 do Estatuto da UNIFESP, são coordenadas pela 

PROEX. No âmbito das Unidades Universitárias, as atividades extensionistas 

são avaliadas por suas Câmaras Técnicas de Extensão, órgão da 

Congregação da Unidade Acadêmica de caráter consultivo, deliberativo, de 

implementação e de acompanhamento da política de extensão institucional. 

Após apreciação, deliberação e emissão de parecer, as propostas são 

encaminhadas para homologação pelas respectivas Congregações, e em 

seguida remetidas aos setores competentes da PROEX, conforme previsto no 

artigo 92 Estatuto da UNIFESP. 

As ações de extensão executadas do Departamento de Ciências do Mar da 

UNFESP são pautadas pelo princípio da indissociabilidade entre Ensino-

Pesquisa-Extensão. Para a formação do egresso do BICT Mar, a associação 

entre ensino e extensão é profícua uma vez que aproxima o estudante ao seu 

campo de trabalho, permitindo a obtenção de competências necessárias à 

atuação profissional, assim como o desenvolvimento da consciência de seu 

papel como agente de transformação social. Consequentemente, é ampliado o 

espaço de aprendizagem, tradicionalmente limitado à sala de aula, para 

espaços extramuros da universidade. Estende-se também o eixo pedagógico 

clássico “estudante-professor” para admitir a comunidade como elo importante 

no processo formativo do egresso do BICT Mar (“estudante-professor-

comunidade”). Assim o estudante do BICT Mar é colocado como protagonista 

da sua formação técnica e cidadã, conforme preconiza a Política Nacional de 

Extensão Universitária  (FROPROEX, 2012). 

A natureza dos conteúdos tratados nos diferentes eixos do BICT Mar 

possibilitam a interlocução com áreas de atuação prioritárias para a articulação 

da extensão universitária com políticas públicas, movimentos sociais e setor 

produtivo, conforme se exemplifica a seguir:  

 preservação e sustentabilidade ambiental; 

 promoção da educação ambiental; 
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 melhoria da saúde e da qualidade de vida das populações que 

interagem com a zona costeira; 

 promoção do desenvolvimento cultural, em especial a produção e 

preservação de bens simbólicos;  

 ampliação e fortalecimento das ações de democratização da Ciência e 

Tecnologia do Mar; 

 formação de mão-de-obra, qualificação para o trabalho, reorientação 

profissional e capacitação de gestores públicos da zona costeira. 

 interação dialógica e reflexões conjuntas com organizações da 

sociedade civil, o que oferece novos saberes, valores e interesses à 

universidade e universitários, e provê capacitação, atualização e 

formação de lideranças e quadros das organizações civis; 

 interação dialógica com o setor produtivo para o desenvolvimento de 

tecnologia e inovação em Ciência e Tecnologia do Mar, oferecendo à 

sociedade tecnologias, teorias e processos, sempre que o produto 

possua interesse acadêmico. 

 

4 CORPO SOCIAL 

4.1 Corpo docente 

Ao se considerar a característica de integração dos conteúdos de diferentes 

disciplinas em módulos, torna-se necessário envolver docentes de diferentes 

áreas, uma vez que é pouco provável que um único professor possua domínio 

sobre todas as disciplinas. Assim, cada módulo, sob a responsabilidade de um 

dos professores, pode agregar outros docentes de acordo com as suas 

características/necessidades específicas. 

Os professores podem participar dos módulos na condição de integrantes ou 

convidados. Os professores integrantes correspondem àqueles cuja inserção 
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no módulo inclui a concepção, o planejamento e a avaliação do mesmo. Os 

professores convidados correspondem àqueles que irão ministrar algumas 

aulas, sem, no entanto, participar da concepção, do planejamento e da 

avaliação do módulo. Entretanto, tais professores recebem o plano de ensino e 

o cronograma do módulo, para que possam planejar sua participação pontual 

de forma integrada aos demais conteúdos. 

O docente responsável pelo módulo acompanha as aulas dos convidados, de 

modo a propiciar a continuidade entre os conteúdos programáticos. Os 

professores convidados podem ser docentes de outros módulos, cursos ou 

instituições ou profissionais técnicos com notório saber na área. Esta 

coparticipação de diversos docentes em um mesmo módulo é necessária 

devido ao número de áreas disciplinares que cada módulo abarca e promover 

a formação interdisciplinar do estudante. 

A carga horária média dos docentes do BICT Mar em atividades da graduação 

em sala de aula é de 8 horas semanais. Vale destacar que esta média não 

inclui outras atividades de graduação realizadas fora da sala de aula, como 

supervisão de monitores, atividades de extensão e orientação de trabalhos de 

iniciação científica. 

Para o funcionamento do BICT Mar, o Departamento de Ciências do Mar conta 

atualmente com 54 professores doutores contratados em regime de 40horas 

semanais dos quais 43 em Dedicação Exclusiva. Após a contratação de 

docentes para todas as vagas previstas para o BICT Mar, o corpo docente 

deve estar composto por 71 doutores. Os concursos para o preenchimento das 

vagas docentes serão realizados ao longo de 2015. 
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5 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

O Campus Baixada Santista é o primeiro campus do processo de expansão da 

UNIFESP. Sua infraestrutura está, portanto, em processo de desenvolvimento. Em 

2009 e 2010, uma de suas unidades foi reformada para abrigar o programa de pós-

graduação. Essa unidade, localizada na Av. D. Ana Costa 95, comporta as instalações 

da área administrativa do programa, salas de aula, anfiteatro com 120 lugares, 

laboratório de informática com 50 computadores ligados à rede internacional de 

computadores, e os laboratórios de pesquisa. Além da adequação dos espaços, a 

rede elétrica do edifício foi ampliada para atender à demanda de energia representada 

por equipamentos instalados nos laboratórios de pesquisa.  

Em junho de 2011, as obras dos prédios definitivos do Campus (blocos I e II da 

Unidade Silva Jardim) foram concluídas o que representou uma grande ampliação da 

infraestrutura. A área construída total do Campus atualmente é de cerca de 20.920 m2, 

representando um incremento de aproximadamente 13.000 m2. Dessa forma, o 

campus passou a contar com maior número de salas de aula. A ‘Comissão de Espaço 

Físico’ (CEF) foi criada pelo Conselho de Campus com objetivo de contribuir na 

organização e distribuição de espaço físico do Campus para as diversas atividades 

realizadas pela Unifesp. A CEF realizou permanentes reuniões de trabalho 

(presenciais e não presenciais) visando o estudo da viabilidade das instalações, 

levantamento e organização de demandas dos diversos setores, análise de plantas e 

considerações de possibilidades de implantação e alteração dos espaços. 

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar está instalado na 

Unidade Ponta da Praia com 3.200 m2 de área construída, localizada na Av. Saldanha 

da Gama, número 89, bairro Ponta da Praia. A unidade conta com seis salas de aula 

de uso exclusivo pelo curso com capacidade que variam de 35 a 65 alunos, um 

anfiteatro com capacidade para 100 alunos, uma biblioteca com espaço para estudo, 

três laboratórios didáticos (Laboratório Experimental Seco, Laboratório Experimental 

Úmido e Laboratório de Informática) com capacidade de 50 alunos.  Além disso, o 

espaço de pesquisa vinculado ao curso BICTMar encontra-se distribuído entre as 

Unidades Ponta da Praia, Ana Costa e Silva Jardim. De forma geral, a Unidade Ana 

Costa contempla a maioria dos laboratórios de pesquisa não experimental, enquanto 

as Unidades Silva Jardim e Ponta da Praia abrigam a maior parte dos laboratórios 

experimentais.o curso conta com sete laboratórios de pesquisa multiusuários com uso 

regulamentado e objetivo de promover a interdisciplinaridade na pesquisa e otimizar 
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os espaços físicos disponíveis. O Núcleo de Facilities para a pesquisa experimental 

que está instalado na Unidade I – Silva Jardim, que vem sendo equipado com 

recursos obtidos em projetos institucionais de pesquisa financiados pela FINEP (CT-

INFRA Novos Campi – 2009; 2010  ) e FAPESP- Reserva técnica institucional também 

podem ser utilizados pelo corpo docente do BICTMar para o desenvolvimento das 

atividades de pesquisa. A estratégia da criação do sistema de Facilities visa ainda 

promover o aproveitamento consciente dos espaços, evitando a duplicação de 

equipamentos de alto custo, bem como a apropriação dos mesmos e das instalações, 

conforme incentivado pelo Projeto Político-Pedagógico do campus e Agências de 

Fomento à Pesquisa. O Núcleo de Facilities inclui um complexo central de laboratórios 

de uso comum, somado a laboratórios satélites, também multiusuários, instituídos a 

partir das temáticas de pesquisa deste campus.  

Nos laboratórios didáticos contamos com os seguintes equipamentos: 50 lupas, 50 

microscópios, duas balanças analíticas, uma centrífuga refrigerada, três cubas e 

fontes para eletroforese, um destilador e um filtro para produção de água ultrapura, um 

transiluminador acoplado a um fotodocumentador, seis pHmetros, um termociclador, 

um espectrofotômetro, 19 paquímetros, 10 micrômetros, três agitadores de tubo e 50 

pipetas automáticas.No laboratório de Informática dispomos de 50 computadores 

compostos por CPU com processador Intel Core i5, monitor de 20”, mouse e teclado. 

A Unidade Ponta da Praia conta com sete laboratórios de pesquisa multiusuários 

(Laboratório de Bioensaios;Laboratório de Gestão Ambiental Portuária;Laboratório de 

Microscopia; Laboratório de Tecnologia e Processamento de Imagens; Laboratório de 

Análises Físico-Químicas e Moleculares; Laboratório Geo-Físico-Químico eLaboratório 

de Pesquisa em Interações Sócio-Técnico-Ambientais - LISTA). Esses laboratórios já 

contam com diversos equipamentos que estão sendo adquiridos com verba de 

projetos Institucionais (FINEP, CAPES e FAPESP – demanda competitiva e reserva 

técnica departamental) ou individuais de Auxílio à Pesquisa (modalidades Auxílio 

Regular, Jovem Pesquisador e Temático). 

Em suporte aos projetos foram captados cerca de R$ 5.700.000,00 no curto período 

de tempo de existência do Departamento de Ciências do Mar, o que atesta o altíssimo 

potencial, competência e entusiasmo de seu corpo docente. 
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Figura 3.Unidade II – Ponta da Praia. 

 

A UNIFESP é uma instituição usuária primária da Rede Nacional de Pesquisa (RNP). 

A UNIFESP possui atualmente cerca de 3.300 computadores, todos conectados à 

rede institucional, com acesso à biblioteca. A rede de computadores da UNIFESP 

atende, por meio de ligações em fibra óptica e wireless, suas unidades, que estão 

distribuídas em prédios situados em 16 quarteirões do campus Vila Clementino, além 

dos Hospitais Pirajussara e Vila Maria. O Campus Baixada Santista, atualmente 

localizado em três unidades, também tem acesso à rede interna da UNIFESP. A 

gerência da rede UNIFESP abrange 430 dispositivos de rede (hubs, switches, 

roteadores, rádios), atendendo mais de 7000 usuários e 7 hospitais coligados. 

Contam-se também 120 servidores de rede departamentais, implementados com 

serviços locais de rede e serviços Internet. 

Dentre os serviços oferecidos pela rede UNIFESP aos seus usuários, destacam-se a 

Universidade Virtual da UNIFESP, que utiliza intensivamente recursos da rede para 

oferecer, em parceria com os Departamentos Acadêmicos e com as Pró-Reitorias da 

Universidade, cursos e seminários on-line, guias de auto-estudo, provas e avaliações 

simuladas on-line, além de informação e orientação ao paciente e à comunidade. 

Citamos também toda a gama de serviços Internet, como o hipertexto World Wide 

Web, com informações administrativas da universidade e vasto conteúdo relacionado 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
51 

à área da saúde. Este serviço é muito utilizado tanto pela comunidade de usuários da 

universidade como por usuários externos interessados em atuar, estudar e se atualizar 

com as informações e cursos oferecidos pela instituição. 

Além das Bibliotecas do Campus Baixada Santista, os alunos contam também com a 

Biblioteca Central e com a Biblioteca Regional de Medicina (Bireme) localizadas no 

Campus Vila Clementino com vasto acervo de livros e periódicos impressos, cujo 

empréstimo se dá na forma de malote entre as duas bibliotecas. Além disso, os 

discentes contam com acesso aos periódicos eletrônicos, via Internet, através do 

Portal da Capes. 

Nestas bibliotecas, docentes e alunos têm rápido acesso a várias bases de dados, 

entre elas a Base de Dados de Enfermagem (BDENF); Bibliografia Brasileira de 

Odontologia (BBO); Biological Abstracts (BA); Cummulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL); Cochrane; Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (Lilacs);  PsycINFO; PubMed/Medline (Literatura Internacional 

em Ciências da Saúde); Scientific Eletronic Library Online (SciELO); SportDiscus  e 

Web of Science, entre outras. 

As bibliotecas participam de programas especiais de comutação bibliográfica tais 

como COMUT, EMBRAPA e outros, que visam localizar e obter em outras bibliotecas 

do País e do exterior, o material bibliográfico não existente na Biblioteca Central ou na 

BIREME. Além disso, todos os docentes e alunos têm acesso ao portal de 

“PERIÓDICOS da CAPES”, que disponibiliza vasto acervo bibliográfico especializado, 

não só nos computadores da UNIFESP, mas também em suas residências, bastando 

que tenham acesso à Internet e se cadastrem na Intranet da UNIFESP. Com o término 

das instalações definitivas, a área destinada a Biblioteca será substancialmente 

aumentada. A Tabela 5.1 apresenta uma descrição da distribuição do acervo entre as 

unidades da Biblioteca da Unifesp. 

Foram criados três pontos de apoio para os estudantes, sendo um localizado na 

Unidade da Ponta da Praia. Cada um dos pontos estão equipados com laboratório de 

informática e um espaço exclusivo para esses alunos, com alocação de mesas, 

cadeiras e armários.  
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Tabela 5.1 Descrição da distribuição do acervo bibliográfico da Unifesp. 

Caracterização do acervo 

Livros Vila Clementino 6.200 títulos e 12.000 exemplares 

Livros Baixada Santista 2072 títulos e 5816 exemplares 

Livros Unidade Ponta da Praia 185 títulos e 2331 exemplares 

Teses UNIFESP/EPM      9.000 títulos 

Teses de outras Instituições 1.600 títulos   

Área Física Vila Clementino: 650,00 m2 

Área Física Santos (aprox.) 200 m2  biblioteca e 100 m2  sala de estudos 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução às ciências do mar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

16 h 04 h 20 h 

Objetivos Gerais 

Compreender o estado da arte, o perfil dos profissionais, as áreas de 

atuação, o Plano Nacional de Trabalho em Ciências do Mar, o mar 

como fonte de energia, alimento, tecnologia e saúde. Discutir princípios 

de direito marítimo, oportunidades de negócios e gestão ecossistêmica 

de bens e serviços marinhos. Desenvolver consciência e mentalidade 

marítima.  

Objetivos 

Específicos  

 Definir a área de Ciências do Mar 

 Compreender a evolução e o estado da arte nesta área do saber 

 Identificar os perfis profissionais 

 Apresentar o Plano Nacional de Trabalho em Ciências do Mar 

 Apresentar noções de direito do mar e espaços marítimos  

 Apresentar e discutir o mar como fonte de energia, alimento, 

tecnologia e saúde 

 Identificar oportunidades de trabalhos científicos 

 Identificar oportunidades de negócios e empreendimentos 

 Apresentar e discutir aspectos ecológicos  e a gestão ecossistêmica 

de  bens e serviços marinhos 

Ementa 

 

Este módulo apresenta o estado da arte, a formação de recursos 

humanos, o Plano Nacional de Trabalho e o Plano Setorial para os 

Recursos do Mar. Apresenta e discute princípios de Direito Marítimo, 

questões energéticas e alimentares, Biotecnologia marinha, 

empreendimentos e gestão ecossistêmica de bens e serviços 

marinhos. 

Conteúdo 

programático 

 Definição da área de Ciências do Mar 

 Estado da arte do ensino de graduação em Ciências do Mar 

 Estado da arte do ensino de pós-graduação em Ciências do Mar 

 Estado da arte da pesquisa em Ciências do Mar 

 Plano Nacional de Trabalho 

 Plano Setorial para os Recursos do Mar 

 Mar como fonte de energia 

 Mar como fonte de alimento 

 Biotecnologia marinha 

 Aspectos ecológicos e a gestão ecossistêmica de  bens e serviços 

marinhos 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de 

grupo, observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, 

sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Resenhas, trabalhos escritos e seminários. 
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2. CEMAR - Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. O Brasil e o 

mar no século XXI: Relatório aos tomadores de decisão do país. 2ª 

Ed. Rio de Janeiro: BHMN 2012. 

3. CGEE. Mar e Ambientes Costeiros - Brasília, DF: Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos, 2007. 323 ISBN - 978-85-60755-05-9 

4. Krug, Luiz Carlos. Formação de recursos humanos em Ciências do 

Mar: estado da arte e Plano Nacional de Trabalho 2012-2015. 

Pelotas: Ed. Textos 2012, 172 p. 

Complementar 

1. Demo, Pedro. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. The 

State of World Fisheries and Aquaculture. 

FisheriesandAquacultureDepartment. Rome, 2012. 

3. IBGE. Atlas Geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil. 

Rio de Janeiro. 2011. 

4. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1997. 

5. Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da 

Saúde/Ministério da Ciência e Tecnologia. Caracterização do 

Estado da Arte em Biotecnologia Marinha no Brasil. Brasília. 2010. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de uma variável I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar os conceitos fundamentais de matemática, proporcionando ao 

aluno a compreensão conceitual e formal dos conceitos matemáticos de 

cálculo, como limite, derivada e integral. 

Ressaltar os conceitos fundamentais do cálculo, correlacionando-os com 

suas aplicações nos diversos ramos da ciência básica como, por exemplo, 

química, engenharia e biologia 

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos 

trabalhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á 

Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-relação 

com as outras áreas das ciências aplicadas; 

Identificar a resolução de problemas aplicados através das ferramentas 

matemáticas aprendidas nas aulas; 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

Funções 

Limites e Continuidades de Funções; 

Derivadas das Funções Algébricas e aplicações. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Função: definição, formas de representação, gráfico cartesiano, domínio 

e imagem; Função crescente e decrescente, composta e inversa; Função 

afim; Função quadrática; Função modular; Função exponencial; Função 

logarítmica; Trigonometria; Revisão de polinômios. 

 Limite e continuidade. Definição, Cálculo e Aplicações. Propriedades. 

Limites Laterais. Propriedades de Funções Contínuas. Limite envolvendo 

infinito.  Assíntotas Horizontais e Verticais. 

 Derivada: Motivação Geométrica (o problema das tangentes). Taxa de  

 variação. Definição.  Derivada de uma função. Regras de derivação. 

Regra da Cadeia. Regra da Função Inversa e a Regra da Potência 

Racional. Derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Regra do 

produto e do quociente. Derivadas de funções trigonométricas. Derivação 

implícita. Derivadas de funções logarítmicas. As equações de retas e 

tangentes normais. 

 Aplicações da derivação: Valores máximos e mínimos. Teorema do valor  

 médio.  Taxas de variação nas ciências naturais e sociais. Esboços de 

gráficos.  

Metodologia 

de ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, situação 

problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 
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grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. M. A. Munem, D.J. Foulis,  Cálculo, v.1, Editora Guanabara. 

2. K. Lewis,  Cálculo e Álgebra Linear ,v. 1 e 2, Livros Técnicos e 

Científicos Editora Ltda. 

3. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1 

e 2, Prentice Hall do Brasil. 

4. E. W. Swokowski, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw-

Hill Ltda - SP. 

5. J. Barcelos Neto, Cálculo para entender e usar, Editora livraria da 

Física. 1ª edição. 

6. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.2, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

7. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.3, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

8. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora Harbra 

9. H.L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, v.I , 5ª edição. Editora  LTC, 

2002. 

10. G.B. Thomas, Cálculo - vol. 1, Addison Wesley, 2002. 

11. P. Boulos, Introdução ao Cálculo - Edgard Blücher - Editora Brasília, 

1974.  v. 1 

12. J. Stewart,  Cálculo, vol. 1. 7a edição. Editora Cengage Learning. 

Complementar 
1. Simmons, G.F. Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw –

Hill. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do 

Componente 

Curricular 

Fenômenos químicos I  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária 

TEÓRICA 
Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

química e a sua aplicação no entendimento dos fenômenos naturais.   

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de:Entender e interpretar os conceitos mais básicos 

de química geral e sua utilidade na compreensão dos processos 

naturais;Entender a estrutura dos átomos e moléculas;Correlacionar a 

estrutura das moléculas e as forças intermoleculares  com 

aspropriedades macroscópicas dos compostos;Interpretar e entender o 

comportamento macroscópico dos gases;Classificar os diferentes tipos 

de ácidos de bases. 

Ementa 

 

Estrutura dos átomos, estrutura eletrônica e tabela periódica, ligação 

química, propriedade dos sólidos, líquidos e gases, Soluções e diluições, 

ácidos e bases.   

Conteúdo 

programático 

 

 Introdução ao estudo da matéria: Estados da Matéria. Estrutura do 

átomo. Massa Atômica. Formula Global e formula empírica. Reações e 

Estequiometria. 

 Estrutura eletrônica dos átomos e tabela periódica dos elementos: 

Contribuição de Bohr e Teoria Atômica.   

 Configuração eletrônica. Carga nuclear efetiva. Tabela Periódica. 

Propriedades Periódicas.             

 Ligação Química: Simbologia de Lewis. Ligação iônica. Ligação 

covalente. Eletronegatividade e Polaridade das ligações.  

 Carga formal e estrutura de Lewis. Teoria de ligação de valência e 

hibridização de orbitais atômicos. Geometria molecular. Polaridade das 

moléculas. Ligação metálica.                                                        

 Estados da matéria: Sólidos, líquidos e gases.  Lei dos Gases ideais. 

Teoria cinética-molecular dos gases. Lei de Boyle, Lei de Charles, Lei de 

Dalton e Lei de Avogadro.                                  

 Líquidos e Sólidos: Forças intermoleculares. Ligação de hidrogênio, 

propriedades dos líquidos, viscosidade. Ponto de ebulição. Capilaridade. 

Câmbios de estado e diagramas de Fase.                                                                      

 Soluções: Tipos e formas de expressar as soluções. Equação de 

diluição. Cálculos de concentrações.                                                        

 Ácidos e bases. Teoria e classificação dos ácidos e bases. Medições de 

pH e pOH. Reações ácido-base.    

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, 

situação problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica 

de grupo e laboratório de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
64 

 

 

  

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 

e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 

de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Atkins, P, Jones, L. Caracelli, I.; Princípios De Química,Bookman, 

Porto Alegre, 2001. Disponível Em:Http://Www.Cin.Ufpe.Br/~Dnq/Atkins%20-

%20princ%Edpios%20de%20qu%Edmica%20(Portugu%Eas%20brasil).Pdf 

2. Moreira Bastos A.C.L.; Soares Rodrigues E.M.; Lúdice de Souza J.P. 

Físico-Química. Belém: UFPA, 2011.  Disponível Em: 

Http://Www2.Ufpa.Br/Quimdist/Livros_Bloco_6/Livros-2011/Fisico-Quimica%20teorica.Pdf 

Complementar 

1. Chang. R.; Química Geral - Conceitos Essenciais, 5a Ed., McGraw-

Hill, 2010.  

2. Atkins, P; De Paula, J. Físico-Química, Editora S.A., 7a. Ed., Rio de 

Janeiro, 2002. 

http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à geometria analítica e álgebra linear 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno a utilizar os conceitos fundamentais de geometria 

analítica e álgebra linear, aplicando-os  na resolução de problemas 

práticos;  

Familiarizar o aluno com as noções de geometria analítica em duas e 

três dimensões, representação matricial, resolução de sistemas lineares.  

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos 

trabalhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas 

aplicadas á Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de:Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e 

compreender sua inter-relação com as outras áreas das ciências 

aplicadas;Identificar a resolução de problemas aplicados através das 

ferramentas matemáticas aprendidas nas aulas; Comunicar-se 

eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;Atuar em equipes 

interdisciplinares. 

Ementa 

 

O espaço dos vetores da geometria; 

Matrizes e Determinantes; 

Geometria analítica no espaço. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

Vetores; Operações com vetores; Produto escalar, produto vetorial, 

produto misto e suas características geométricas; Conceitos de 

dependência linear e independência linear; Bases - Sistemas de 

coordenadas;Matrizes, Determinantes e Sistemas de Equações 

Lineares; Equação vetorial e paramétrica de retas e de planos; equação 

geral do plano; vetor normal a um plano. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, situação problemática, sala 

de aula, dinâmica de grupo e laboratório de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 

e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 

de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como 

avaliações substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e 

dinâmicas de grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos 

critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como 

discutido no projeto pedagógico do curso.Sendo assim, a avaliação será 

composta por 2 ou 3 provas, seminário e lista de exercícios. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. K. Lewis,  Cálculo e Álgebra Linear ,v. 1 e 2, Livros Técnicos e 

Científicos Editora Ltda. 

2. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, 

v. 1 e 2, Prentice Hall do Brasil. 

3. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.1, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

4. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora 

Harbra, 974.  v. 1. 
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5. Camargo, P. Boulos, Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. 

São Paulo:Pearson, 2005.  

6. D. Poole, Algebra Linear, Editora CENGAGE Learning, 2004.  

7. M. F. A., Filho, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Editora 

Premius, Fortaleza, 2003.  

8. B . Kolman, Introdução à Álgebra Linear com aplicações, 6ª edição, 

editora Prentice-Hall do Brasil, 1998. 

9. S.J.  Leon, Álgebra Linear com aplicações, Livros Técnicos e 

Científicos Editora, 1998. 

10. S. Lipschutz,  Álgebra Linear, 3ª  edição, Editora Makron Books, 

1991. 

11. Steinbruch, P. Winterle, Geometria Analítica, Makron Books do Brasil 

Editora Ltda.  

12. A. Steinbruch, P. Winterle, Álgebra Linear, Makron Books do Brasil 

Editora Ltda.  

Complementar 
1. Simmons, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw –

Hill. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
67 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Nome do Componente 
Curricular 

Introdução à Geologia 

Período/turno:  

Termo: 1 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20h 0h 20h 

Objetivos Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreenção conceitual e 
formal dos principais aspectos das geoci ê ncias. 
Apresentar ao aluno o hist ó rico de evolução das 
principais teorias em Geologia. 

Objetivos Específicos 
 

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 
- Compreender a Geologia como ciência básica, seus 
princípios e teorias  
- Entender a dinâmica do ciclo das rochas 

- Entender a natureza do tempo geológico bem como 

dos principais processos geológicos e importância para 

a sociedade 

Ementa 

O módulo contempla o histórico da Geologia como ciências, 

evolução dos conceitos, princípios e teorias. Discute a teoria 

da tectônica global como paradigma para os processos 

geológicos. Também discute o ciclo das rochas, os 

processos geológicos, recursos minerais e a natureza do 

tempo geológico. 

Conteúdo programático 

1 –Histórico do pensamento geológico 

2 - Princípios básicos da Geologia  

3 – Estrutura da Terra e Tectônica Global 

4 – Ciclo das rochas 

5 – Tempo geológico e recursos minerais.  

 
Metodologia de Ensino 
Utilizada 

Aulas teóricas e teórico-prática. 

Recursos Instrucionais 
Necessários 

Computador, projetor multimídia, quadro negro e 
bibliografia atualizada. 

Critérios de Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o 
processo de ensino e aprendizagem estabelecido no 
Projeto Pedag ógico, com o objetivo de favorecer o 
progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por 
meio de provas escritas e exercícios em sala de aula. 
O resultado final ser á  obtido pela ponderação das 
atividades realizadas.  
A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios 
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estabelecidos pela Pr ó -Reitoria de Graduação, tal 
como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

POPP, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. 

Editora LTC. 309 p. 

PRESS, FRANK ET AL. Para entender a terra. 

[Understanding earth]. Tradução de: Rualdo 

Menegat. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 656 p. 

ISBN 8536306117 

TEIXEIRA, WILSON (ORGS.) ET AL. Decifrando a 

Terra. 2.ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

2009. 623 p. ISBN 9788504014396. 

Complementar 

KIOUS, W.J., TILLING, R.I.. 2008. This Dynamic 

Earth: The Plate Tectonics. Disponível on line em : 

URL: http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf 

Glossário Geológico: http://geology.com/geology-

dictionary.shtml (em inglês) 

Site com diversos vídeos sobre geologia (em inglês): 

http://education.usgs.gov/ 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Fenômenos mecânicos I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 
Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 
fenômenos mecânicos. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da 
ciência como química, engenharia e biologia.  

Objetivos 
Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais da mecânica com aplicações em 

áreas adjacentes; 

 Compreender os fenômenos mecânicos de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais da 

dinâmica e suas bases experimentais, concebendo a inter-relação 

entre teoria e experimento; 

 Descrever e solucionar problemas mecânicos relacionados ao 

movimento e equilíbrio através do uso das leis e princípios da 

mecânica; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 
 

O módulo contempla a descrição matemática do movimento 
unidimensional e em duas ou três dimensões. O módulo discute 
conceitos de Trabalho, Energia e Força de forma a estabelecer a 
compreensão dos mesmos. Também aborda os aspectos relativos à 
conservação de energia e momento tendo como base as Leis de Newton 
e suas aplicações.  

Conteúdo 
programático 

 

 

 

 

 

Grandezas Físicas Escalares e Vetoriais: 

Massa; Tempo; Distância (comprimento);Velocidade média e 

instantânea; Aceleração; 

Unidades de medida e conversões; 

Ordens de Grandeza e Notação Científica; 

Operações com grandezas vetoriais: 

Sistema de coordenadas; 

Decomposição vetorial; 

Soma e Produto com vetores. 

Cinemática: 

Movimento unidimensional, uniforme e uniformemente acelerado; 

Movimento Retilíneo em duas ou mais dimensões; 

Movimento Circular; 

Aplicações. 

Dinâmica: 

Primeira Lei de Newton – Força e Movimento; 

Segunda Lei de Newton – Força e Aceleração; 

Terceira Lei de Newton – Ação e Reação; 

Sistemas Inerciais; 

Atrito e Arrasto; 

Aplicações. 

Trabalho e Energia; 

Definição de Trabalho, Energia Cinética e Energia Potencial; 

Conservação de Energia; 

Forças Conservativas e Não-conservativas. 

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 
sala de aula, dinâmica de grupo e laboratório de informática. 
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Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 
atualizada e quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 
escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 
do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 
atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 
adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na 
UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de 
Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 
v. 1, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1, 6a ed., Livros 
Técnicos e Científicos Editora. 

3. Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 1, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos mecânicos I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

mecânicos básicos e os princípios inerentes as leis de Newton.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos mecânicos básicos de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

Medidas e teoria de erros, instrumentos de medidas, construção e analise 

de gráficos, movimento retilíneo, leis de Newton, movimento no plano. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

MEDIDAS E TEORIA DE ERROS 

Conceito de medidas de grandezas físicas, padrões e unidades de 

medidas. Valor médio, Desvio médio, Desvio relativo, Desvio percentual, 

Forma correta de se escrever a medida de uma grandeza, Classificação 

de erros, Propagação de erros, Operações envolvendo propagação de 

erros. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS 

Utilização de um paquímetro, com aplicação da teoria dos erros, 

Utilização de micrômetro, com aplicação da teoria dos erros, 

CONSTRUÇÕES E ANÁLISE DE GRÁFICOS 

Escalas regulares: papel milimetrado, Escalas logarítmicas: papel 

monologarítmo e papel dilogarítmo, Linearização de função exponencial e 

função potência 

MOVIMENTO RETILÍNEO 

Velocidade média e velocidade instantânea, Cinemática do plano 

inclinado, Queda livre dos corpos  

LEIS DE NEWTON 

Demonstração da lei da inércia, Cálculo da massa inercial de um sistema, 

Cálculo da aceleração de um corpo sujeito a uma força constante, Força 

da gravidade e conservação da energia mecânica. 

MOVIMENTO NO PLANO 

Lançamento horizontal de projéteis 
Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e 

laboratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos 

individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
72 

 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da 

Física, v. 1, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1, 6a ed., 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 

3. Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 1, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos químicos II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O módulo de Fenômenos QuímicosIItem o objetivo de apresentar aos 

estudantes conceitos geraisde Química Orgânica, visando correlacionar 

estes conceitos com a aplicabilidade em Ciências do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno deverá ser capaz de:  

Conhecer e utilizar os conceitos da química geral e suas aplicações 

naquímica orgânica; 

Conhecer e utilizar os conhecimentos sobre o carbono, suas 

hibridizações, suas ligações e geometria das moléculas, bem como as 

forças intermoleculares comuns em químicaorgânica. 

Conhecer os grupos funcionais das cadeias carbônicas, suas 

características e reatividade e utilizar os conhecimentos em Ciências do 

Mar. 

Utilizar conhecimentos das interações entre as moléculasorgânicas para 

entender reações químicas dediversos grupos funcionais, bem como 

entender mecanismos gerais em químicaorgânica. 

Manusearequipamentos básicos para uma pesquisa laboratorial e 

conhecer as técnicas básicas parasintetizar, separar, purificar e 

determinar constantes físicas de compostos orgânicos. 

Ementa 

 

Teoria estrutural e Propriedades físicas dos compostos orgânicos. 

Cadeias carbônicas. Estereoquímica e importância de compostos 

orgânicos quiraispresentes no meio marinho.Identificação das funções 

orgânicas, nomenclatura e principais reações. Conceitos de segurança e 

de laboratório em química orgânica. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Teoria estrutural: ligações Químicas, polaridade de ligações, orbitais 

atômicos e moleculares, forças intramoleculares e intermoleculares.  

 Alcanos, Alcenos, Alcinos;  

 Compostos Aromáticos e Fenóis 

 Haletos Orgânicos 

 Álcoois, Éteres, Sulfetos Orgânicos e Tióis 

 Aminas,Aldeídos e Cetonas  

 Ácidos Carboxílicos e Derivados (Sais de Ácidos Carboxílicos, Ésteres, 

Haletos de Acila, Amidas,Anidridos de Ácidos, e Nitrilas). 

 Estereoquímica: isomeria ótica e geométrica; Substâncias Quirais - 

características e importância para o meio marinho. 

 Funções orgânicas – Nomenclatura, Estruturas e isomeria; 

Propriedades físicas, Caracterização pelas principais técnicas 

espectroscópicas (IV,UV, Massa e RMN) e reações principais: 

 Reações orgânicas: Teoria ácido-base. Efeito de solvente sobre 

equilíbrio e velocidade. Intermediários transientes: carbocátions, 

carbânions, carbenos, radicais livres. 

 Reações de substituição nucleofílica. Reações de adição eletrofílica. 

Reações de eliminação. Reações de compostos aromáticos. Reações 

de adição e substituição de compostos carbonilados. Reações 

pericíclicas e via radicalar. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, 

situação problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica 

de grupo e laboratório de aula. 

 

Recursos Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 
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Instrucionais 

Necessários 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas,em provas, relatórios e atividades propostas.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Dewick, P. M. Essentials of organic chemistry: for students of 

pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry. Chichester: 

John Wiley and Son, 2006. 710 p. ISBN 9780470016664. 

2. Campos, Marcello de Moura. Fundamentos de química orgânica. São 

Paulo: EdgardBlücher, 1980. 606 p. 

3. Stewart, Ross. A investigação de reações orgânicas. São Paulo: 

EdgardBlücher, 1969. 129 p. 

4. Pomilio, A.B.; Vitale, A. A. Metodos experimentales de 

laboratorioen quimica. Washington: Organización de los Estados 

Americanos, 1988. 86 p. (Serie de Quimica). 

Complementar 

1. Ireland, Robert E. Síntese orgânica. São Paulo: Edgard Blücher, 1969. 

141 p. (Série de Textos Básicos de Química Orgânica). 

2. Mingoia, Quintino. Química farmacêutica. São Paulo: Melhoramentos, 

1967. 787 p. 

3. Furr, A. Keith. CRC handbook of laboratory safety. 3 ed. Boca Raton: 

CRC Press, 1990. 704 p. ISBN 0-8493-0353-2. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Laboratório de Fenômenos Químicos  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 
Gerais 

 
Apresentar aos estudantes conceitos gerais de Química geral e orgânica, 
necessários para seu bom desempenho num laboratório químico. 
 

Objetivos 
Específicos  

O aluno deverá ser capaz de:  

- Utilizar os conceitos da química geral e química orgânica num 

laboratório químico. 

- Manusear equipamentos básicos para uma pesquisa laboratorial e 

conhecer as técnicas básicas de análises químicas.  

-Trabalhar no laboratório com metodologia e observação científica. 

Ementa 
 

Análises Químico qualitativo/ Análises Químico quantitativo/ Titulação 
ácido-base/ Volumetria/ Gravimetria/ Colorimetria/  Análise de compostos 
orgânicos, extração, destilação/ Reações de esterificação: obtenção de 
biodiesel, obtenção de sabão, obtenção de aromatizantes artificiais.   

Conteúdo 
programático 

 

 

 

 

 

a) Noções de segurança em laboratórios químicos. Uso do pHmetro. Uso 

da balança analítica.  

b) Volumetria: Preparação e padronização da solução de HCl e de 

NaOH. Determinação do teor de ácido acético em vinagre. Determinação 

de Ca e Mg em água com EDTA. Determinação de cloro ativo na água 

sanitária. 

c) Titulação ácido-base. Gravimetria: Determinação de Água em sólidos; 

Determinação de SO4
2-

 como sulfato de bário. Determinação de ferro 

como Fe2O3. 

d)Caracterização de grupos funcionais e substâncias orgânicas, por meio 

de métodos químicos e físico-químicos.  

e) Técnicas de separação, extração, destilação de compostos orgânicos.  

f) Reações de esterificação: obtenção de biodiesel, obtenção de sabão, 

obtenção de aromatizantes artificiais.  

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividades teórico-práticas e discussão de grupo no laboratório.  

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Equipamentos, instrumentos e reagentes de um laboratório químico 
básico. 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 
maneira crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios 
estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 
projeto pedagógico do curso.   

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Becker, Heinz G. O et al. Química orgânica experimental. 2.ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.   

2. Constantino, Mauricio Gomes; Silva, Gil Valdo José da; Donate, 
Paulo Marcos. Fundamentos de química experimental. São Paulo: 
EDUSP, 2004.  

Complementar 1. Palmer W. G. Experimental physical chemistry. 2nd ed. New York,  
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Cambridge, 1962. 

2. Silverstein R., Mebster F. X, Kiemle D. J. Identificação 
espectrométrica de compostos orgânicos. Trad. Ricardo Bicca de 
Alencastro. 7° ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

3. Dias A. G., Costa M.  A., Guimarães, Canesso P. I. Guia prático de 

química orgânica: técnicas e procedimentos: aprendendo a fazer. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2004. v.1.   
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de uma variável II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno a utilizar os conceitos de integral e aplicar esses 

conceitos na resolução de problemas práticos;  

Familiarizar o aluno com as noções de integral de funções de uma variável, 

ressaltando os aspectos geométricos, interpretações físicas.   

Desenvolver no aluno o conceito de integral, através de uma visão 

interdisciplinar, mediante aulas teóricas com a resolução de exercícios 

práticos e teóricos, contextualizando o Cálculo com o dia-a-dia do aluno 

nas mais diferentes aplicações: Química, Física, Engenharias e Biologia, 

etc. 

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos 

trabalhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á 

Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-relação 

com as outras áreas das ciências aplicadas; 

 Identificar a resolução de problemas aplicados através das ferramentas 

matemáticas aprendidas nas aulas. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

Atuar em equipes interdisciplinares 

Ementa 

 

Integral de Riemann 

Técnicas de Integração 

Aplicações de Integrais 

Introdução à equações diferenciais lineares homogênea de 1ª ordem. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Integração: Áreas e distâncias. Integral definida – Definição analítica e 

suas propriedades. Teorema fundamental do Calculo. Técnicas de 

integração: Integração por partes, integrais trigonométricas, substituição 

trigonométrica, Integração por funções parciais, Integração por 

substituições especiais. Aplicações da integração: Áreas entre curvas, 

volumes. Comprimento de arco. Área da superfície de revolução. 

Aplicações às Ciências Econômicas e Biológicas. Força, Trabalho e 

Energia. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, situação 

problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. M. A. Munem, D.J. Foulis,  Cálculo, v.1, Editora Guanabara. 

2. K. Lewis,  Cálculo e Álgebra Linear ,v. 1 e 2, Livros Técnicos e 

Científicos Editora Ltda. 

3. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1 

e 2, Prentice Hall do Brasil. 

4. E. W. Swokowski, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw-

Hill Ltda - SP. 

5. J. Barcelos Neto, Cálculo para entender e usar, Editora livraria da 

Física. 1ª edição. 

6. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.2, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

7. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.3, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

8. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora Harbra 

9. H.L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, v.I , 5ª edição. Editora  LTC, 

2002. 

10. G.B.Thomas, Cálculo - vol. 1, Addison Wesley, 2002. 

11. P. Boulos, Introdução ao Cálculo - Edgard Blücher - Editora Brasília, 

1974.  v. 1 

12. J. Stewart, Cálculo, vol. 1. 7a edição. Editora Cengage Learning. 

13. M. Braun, Equações Diferenciais e suas Aplicações, Editora Campus, 

Rio de Janeiro, 1979. 

14. W.E. Boyce & R. C. Di Prima, Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno, 5º  Edição – Guanabara Koogan, 

1994. 

Complementar 
1. Simmons, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw-

Hill. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à Estatística 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

15h 5h 20h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a visão de como o pensamento estatístico auxilia a 

compreensão de padrões e processos nos diversos ramos das ciências 

como a química, biologia, engenharia, ecologia e ciências sociais. 

Objetivos 

Específicos  

Compreender os conceitos iniciais de estatística. Interpretação de gráficos 

e tabelas. Entender quais tipos de gráficos e tabelas são apropriados a 

diferentes tipos de dados.  

Ementa 

 

Introdução à estatística básica e métodos de amostragem. Estatística 

descritiva. Análises gráficas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução à estatística: população e amostra, parâmetros e 
estatísticas, amostragem e inferência. 

 Tipos de amostragem: aleatória, sistemática, estratificada, por 
conglomerados. 

 Dados quantitativos e qualitativos. 

 Medidas de tendência central e dispersão. 

 Estatística descritiva: construção de tabelas, análise e interpretação 
gráfica. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto,bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados ao longo da disciplina através da resolução de 

exercícios, atividades em sala de aula e prova final. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Magalhães, M.N.; Lima, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. 
7.ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 408 p. 

2. Morettin, Pedro A; Bussab, Wilton de O. Estatística básica. 6.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 540 p. 

3. Triola, M.F. Introdução à estatística. Trad. Flores, V. R. L. F. 9.ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2005. 656 p. 

Complementar 

1. Fonseca, J.S.; Martins, G.A. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 320 p. 

2. Gotelli, N.J.; Ellison, A.M. Princípios de estatística em ecologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 528 p. 

3. Vieira, Sonia; Wada, R. O que é estatística. 3.ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Equações diferenciais ordinárias 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer ao aluno um conteúdo pleno de equações diferenciais, em 

especial, na resolução dessas equações e aplicações na modelagem 

matemática de fenômenos biológicos, químicos e físicos. 

Despertar ao aluno a necessidade de aplicar os conteúdos trabalhados em 

pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á Ciências do 

Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

- Identificar, classificar e resolver as equações diferenciais ordinárias; 

- Descrever os fenômenos da natureza, especialmente nas áreas 

biológicas, sociais, econômicas, físicas e engenharias, utilizando equações 

diferenciais na modelagem matemática desses fenômenos, e quando 

necessário, resolvê-las; 

- Aplicar as Equações Diferenciais. 

- Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-relação 

com as outras áreas das ciências aplicadas; 

- Atuar em equipes interdisciplinares. 

Ementa 

 

Equações diferenciais Ordinárias de primeira ordem e equações 

diferenciais ordinárias de segunda ordem com coeficientes constantes. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1 Equações diferenciais ordinárias: definição e classificação de equações 

diferenciais ordinárias. Teorema da existência e unicidade. 

2 Equações de Primeira ordem. Equações separáveis. Equações 

lineares. Equações exatas. Fator integrante. Substituição de variáveis. 

Equações homogêneas e equação de Bernoulli. Aplicações de 

equações de primeira ordem. 

3 Equações diferenciais lineares. Operadores diferenciais. Existência e 

unicidade de soluções. O Wronskiano e a equação homogênea. A 

equação não homogênea. Redução de ordem.  

4 Equações lineares com coeficientes constantes. Método de variação de 

parâmetros. Método de coeficientes a determinar. Aplicações: o 

oscilador harmônico 

5 Equações Diferenciais de 2ª ordem; Resolução e Aplicações 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto,bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação,como avaliações 

substitutivaseaplicaçãoadicionaisdetrabalhosindividuaisedinâmicasdegrupo

. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 Boyce W. E., Di Prima R. C., Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno, 5º  Ed. – Editora Guanabara 

Koogan, 1994. 

2 Simmons, G. F.; Krantz, S. G.; Castro, H. M. A.,Equações diferenciais: 

teoria, técnica e prática.São Paulo: Mc Graw Hill, 2008. 529 p. ISBN 

978-85-86804-64-9. 

3 Zill, D. G.,Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

4 Simmons, G. F. Cálculo com geometria analítica, v.1 e 2, São Paulo: 

Pearson Makron Books, 1987. 

Complementar 
1. Figueiredo, D.G., Neves, A.F., Equações Diferenciais Aplicadas, Rio de 

Janeiro: IMPA, CNPq, 1997. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos mecânicos II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos fenômenos 

mecânicos. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da ciência como 

química, engenharia e biologia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

Relacionar os conceitos fundamentais da mecânica com aplicações em 

áreas adjacentes; 

Compreender os fenômenos mecânicos de forma integrada; 

Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais da 

mecânica e suas bases experimentais, concebendo a inter-relação entre 

teoria e experimento; 

Descrever e solucionar problemas mecânicos relacionados ao movimento 

e equilíbrio de forças através do uso das leis e princípios da mecânica; 

Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

Este módulo dá continuidade ao estudo dos fenômenos mecânicos 

abordando os conceitos associados à conservação de momento. O 

módulo discute a aplicação dos conceitos físicos em corpos sólidos e em 

sistemas de partículas incluindo sistemas de massa variável. Também 

aborda a descrição matemáticas dos movimentos de rotação e de colisões 

entre corpos. Por fim, a descrição e estudo da mecânica estática é 

realizado com enfoque no equilíbrio de forças e suas aplicações em 

diversas áreas do conhecimento. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Conservação de Momento 

Sistema de Partículas e Centro de Massa 

Definição de Momento Linear e Angular 

Aplicações 

Colisões  

Definição de Impulso 

Colisões Elásticas e Inelásticas 

Cinemática de corpos rígidos 

Rotações; 

Torque e Momento Angular 

Aplicação da 2
a
. Lei de Newton em movimentos de rotação, Aplicações 

Forças de Inércia 

Referenciais não-inerciais 

Força Centrífuga 

Força de Coriolis 

Aplicações e Exemplos observados no Mar e Atmosfera 

Estática 

Equilíbrio Estáticos e Condições para o equilíbrio  

Elasticidade, Tensão e Compressão 

Aplicações e Exemplos práticos  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 

sala de aula, dinâmica de grupo e laboratório de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas 

e aplicações adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do 

aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de 

Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 1, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 2, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

3. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

4. Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 1, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Probabilidade e Estatística 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

15h 5h 20h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a visão de como o pensamento probabilístico e 

estatístico auxiliam a compreensão de padrões e processos nos diversos 

ramos das ciências como a química, biologia, engenharia, ecologia e 

ciências sociais. 

Objetivos 

Específicos  

Compreender e aplicar os conceitos básicos de probabilidade e estatística. 

Reconhecer as principais distribuições de probabilidade e suas aplicações. 

Entender a relação entre inferência estatística e probabilidade. 

Ementa 

 

Introdução à probabilidade básica e estatística. Cálculo de probabilidades. 

Distribuições de probabilidade. Inferência estatística e introdução aos 

testes de hipóteses. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução à probabilidade: evento, espaço amostral, experimento 
aleatório, soma e multiplicação de probabilidades, probabilidade 
complementar, eventos mutuamente exclusivos, probabilidade 
condicional. 

 Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade: distribuições 
binomial, Poisson e normal. 

 Teorema do limite central. 

 Introdução aos testes de hipóteses: teste t para comparação de 
médias. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto,bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados ao longo da disciplina através da resolução de 

exercícios, atividades em sala de aula realizadas individualmente e em 

grupo e prova final. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

 Magalhães, M.N.; Lima, A.C.P. Noções de probabilidade e 
estatística. 7.ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 408 p. 

 Morettin, Pedro A; Bussab, Wilton de O. Estatística básica. 6.ed. 
São Paulo: Saraiva, 2010. 540 p. 

 Triola, M.F. Introdução à estatística. Trad. Flores, V. R. L. F. 9.ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2005. 656 p. 

Complementar 

 Fonseca, J.S.; Martins, G.A. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 320 p. 

 Gotelli, N.J.; Ellison, A.M. Princípios de estatística em ecologia. 
Porto Alegre: Artmed, 2011. 528 p. 

 Vieira, Sonia; Wada, R. O que é estatística. 3.ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1991. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Geologia geral 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30 h 10 h 40 h 

Objetivos Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 

principais aspectos do sistema Terra. Apresentar ao aluno os 

fundamentos da geologia desde a formação e estruturação do 

planeta Terra, processos geológicos até a classificação de tipos 

de rochas. 

Objetivos Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Descrever e compreender a formação e a estruturação do 

planeta Terra.  

 Entender a dinâmica do ciclo das rochas. 

 Descrever e compreender as principais classificações e 

propriedades de minerais e rochas. 

 Entender a natureza do tempo geológico bem como dos 

principais processos geológicos. 

Ementa 

O módulo contempla a origem e formação do planeta Terra e 

aborda aspectos da história e do desenvolvimento da ciência 

geológica. Também discute o ciclo das rochas, os processos 

geológicos, geologia do Brasil e os recursos minerais. 

Conteúdo programático 

 

 

 

 

 Origem e estrutura do planeta Terra.  

 Tectônica de placas e deriva continental. 

 Ciclo das rochas. Classificação e propriedades de minerais 

e rochas. 

 Intemperismo e processos sedimentares. 

 Vulcanismo, plutonismo e metamorfismo.  

 Geologia estrutural e mapeamento geológico.  

 Tempo geológico e aspectos da geologia histórica e do 

Brasil.  

 Recursos minerais. 

Metodologia de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, prático e sala de aula. 

Recursos Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, 

bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo 

de ensino e aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, 

com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do 

semestre. Para isto, as avaliações serão aplicadas de modo 

continuado por meio de provas escritas e exercícios em sala de 

aula. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas. A promoção do aluno na UC obedecerá 

aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. 

Editora LTC. 309 p. 

2. Press, Frank et al. Para entender a terra. Understanding 

earth. Tradução de: Rualdo Menegat. 4.ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 656 p. ISBN 8536306117 

3. Teixeira, Wilson (Orgs.) et al. Decifrando a Terra. 2.ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 

9788504014396. 

Complementar 

1. Barrow, John D. A origem do universo. The origin of the 

universe. Tradução de: Talita M. Rodrigues. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1995. 124 p. (Coleção ciência atual). ISBN 

8532504965. 

2. Kious, W.J., Tilling, R.I..2008. This Dynamic Earth: The Plate 

Tectonics. Disponível on line em : 

URL:http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf 

3. Glossário Geológico:  

4. http://geology.com/geology-dictionary.shtml 

5. Site com diversos vídeos sobre geologia: 

http://education.usgs.gov/ 

  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf
http://geology.com/geology-dictionary.shtml
http://education.usgs.gov/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos físico-químicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

físico-química e a sua aplicação no entendimento dos fenômenos 

naturais, e sua relação como suporte das outras ciências. 

Objetivos 

Específicos  

 O aluno será capaz de: 

 Ressaltar os conceitos fundamentais da termodinâmica e sua utilidade 

na compreensão dos processos naturais e não naturais.  

 Selecionar um sistema termodinâmico e definir os parâmetros que o 

descrevem.   

 Entender o equilíbrio de fases para substancias puras. 

 Entender o equilíbrio químico em reações espontâneas. 

 Determinar o grau de uma reação e calcular a velocidade de reação. 

 Entender o funcionamento das células eletroquímicas. 

Ementa 

 

Termodinâmica/ Termoquímica./Cinética Química/ Catálise e Adsorção/ 

Equilíbrio Químico/ Equilíbrio Físico/Eletroquímica 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Termodinâmica. Definições. Classes de processos Termodinâmicos. 

Conceitos de Trabalho, Calor, Energia interna e Entalpia. A Primeira Lei 

da Termodinâmica.  Termoquímica (entalpia de reação, entalpia de 

formação, Lei de Hess). Calorimetria a pressão e volume constante.   

2. Processos Espontâneos e Não espontâneos.  Entropia de reação. 

Segunda Lei da Termodinâmica.  Energia livre de Gibbs das reações. 

Terceira lei da Termodinâmica.     

3. Cinética de reações. Ordem de reação e Lei de Velocidade. Fatores 

que afetam a velocidade das reações. Processos Catalíticos. 

Fenômenos de Adsorção.  

4. Equilibrio: Homogêneo, Heterogêneo,  Reversibilidade, Constante de 

Equilíbrio. Equilíbrio Químico. Forças dos ácidos e das bases. Escala de 

pH e constante de ionização. 

5. Equilibrio Físico. Misturas simples. Equilibrio liquido-liquido. Equilibrio 

Liquidos-Vapor. Soluções ideais. Lei de Henry e Lei de Raoult. 

Diagramas de fases. 

6. Eletroquímica. Reações Redox e Espontaneidade.  Células 

eletrolíticas, Células Galvânicas, Potencial de célula. Corrosão. 

Aspectos quantitativos nas células: Equação de Nernst. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, 

situação problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, 

dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 

e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 

de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Moreira Bastos A.C.L.; Soares Rodrigues E.M.; Lúdice de Souza J.P. 

Físico-Química. Belém: UFPA, 2011.  Disponível em: 

http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/fisico-

quimica%20teorica.pdf 

2. Atkins, P, Jones, L. Caracelli, I.;Princípios de Química,Bookman, 

Porto Alegre, 2001. Disponível 

em:http://www.cin.ufpe.br/~dnq/atkins%20-

%20princ%edpios%20de%20qu%edmica%20(portugu%eas%20brasil).pdf 

Complementar 1. Chang. R.; Química Geral - Conceitos Essenciais, 5a ed., McGraw-

Hill, 2010.  

2. Atkins, P; De Paula, J. Físico-Química, LTC Editora S.A., 7a.ed., Rio 

de Janeiro, 2002. 

3. Castellan, G. Fundamentos de Físico-Química, Livros Técnicos e 

Científicos, Rio de Janeiro, 1986. 

  

http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos físico-químicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

química e físico-química necessários para seu bom desempenho num 

laboratório químico.  

Objetivos 

Específicos  

*Compreender os fenômenos físico-químicos estudados. 

*Trabalhar no laboratório com metodologia e observação científica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição dos fenômenos de termodinâmicos, 

termoquímicos, cinéticos e eletroquímicos vistos de forma experimental 

no laboratório.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

* Termoquímica:  Determinação da Entalpia de reação, de neutralização, 

de diluição usando o calorímetro, verificação experimental da lei de Hess. 

*Cinética Química: Fatores que influenciam a velocidade das reações. 

Análise da influencia da temperatura e concentração na velocidade de 

reação. 

*Construção de uma pilha/ Aplicações de uma célula eletrolítica na 

galvanoplastia/ Proteção Catódica. 

*Viscosidade: Determinação da Viscosidade de Líquidos utilizando um 

viscosímetro. Efeito da temperatura e concentração na viscosidade. 

*Tensão Superficial:  Determinação da tensão superficial de líquidos 

utilizando o método da gota. Efeito da temperatura e concentração na 

viscosidade. 

*Pressão de Vapor de Líquidos: Determinação da pressão de vapor de 

líquidos. Efeito da concentração na pressão de vapor. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividades teórico-práticas e discussão de grupo no laboratório.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Equipamentos, instrumentos e reagentes de um laboratório químico 

básico. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso.   

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Rangel R. N. Práticas de físico-química. 3a ed. São Paulo, Edgard 

Blücher, 2006.   

2. Halpern A. M, McBane, G. C. Experimental physical chemistry: a 

laboratory textbook. 3rd ed. New York: W. H. Freeman, 2006. 

Complementar 
1. Palmer W. G. Experimental physical chemistry. 2nd ed. New York,  

Cambridge, 1962. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos do contínuo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno os conceitos básicos de Ondas e Oscilações. 

Aprender os fundamentos da Hidrostática e Hidrodinâmica. Saber 

caracterizar as propriedades dos fluidos ideais. Prever e calcular o 

comportamento de um sistema de fluidos ideais. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais da hidrostática e hidrodinâmica 

com aplicações em áreas adjacentes; 

 Entender a mecânica dos fluidos de forma integrada e visualizar um 

problema em diferentes perspectivas;  

 Descrever problemas envolvendo fluidos relacionados ao movimento e 

equilíbrio através do uso das leis de continuidade e da equação de 

Bernoulli; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios da hidrostática e 

hidrodinâmica e suas bases experimentais, concebendo a inter-relação 

entre teoria e experimento; 

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 
Oscilações, Ondas, Hidrostática e Hidrodinâmica. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Oscilações 

 Movimento oscilatório 

 Movimento harmônico simples (MHS) 

 Força e energia no MHS 

 Equação do MHS 

 Energia no MHS 

 Pêndulos 

 Principio da superposição 

 Oscilações amortecidas e forçadas 

Ondas 

 Ondas 

 Descrição do movimento ondulatório 

 Equação geral da onda 

 Potencia e energia 

 Interferência 

 Ondas estacionarias e ressonância 

 Ondas sonoras, 

 Ondas sonoras progressivas 

 Interferência, intensidade e nível sonoro 

 Efeito Doppler 

Hidrostática 

 Densidade e pressão; 

 Pressão hidrostática 

 Empuxo e princípio de Arquimedes 

Hidrodinâmica 

 Fluidos ideais em movimento 

 Equação da continuidade 

 Equação de Bernoulli 

 

 

Metodologia Atividade Teórica, Teórica-Prática, Seminário, Situação problemática. 
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de Ensino 

Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. 

Para isto, as avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, 

ponderado de maneira crescente. 

Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitutivas e 

aplicações adicionais de trabalhos individuais e dinâmica de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecera aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de graduação, tal Omo discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1 e 2, 6ª Ed., 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker; Fundamentos de Física, 

v.2, 9ª Ed., Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. 

3. Sears E. Zemanski, Fisica I, v. 2, 12 Ed., Editora Addison-Wesley 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v.2, 4ª Ed., Editorial 

Edgar Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos do contínuo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

do continuo básicos relacionados aos conceitos de ondas e oscilações.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos ondulatórios e oscilatórios básicos de forma 

integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa Ondas, movimento periódico, mecânica de fluidos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

ONDAS 

MOVIMENTO PERIÓDICO  

Pêndulo Simples, Pêndulo Físico. 

MECANICA DE FLUIDOS 

Hidrostática, hidrodinâmica. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e 

laboratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos 

individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O 

resultado final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1 e 2, 6ª Ed., 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker; Fundamentos de Física, 

v.2, 9ª Ed., Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. 

3. Sears E. Zemanski, Fisica I, v. 2, 12 Ed., Editora Addison-Wesley 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v.2, 4ª Ed., Editorial 

Edgar Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Oceanografia física e química 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 

componentes físico e químico que formam o ambiente marinho e as inter-

relação entre estes compartimentos. Dar uma visão geral sobre 

modelagem e verificar as interações nos ramos da oceanografia química, 

oceanografia física e da atmosfera.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais da oceanografia e seus 

compartimentos; 

 Compreender os fenômenos de interação entre estes compartimentos 

de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais de 

como a dinâmica dos oceanos funciona; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição do oceano em suas componentes 

química e física. Apresenta-se uma visão da estrutura do oceano, 

composição e propriedades químicas e físicas da água do mar e aspectos 

das inter-relações entre estes comportamentos e a atmosfera. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Oceanografia Química 

Composição da água do mar 

 Oceanografia Física 

Propriedades da água do mar 

Estrutura dos oceanos 

Circulação oceânica 

Circulação estuarina 

Ondas e marés 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórica, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada e 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do trimestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Baumgarten, M.G.Z.; Wallner-Kersanach, M.; Niencheski, L.F.H 

(2010) Manual de Análises em Oceanografia Química. 2.ed. Rio 

Grande: Ed. da FURG. 170p. 

2. Garrison, T. (2010) Oceanography, An Invitation to Marine Science. 

Sétima Edição. Brooks/Cole. 582p. 
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3. Miranda, L.B., Castro, B.M. e Kjerfve, B. (2002) Princípios de 

Oceanografia Física de Estuários. Ed. USP. 414p. 

4. Trujillo, A.P., Thurman, H.V. (2011) Essentials of Oceanography. 

Pearson, Prentice Hall. 551p. 

Complementar 

1. Calazans, D. (2011) Estudos Oceanográficos, do instrumental ao 

prático. Editora Textos. 458p. 

2. Talley, L.D., Pickard, G.L., Emery, W.J., Swift, J.H. (2007) Descriptive 

Physical Oceanography: An Introduction. Sixth Edition. Academic 

Press. 560p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos térmicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos Fenômenos 

Térmicos, a fim de que os mesmos possam examinar, equacionar e 

resolver os problemas que surgem no cotidiano do campo da engenharia, 

química e biologia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

-Relacionar os conceitos fundamentais da Termodinâmica com aplicações 

em áreas adjacentes; 

-Assimilar o significado teórico dos princípios e leis da Termodinâmica e 

suas bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

-Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

-Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

Conceitos e definições de temperatura e calor. Calorimetria.Primeira lei da 

termodinâmica e aplicações. Transformações térmicas. Transmissão de 

calor por condução, convecção e irradiação. Teoria cinética dos gases. 

Segunda lei da termodinâmica e aplicações. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Conceitos de Temperatura e Calor 

2. A lei zero da Termodinâmica 

3. Escalas de temperatura  

4. Dilatação térmica 

5. Calorimetria 

6. Calor e Trabalho 

7. Primeira Lei da Termodinâmica 

8. Transmissão de calor 

9. Teoria cinética dos gases 

10. Gases ideais 

11. Energia Interna 

12. Expansão adiabática do gás ideal 

13. Segunda Lei da Termodinâmica 

14. Máquinas térmicas 

15. Entropia 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica, discussão de grupo, estudo dirigido. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia 

atualizada, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas. Alternativas de recuperação com avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A 

promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-

Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 2, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2 Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 2, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

3 Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 
2. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 2, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos térmicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

térmicos básicos.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos térmicos básicos relacionados 

principalmente a temperatura, calor e gases ideais de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

Calorimetria, expansão térmica, gases ideais, maquina 

térmica,equivalência elétrica-térmica  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

CALORIMETRIA 

Calor especifico 

EXPANSAO TERMICA 

Dilatação linear 

GASES IDEIAS 

Lei de Boyle 

MAQUINA TERMICA 

Primeira lei da termodinâmica 

EQUIVALENCIA ELETRICA-TERMICA 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e 
laboratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 
e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos 
individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O 
resultado final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 
adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 
obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 
como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 2, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2 Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 2, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

3 Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 
1 Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 2, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de várias variáveis 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer aos discentes um conteúdo pleno de funções de várias variáveis; 

Capacitar os alunos para resolução de integrais duplas e triplas, bem 

como suas aplicações; 

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos 

trabalhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas 

á Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

 Reconhecer e resolver problemas que envolvam conteúdos associados 

à Funções de Várias Variáveis, tais como derivadas parciais, Regras da 

Cadeia, e, suas aplicações; 

 Resolver problemas envolvendo máximos e mínimos;  

 Conhecer as derivadas de ordem superiores e derivada direcional;  

 Identificar e resolver integrais de linha e integrais múltiplas, para a 

resolução de problemas práticos;  

 Conhecer o enunciado do Teorema de Green;  

 Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-

relação com as outras áreas das ciências aplicadas; 

  Atuar em equipes interdisciplinares. 

Ementa 

 

Funções de várias variáveis. Derivadas Parciais e Aplicações. Regras da 

cadeia. Derivadas direcionais e gradientes; plano tangente e reta normal. 

Integração Múltipla. Integrais de linha e teorema de Green. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Funções de Várias Variáveis. Definição. Gráficos. Limite e 

Continuidade: Conceitos Básicos; Limite de uma Função de Duas 

Variáveis; Propriedades; Cálculo de Limites; Continuidade.  

 Derivadas Parciais e Funções Diferenciáveis: Derivadas Parciais; 

Derivadas de ordem superior; Diferenciabilidade; Plano Tangente e 

Vetor Gradiente; Dife-rencial; Regra da Cadeia; Derivação Implícita; 

 Derivadas Parciais Sucessivas. Máximos e Mínimos de Funções de 

Várias Va-riáveis: Máximos e Mínimos de Funções de Duas Variáveis; 

Aplicações; 

 Integração Múltipla: integrais repetidas, integral dupla, cálculo de 

integrais duplas por iteração, aplicações das integrais duplas, Integrais 

duplas em coor-denadas polares, integrais triplas, integral tripla em 

coordenadas cilíndricas e esféricas, aplicações das integrais triplas. 

 Integrais de linha e Teorema de Green. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, situação problemática (PBL),  

discussão de grupo e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso.Sendo assim, a avaliação será composta por 2 ou 3 provas, 

seminário e lista de exercícios. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Leithold, L., Cálculo com Geometria Analítica, v.1 e 2, São Paulo: 

Harper & Row do Brasil,1982. 

2. Swokowski., E. W., Cálculo com Geometria Analítica, v. 1 e 2, Ed. 

McGraw-Hill Ltda - SP.1994. 

3. Flemming, D.M. & Gonçalves, M.B., Cálculo A, São Paulo: Prentice 

Hall Brasil, 2006. 

4. Flemming, D.M. & Gonçalves, M.B., Cálculo B, São Paulo: Prentice 

Hall Brasil, 2007. 

5. Stewart, J., Cálculo, Vol. 1 e 2. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 

6. Guidorizzi, H.L., Um Curso de Cálculo, v.1 e 2 , 5ª edição. Editora  

LTC, 2002. 

7. Thomas, G.B., Cálculo, v. 1, Addison Wesley, 2002. 

8. Boulos, P., Introdução ao Cálculo, v.2, Edgard Blücher - Editora 

Brasília, 1974. 

9. Simmons, G. F. Cálculo com geometria analítica, v.1 e 2, São Paulo: 

Pearson Makron Books, 1987.  

Complementar 
1. Larson, R. E., Hostetler, R. P., Edwards, B. H. Cálculo com 

Aplicações, v.1., 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1998.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Ciências atmosféricas 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a estrutura geral da atmosfera e os processos físicos que a 

governam, bem como descrever e discutir os principais fatores e 

elementos meteorológicos relacionados com o clima e a interação deste 

com as áreas da Engenharia.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais dos processos físicos que 

ocorrem na atmosfera de forma integrada; 

 Compreender os fatores meteorológicos associados à descrição do 

tempo e do clima; 

 Compreender os conceitos básicos relacionados ao transporte 

atmosférico de poluentes e discutir fenômenos como Efeito Estufa, 

Camada de Ozônio, Inversão Térmica, etc...; 

 Compreender os conceitos básicos relacionados ao clima e o papel que 

desempenham em diversas áreas do conhecimento, principalmente nas 

Engenharias e Oceanografia; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição da atmosfera e dos processos físicos 

que nela ocorrem.O módulo descreve a composição básica da atmosfera, 

os processos radiativos, os processos termodinâmicos, formação de 

nuvens, eletricidade atmosférica. O módulo também deve propiciar ao 

estudante todo o embasamento para compreender os principais 

fenômenos climáticos de relevância em questões ambientais atuais de 

modo ao estudante compreender as ilhas de calor, as mudanças 

climáticas globais, buraco da camada de ozônio e a dispersão de 

poluentes. Todo o embasamento será apresentado de forma a relacionar 

o conhecimento com atividades nas áreas de Engenharias e 

Oceanografia.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Características da Atmosfera : 

Composição; distribuição dos constituintes, caracterização e 

classificação das atmosfera; 

Variáveis físicas importantes para a descrição da atmosfera 

2. Radiação Atmosférica: 

Processos radiativos na Atmosfera: Emissão, Transmissão, Absorção 

e Reflexão 

Lei de Stefan-Boltzmann 

Lei de Wien 

Balanço Radiativo na Atmosfera 

3. Termodinâmica da Atmosfera: 

Temperatura e pressão atmosférica 

Vapor d’água: Umidade Absoluta e Relativa 

Evaporação, Saturação,Temperatura de Bulbo Úmido 

Orvalho, Nevoeiro, Nuvens 

4. Dinâmica: 

Circulação geral da Atmosfera 

Escalas de fenômenos Meteorológicos 

Ventos 

Aplicações. 

5. Instrumentação e coleta de dados atmosféricos 
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Estações Meteorológicas básicas: Temperatura, pressão atmosférica, 

umidade relativa e precipitação 

Aquisição de dados de vento e radiométricos 

6. Modelos Numéricos 

Conceitos básicos de Modelagem numérica 

Modelos numéricos de previsão de tempo 

Modelos de transferência radiativa na atmosfera 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, discussão de grupo, estudo dirigido, sala de aula, 

dinâmica de grupo e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado irá contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, com o 

objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para 

isto, as avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de 

avaliações escritas e trabalhos de pesquisa e dinâmicas de grupo 

aplicados ao longo do período letivo. O resultado final será obtido pela 

ponderação das atividades realizadas. 

Alternativasderecuperaçãocomavaliaçõessubstitutivaseaplicaçãoadicionai

sdetrabalhos serão desenvolvidos. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Zekay Sen. Solar Energy Fundamentals andModelingTechniques: 

Atmosphere, Environment, ClimateChangeandRenewable Energy. 

London: Springer-Verlag London Limited, 2008. 280 p. (disponível 

gratuitamente na INTERNET). 

2. Ayoade, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. 15
a
.ed. São 

Paulo: Editora Bertrand Brasil, 2011. 332 p. 

3. Varejão-Silva, Mário A. Meteorologia e Climatologia. Brasília : INMET, 

Gráfica e Editora Pax, 2001. 532 p. 

Complementar 

1. Oliveira, Lucimar L.:Vianello, Rubens L.; Ferreira, Nelson 

J.Meteorologia Fundamental. Erechim: Ed. Fapes, 2001. 423 p. 

2. Aravéquia, José A.; Quadro, Mário F. L. AspectosGerais da 

PrevisãoNumérica de Tempo e Clima. São José dos Campos: INPE, 

2003. 50 p. 

3. Wallace, J. W.e Hobbs, P.V.–Atmospheric Science, 

anIntroductorySurvey, 2nd ed., Canada: Academic Press, 2006. 

4. CONFEA. PrevisãoClimáticacomosubsídioacriseenergética. Editora 

CONFEA, 2002. 
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Eixo Vida Marinha 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funcionamento da vida I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

56 h 24 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos processos de manutenção e 

propagação da vida ao nível celular. 

Objetivos 

Específicos  

 Compreender a estrutura geral das células e as moléculas que a 

constituem; 

 Compreender os mecanismos de formação de novas células, bem 

como a expressão e transmissão da informação genética; 

 Entender a manutenção da vida ao nível celular, pelos processos 

metabólicos; 

 Habilitar os profissionais em formação a discutir, de forma abrangente 

e multidisciplinar, dominando uma linguagem comum, todos os 

aspectos acima citados, dentro de uma equipe multiprofissional.  

Ementa 

 

A vida começa: biomoléculas, biomembranas, a célula e seus 

compartimentos;A vida continua: como a informação genética é 

expressa, transmitida e regulada?Funcionamento da vida: como as 

células processam a glicose para obtenção de energia com o objetivo de 

manutenção da vida? 

Conteúdo 

programático 

 Célula: a unidade da vida. Tipos celulares;  

 Biomoléculas (água, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos 

nucleicos); 

 Estrutura e permeabilidade das membranas celulares; 

 Núcleo: ciclo celular e replicação;  

 Expressão gênica: transcrição, síntese de proteínas e regulação; 

 Organização citoplasmática e matriz extracelular;  

 Como a célula obtém energia? Introdução ao metabolismo;  

 Metabolismo de carboidratos e controle da glicemia; 

 Herança monogênica e extensões.  

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-práticas, discussão de grupo, 

estudo dirigido, situação problemática, sala de aula, dinâmica de grupo e 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Desempenho em tarefas individuais e coletivas, Provas, Resolução de 

situação problemática, Trabalho de Conclusão de Módulo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. A Célula. Carvalho, H. F. &Recco-Pimentel, S. M. R. Editora Manole; 

2. Biologia Celular e Molecular. Junqueira L. C. U. & Carneiro J. Editora 

Guanabara Koogan; 

3. Bioquímica Básica: Marzocco& Torres. Editora Guanabara Koogan, 2007; 

4. Bioquímica. Stryer, L., Tymoczko, J. L., Berg, J. M. Editora Guanabara 

Koogan; 

5. Genética: um Enfoque Conceitual. Pierce, B. Editora Guanabara, Koogan; 

6. Introdução à Genética. Griffiths, A. J. F.; Carroll, S. B.; Lewontin, R. C. 

&Wessler, S. R. Editora Guanabara Koogan, 2009. 
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Complementar 1. Biologia Molecular da Célula. Alberts, B. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

2. Biologia Celular e Molecular. Lodish, H. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

3. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biodiversidade marinha I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

58 h 22 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar e discutir aspectos filogenéticos, morfológicos, funcionais, 

metabólicos e ecológicos dos principais grupos de micro-organismos e 

macro-organismos fotossintetizantes (Vírus, Archaea, Bacteria, Eukarya). 

Objetivos 

Específicos  

 Compreender a origem e filogenia dos principais grupos de micro-

organismos e suas relações com macro-organismos fotossintetizantes; 

 Descrever características importantes para a caracterização morfológica 

e taxonômica dos micro-organismos e macro-organismos 

fotossintetizantes; 

 Descrever as principais ferramentas para o estudo e compreensão da 

Biodiversidade microbiana e de macro-organismos fotossintetizantes; 

 Compreender o metabolismo microbiano e de macro-organismos 

fotossintetizantes (ênfase para fotossíntese e respiração); 

 Compreender a fisiologia e o desenvolvimento das plantas 

(Embriophyta), com ênfase em Botânica Marinha; 

 Compreender os papéis funcionais e ecológicos dos microrganismos e 

macro-organismos fotossintetizantes nos diferentes ambientes marinhos; 

Ementa 

 

Origem da vida, evolução microbiana e de macro-organismos 

fotossintetizantes, Morfologia e taxonomia dos principais micro-organismos 

e macro-organismos fotossintetizantes, metabolismo microbiano e de 

macro-organismos fotossintetizantes com ênfase em fotossíntese e 

respiração, Fisiologia e desenvolvimento das plantas (Embriophyta) com 

ênfase no ambiente marinho. Categorias funcionais e autoecologia dos 

micro-organismos e macro-organismos fotossintetizantes nos diferentes 

ambientes marinhos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a Biodiversidade 

 A Terra primitiva e as teorias de origem da vida; 

 Introdução a Evolução, Filogenética e Biogeografia; A árvore da vida 

evolucionária: três domínios da vida e vírus; 

 Diversidade cultivo-dependente e cultivo-independente de Vírus, 

Arquéias e Bactérias; 

 Diversidade metabólica: autótrofos, mixótrofos e heterótrofos, fixadores 

de Nitrogênio; 

 Cianobactérias: morfologia e taxonomia; 

 Diversificação das células eucariontes e endossimbiose; 

 Morfologia de talo e ciclos reprodutivos de algas; 

 Glaucophyta e Rhodophyta: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Chlorophyta e Streptophyta: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Dinophyta: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Phaeophyceae: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Diatomáceas: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Haptophyta, Euglenophyta e Cryptophyta: evolução, morfologia e 

taxonomia; 

 Bases da Anatomia e Fisiologia Vegetal; 

 Grupos funcionais/Autoecologia: Plâncton, Bentos, Acoplamento 

Plâncton-Bentos/Biofilmes, Associações micro-macro-organismos; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, estudo 

dirigido, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula, 

laboratório de aula e laboratório experimental. 

Recursos Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 
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Instrucionais 

Necessários 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Relatórios de aulas práticas e prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Dunlap, P.V.; Clark, D.P. Microbiologia de Brock. 

12ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p. 

2. Pelczar Jr, M.J., E.C.S, Krieg, N.R. Microbiologia: Conceitos e aplicações. 1ª 

Ed. V. 1 e 2. Makron Books, Grupo Pearson, 2004. 556p. 

3. Graham, L.E. & Wilcox, L.W. Algae. Prentice Hall, 2009. 

4. Raven, P. H., Evert, R. F. Eichhorn, S. E. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 832 p. 

5. Thomas, C.R. Identifying Marine Phytoplankton. Academic Press, 1997. 858 

pp. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126930184 

Complementar 

1. Reviers, B. Biologia e filogenia das algas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 280 p. 

2. Lee, R. E. Phycology. 4.ed. Cambridge University Press, 2008. 

3. Falkowski, P.G., Knoll, A.H. Evolution of primary producers in the sea. Elsevier 

Academic Press. 2007. 441 p. 

4. Tortora, G.J., Funke, B.R.; Case, C.L. Microbiologia 10a Ed. Artmed, 2012. 

894p. 

5. Kirchman, D.L. Microbial Ecology of the Oceans. 2a. Ed. Wiley, 2008. 620p. 

6. Katz, L. A. Origin and diversification of Eukaryotes. Annu. Rev. Microbiol. 2012. 

66:411-427. 

7. Hohmann-Marriott, M. F. & Blankenship, R.E. Evolution of photosynthesis. 

Annu. Rev. Plant Biol. 2011. 62:515-548. 

8. Reyes-Prieto, A., Weber, A.P.M., Bhattachayra, D. The origin and establishment 

of the plastid in Algae and Plants. Annu. Rev. Genet. 2007. 41:147-168. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126930184
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do 

Componente 

Curricular 

Funcionamento da vida II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária 

TEÓRICA 

Carga Horária 

PRÁTICA 
Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos Gerais 
Proporcionar ao aluno a compreensão dos processos de manutenção e 

propagação da vida ao nível celular. 

Objetivos 

Específicos  

Compreender a manutenção da vida ao nível celular, pelos processos 

metabólicos, além dos mecanismos de diferenciação, envelhecimento 

e morte; 

Entender os mecanismos de obtenção e transformação de energia 

pelas células; 

Habilitar os profissionais em formação a discutir, de forma abrangente 

e multidisciplinar, dominando uma linguagem comum, todos os 

aspectos acima citados, dentro de uma equipe multiprofissional. 

Ementa 

 

Funcionamento da vida: como as células processam as biomoléculas 

para obtenção de energia com o objetivo de manutenção da vida; 

A célula no seu contexto social: reconhecimento e sinalização; 

Destinos celulares: diferenciação e morte; 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Mitocôndrias e Cloroplastos; 

 Ciclo de Krebs e Cadeia respiratória; 

 Fotossíntese; 

 Matriz extracelular; 

 Princípios de reconhecimento e sinalização celular; 

 Metabolismo de lipídios; 

 Metabolismo de proteínas; 

 Integração metabólica; 

 Diferenciação celular;  

 Morte celular. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo, 

estudo dirigido, situação problemática, sala de aula, dinâmica de 

grupo, laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Desempenho em tarefas individuais e coletivas, Provas, Resolução de 

situação problemática, Trabalho de conclusão de módulo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Bioquímica: Campbell, M. K. Editora Artmed; 

2. Bioquímica Básica: Marzocco& Torres. Editora Guanabara Koogan, 

2007; 

3. Bioquímica. Stryer, L., Tymoczko, J. L., Berg, J. M. Editora 

Guanabara Koogan; 

4. Biologia Molecular da Célula. Alberts, B. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

5. Biologia Celular e Molecular. Lodish, H. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

6. A Célula. Carvalho, H. F. &Recco-Pimentel, S. M. R. Editora Manole; 

7. Biologia Celular e Molecular. Junqueira L. C. U. & Carneiro J. Editora 

Guanabara Koogan; 

8. Introdução à Genética. Griffiths, A. J. F.; Carroll, S. B.; Lewontin, R. 
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C.; Wessler, S. R. Editora Guanabara Koogan, 2009. 

Complementar 9. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biodiversidade marinha II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 40 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

O Módulo da Biodiversidade I tem como objetivo abordar os principais 

aspectos Taxonômicos, Morfológicos e Fisiológicos dos Animais. 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar e introduzir conceitos básicos e aplicados sobre a zoologia; 
 Preparar o aluno para compreender os processos fisiológicos, as 

influências do meio e os processos de adaptação e diversificação das 
espécies em relação às características fisiológicas e habitat. 

 Preparar o desenvolvimento do senso crítico e científico relacionado 
com o módulo; 

 Introduzir e desenvolver a análise da zoologia através de métodos 

evolutivos, ecológicos e adaptativos. 

Ementa 

 

O módulo Biodiversidade I, inserido no eixo “A Vida Marinha” busca 

integrar as diferentes áreas científicas da Biologia como: Taxonomia, 

Morfologia e Fisiologia Animal, a partir da abordagem de aspectos 

evolutivos, ecológicos e ambientais. Durante este módulo serão 

apresentados os seguintes conteúdos: zoologia, morfologia e fisiologia 

básica dos dos principais grupos taxonômicos, tanto invertebrados, como 

vertebrados, com ênfase nas espécies marinhas e de maior importância 

ecológica. A Zoologia e Fisiologia Animal tem sido fundamental para o 

desenvolvimento conceitual da Biologia, influenciando diretamente a 

aplicação de outras áreas como: Biotecnologia, Meio-Ambiente, 

Aquicultura e Arqueologia, entre outras; a Zoologia busca integração com 

as diferentes áreas relacionadas a Ciências do Mar como: Engenharia 

Ambiental, Engenharia de Pesca e Aquicultura, Ecologia Marinha e 

Oceanografia, abrindo imensas possibilidades para o conhecimento 

humano relacionado ao meio ambiente e sustentabilidade ambiental. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

OS INVERTEBRADOS  

FILO PORIFERA (AS ESPONJAS) 

 Conceitos gerais.  

 Características gerais: morfologia e fisiologia. 

 Classificação: Classes Calcarea; Hexactinellida; Demospongiae. 

FILO CNIDARIA (CNIDÁRIOS) 

 Conceitos gerais.  

 Características gerais: morfologia e fisiologia. 

 Classificação: Classes Hydrozoa; Anthozoa; Cubozoa; Scyphozoa. 

FILO ANNELIDA (ANELÍDEOS) 

 Conceitos gerais  

 Características gerais: morfologia e fisiologia.  

 Classificação: Classes Polychaeta e Clitellata. 

FILO ARTHROPODA (ARTROPODES) 

 Conceitos gerais  

 Características gerais: morfologia e fisiologia.  

 Classificação: Subfilo Trilobitomorpha; Subfilo Crustacea: Classes 

Remipedia; Cephalocarida; Branchiopoda; Malacostraca e Maxillopoda. 

Subfilo Cheliceriforme: Classes Chelicerata; Pycnogonida;  

FILO MOLLUSCA (MOLUSCOS) 

 Conceitos gerais  

 Características gerais: morfologia e fisiologia.  

 Classificação: Classes Aplacophora; Monoplacophora; Polyplacophora; 

Gastropoda; Bivalvia; Scaphopoda e Cephalopoda. 
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FILO ECHINODERMATHA (EQUINODERMES) 

 Conceitos gerais  

 Características gerais: morfologia e fisiologia.  

 Classificação: Classes Crinoidea; Asteroidea; Ophiuroidea; 

Echinoidea e Holothuroidea. 

FILO CHORDATA (CORDADOS) 

 Conceitos gerais  

 Características gerais: morfologia e fisiologia.  

 Classificação: Subfilo Urochordata 

 Classes Ascidiacea; Thaliacea; Appendicularia; Sorberacea e 

Cephalochordata. 

OS VERTEBRADOS  

 Conceitos gerais  

 Características gerais: morfologia e fisiologia.  

 Classificação: Subfilo Vertebrata; Classes 

Myxini;Cephalaspidomorphi; Chondrichthyes; Osteichthyes; Amphibia; 

Reptilomorpha e Mammalia. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo, 

levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula, 

laboratório (aula), laboratório experimental e saída de campo para estudo 

de biodiversidade animal marinha. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Livro-texto; Bibliografia 

atualizada; Quadro negro e materiais para a coleta de amostras  

Material para fixação e coloração das amostras. 

Microscópio e estereomicroscópio 

Vidraria de laboratório. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito e prova escrita.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Barnes, R.S.K. Os invertebrados: uma nova síntese. Tradução – The 

invertebrates: a new synthesis. Erika Schlenz, São Paulo: Editora 

Atheneu, 1995. 

2. Brusca, R. C. & Brusca G. J. Invertebrados: uma abordagem funcional 

e evolutiva. Tradução Invertebrates, 2
a 
Ed. Migotto et al., Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

3. Ruppert, E. E.; Fox, R.S.; Barnes, D.R. Zoologia dos invertebrados: 

uma abordagem funcional e evolutiva. Tradução – Invertebrate zoology: 

a funcional evolutionary approch, 7th. Antônio Carlos Marques, São 

Paulo: Ed. Roca, 2005. 

4. Schmidt-Nielsen, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. São 

Paulo. Santos, 2002. 611 p. 

Complementar 

1. Hickman et al. Princípios Integrados de Zoologia. 11. Ed. Rio De 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 872 P. 

2. Randall, D.; Burggren, W.; French, K. Fisiologia Animal: Mecanismos e 

Adaptações. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, 729 P. 

3. Moore, J. Uma Introdução Aos Invertebrados. Tradução do Título 

Original – An Introduction to the Invertebrates. Maria de Lourdes 

Gianini, São Paulo: Editora Santos, 2003.  

4. Ribeiro-Costa, C.S. & Rocha, R.M. Invertebrados: Manual de Aulas 

Práticas. 2ª Edição, Holos, Editora Ltda.Ribeirão Preto. 2006. 

5. Riedl, R. Fauna Y Flora Del Mediterráneo. Guia Sistemática Para 

Biólogos E Naturalistas. Barcelona: Ediciones Omega, S.A. 1986. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Organização da vida 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

36 h 04 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar e discutir conceitos de ecologia em nível de populações, 

comunidades e ecossistemas, de forma a construir o conhecimento do 

aluno em relação à organização da vida em uma instância supra-

individual, com base nas interrelações entre os organismos e entre os 

organismos e seu habitat. 

Objetivos 

Específicos  

- Compreender as adaptações dos organismos, em conjunto, ao seu 

habitat bem como sua influência na modificação do meio abiótico; 

- Entender a dinâmica de populações, suas propriedades, padrões de 

crescimento, fatores limitantes e padrões de distribuição; 

- Estudar as interações interespecíficas; 

- Entender a vida em nível de comunidades, passando pela identificação 

de suas propriedades emergentes, conhecimento de sua estrutura e 

apresentando as principais comunidades relacionadas ao meio marinho; 

- Compreender a vida em nível ecossistêmico, através do estudo da 

produção e decomposição nos ecossistemas, os fluxos de matéria e 

energia, as relações tróficas e conhecendo as etapas de desenvolvimento 

dos ecossistemas até o clímax; 

- Discutir comunidades e ecossistemas como unidades funcionais com 

propriedades mais complexas do que a mera somatória das entidades 

bióticas e abióticas que as compõem; 

Ementa 

 

O organismo em seu ambiente: habitat, nicho ecológico, recursos 

ecológicos e guilda. Populações: definição, propriedades emergentes, 

padrões de crescimento e distribuição, regulação do tamanho 

populacional. Interações entre espécies. Comunidades: definição, 

estrutura de comunidades, ecótonos e efeito de borda, comunidades do 

meio marinho. Ecossistemas: definição, produção e decomposição na 

Natureza, homeostasia do ecossistema, fluxo de energia e matéria, 

cadeia alimentar, teia alimentar e níveis tróficos, desenvolvimento dos 

ecossistemas e clímax. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

- Introdução: o que é Ecologia? Histórico e classificações da Ecologia 

- O organismo em seu ambiente: habitat, nicho ecológico, recursos 

ecológicos e guilda; 

- Organização da vida em nível de população: definição, densidade, taxa 

de natalidade, taxa de mortalidade, dispersão, padrões de crescimento 

populacional e capacidade suporte, regulação do tamanho populacional 

(fatores limitantes, estratégias de vida), padrões de distribuição (aleatório, 

uniforme, agregado); 

- Interações entre espécies: competição intra- e interespecífica, predação, 

parasitismo e antibiose, comensalismo, cooperação e mutualismo; 

- Organização da vida em nível de comunidade: definição, estrutura 

(abundância, riqueza, diversidade, equitatividade, dominância), ecótonos 

e efeito de borda, comunidades do meio marinho; processos reguladores 

de comunidades; 

- Ecossistemas: definição, produção e decomposição, homeostase, 

energia no ecossistema, fluxo de matéria, cadeias alimentares, teias 

alimentares e níveis tróficos, desenvolvimento e clímax; 

 

 

Metodologia Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo, 
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de Ensino 

Utilizada 

levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula, dinâmica 

de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito e prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Begon, M.; Townsend, C.R.; Harper, J.L. Ecologia: De Indivíduos a 

Ecossistemas. 4a edição. Porto Alegre: Artmed. 2007. 

2. Odum, E. Fundamentos de Ecologia. 5ª edição, Ed Pioneira 

Thomson. 2008. 

3. Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza. 6ª ed. Editora Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 2010. 

Complementar 

1. Esteves, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2ª ed., Editora 

Interciência, 601 p.1998. 

2. Lalli, C.; Parsons, T. Biological Oceanography: An Introduction. 2ªed, 

Butterworth-Heinemann, 320 p.1997.  

3. Pereira, R.C.; Soares-Gomes, A. (org.). 2002. Biologia Marinha, Rio 

de Janeiro. EditoraInterciência, 382p 

4. R.V. Tait; F.A. Dipper.1998. Elements of Marine Ecology (Fourth 

Edition). Elsevier Ltd. 

5. Cuddington, K.; Beisner B.E. 2005.Ecological Paradigms Lost: Routes 

of Theory Change. Elsevier Inc. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Conservação da vida e ecologia aplicada 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender as diversas aplicações da ecologia e integrar conceitos de 

ecologia para compreender a conservação da vida 

Objetivos 

Específicos  

 Compreender de conceitos de ecologia, evolução, genética, 

biogeografia sob a perspectiva da biologia da conservação; 

 Discutir sobre ameaças à diversidade biológica, integridade e saúde 

ecológica; 

 Conhecer as ferramentas de avaliação e estratégias de conservação 

marinha; 

 Entender e discutir criticamente o conceito de desenvolvimento 

sustentável; 

 Entender os conceitos de Ecologia Humana 

 Conhecer os tipos de Ecossistemas Novos e Artificiais 

 Conhecer os problemas e tecnologias relacionadas a espécies 

invasoras 

 Entender a tecnologia de produção de Biocombustíveis de fontes 

marinhas  

 Compreender os principais processos de Biogeoengenharia Marinha 

 Compreender os conceitos e aplicações de Ecotoxicologia Marinha 

Ementa 

Conservação biológica como resultado da integração entre processos 

ecológicos, evolutivos, genéticos e biogeográficos. Diversidade Biológica, 

Integridade Ecológica e Saúde Ecológica. Ameaças à Diversidade 

Biológica, à Integridade Ecológica e à Saúde Ecológica. Conservação de 

populações, espécies e comunidades. Conservação e sustentabilidade na 

zona costeira.Tipos de áreas de proteção marinha (APAs), Planejamento, 

implementação e conectividade de APAs, Indicadores de eficácia de 

APAs. Ecologia Humana, Modelos Ambientais-Sócio-Econômicos. 

Ecossistemas novos, Ecologia Industrial e Tecnoecossistemas. 

Ecossistemas Artificiais. Manejo de espécies invasoras. Produção de 

Biocombustíveis de fontes marinhas. Biogeoengenharia Marinha e 

Captura de Carbono. Introdução à Ecotoxicologia Marinha. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Conservação de recursos biológicos marinhos 

 Biodiversidade e crises de extinção 

 Ameaças atuais à biodiversidade 

 Valores da biodiversidade e sua perda  

 Estratégias para a conservação de populações, espécies e 

comunidades 

 Estratégias para a conservação de funções e serviços dos 

ecossistemas e valoração ambiental 

 Conservação e desenvolvimento sustentável 

 Ética ambiental 

 Teoria de áreas protegidas marinhas e recuperação de comunidades 

 Introdução à conservação e áreas de proteção ambiental 

 Comparação entre Reservas Marinhas e Terrestres 

 Tipos de áreas de proteção marinha 

 Planejamento e implementação de áreas de proteção marinha 

 Conectividade 

 Indicadores de eficácia 

 Ecologia Humana 

 Organização social e ambiente 
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 Epidemias e o ambiente 

 Modelos Ambientais-Sócio-Econômicos  

 Ecossistemas novos 

 Introdução à Ecologia Industrial 

 Noosfera, Tecnosfera e Tecnoecossistemas 

 Ecossistemas Artificiais 

 Recifes artificiais 

 Espécies invasoras em Ecossistemas 

 Introdução de espécies invasoras 

 Impactos ambientais de espécies invasoras 

 Controle e prevenção de introdução de espécies invasoras 

 Biocombustíveis de fontes marinhas 

 Cultivo de fitoplâncton 

 Produção de combustível 

 Biogeoengenharia Marinha 

 Fertilização dos Oceanos 

 Ressurgência Artificial 

 Sequestro de Carbono por injeção de CO2 no Oceano Profundo 

 Ecotoxicologia Marinha 

 Poluição marinha 

 Avaliação de risco 

 Princípios de Ecotoxicologia Marinha 

 Aplicações de Ecotoxicologia 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, seminário, discussão de grupo visitas, elaboração de 

relatório, elaboração de projeto, sala de aula, e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito, seminário e prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Kelleher, G. E.; Kenchington, R. 1991. Guidelines for establishing 

marine protected areas. IUCN [http://data.iucn.org/dbtw-

wpd/edocs/MRN-001.pdf] 

2. Newman, Michael C. Fundamentals of ecotoxicology. 3rd ed. Boca 

Raton: CRC, 2010. 541 p. 

3. Primack, R.B. E Rodrigues, E. Biologia da conservação. Londrina: E. 

Rodrigues. 328 p. 2001. 

4. Trombulak, S. C.; K. S. Omland; J. A. Robinson; J. J. Lusk; T. L. 

Fleischner; G. Brown; M. Domroese. Princípios da Biologia da 

Conservação: Diretrizes para o Ensino da Conservação recomendadas 

pelo Comitê de Educação da Sociedade para a Biologia da 

Conservação. Conservation Biology, Volume 18, n. 05, 2004. 

Complementar 

1. Amaral, A.C.Z. E Jablonski, S. Conservação da biodiversidade marinha 

e costeira no Brasil. Megadiversidade, Volume 1, nº 1. 2005 

2. Agardy, T. Introduction to Marine Conservation Biology.  Lessons in 

Conservation. http://ncep.amnh.org/linc 

3. Day J., Dudley N., Hockings M., Holmes G., Laffoley D., Stolton S. & S. 

Wells, 2012. Guidelines for applying the IUCN Protected Area 

Management Categories to Marine Protected Areas. Gland, 

Switzerland: IUCN. 36pp. 

https://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_categoriesamp_eng.pdf 

 

4. MMA (Ministério do Meio Ambiente). Macrodiagnóstico da zona 

costeira e marinha do Brasil. Gerência de Qualidade Costeira e 

http://ncep.amnh.org/linc
https://cmsdata.iucn.org/downloads/uicn_categoriesamp_eng.pdf
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Marinha, Ministério do Meio Ambiente. Secretaria de Mudanças 

Climáticas e Qualidade Ambiental, Departamento de Qualidade 

Ambiental, Gerência de Qualidade Costeira e Marinha. 241 p. 2008. 

5. MMA (Ministério do Meio Ambiente). Panorama da conservação dos 

ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil. Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas/Gerência de Biodiversidade Aquática e 

Recursos Pesqueiros. – Brasília: MMA/SBF/GBA, 148 p. 2010. 
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Eixo Sociedade e Mar 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Sociedade, cultura, porto e mar 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos Gerais 

Fornecer aos alunos instrumental das ciências humanas em temas-

chave, tais como natureza, cultura, sociedade e ambiente, para sua 

formação científico-profissional envolvendo questões marítimas e 

portuárias. 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer a distinção clássica entre natureza e cultura; 

 Discutir visões que vão além da divisão entre natureza e cultura; 

 Tratar de temas envolvendo sociedade e ambiente; 

 Abordar as dimensões das sociedades tradicionais, modernas e  

 contemporâneas em suas relações com o porto e o mar; 

 Abordar a globalização e a relação entre o “global” e o “local”; 

 Tratar da formação da sociedade santista e promover debates sobre 

seu ouvir. 

Ementa 

 

Conceitos de natureza, cultura, sociedade e ambiente e seus limites; 

diferentes processos civilizacionais; histórico sobre a questão dos 

recursos portuários e marinhos na constituição das sociedades; 

globalização e a intensificação dos fluxos; papel do porto e do mar na 

formação da sociedade santista. 

Conteúdo 

programático 

Natureza e cultura na antropologia clássica; 

O perspectivismo e sua contribuição filosófica; 

O embate de civilizações;  

As transformações provocadas pela globalização; 

A história santista em suas relações com o porto e o mar. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 
Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de:Participação nas 

aulas (discussão de textos, atividades orientadas) –  valor 2,0; 

Realização de trabalho em grupo/seminários – valor 4,0 

Prova individual – valor 4,0 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Castro, E. V. Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena. 

Revista O que nos faz pensar n. 18, Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004. 

Disponível 

em:http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e

_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf 

2. Descola, P. Claude Lévi-Strauss Revista de Estudos avançados 23 

(67), São Paulo: IEA, 2009. Disponível 

em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142009000300022 

3. Diegues, A. C. (Org.) Enciclopédia Caiçara. Vol. 1.Hucitec: São 

Paulo, 2004. 

4. Geertz, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1978. 

 

http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf
http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000300022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000300022
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5. Ingold, T. “Humanidade e Animalidade”. In.: Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, 28, junho de 1995. Disponível 

em:http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_28/rbcs28_05.htm 

6. Ortiz, R. “Globalização: notas sobre um debate”. In.: Sociedade e 

Estado, v. 24, n. 1, jan./abr. 2009 Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/se/v24n1/a10v24n1.pdf 

Complementar 

1. Aranha, M. L. A. Filosofando: introdução à filosofia.São Paulo: 

Moderna, 2009.  

2. Chaui, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2010.   

3. Diegues, A. C. S. Povos e mares: uma retrospectiva de sócia-

antropologia marítima. São Paulo: CEMAR, Centro de Culturas 

Marítimas, Universidade de São Paulo, 1993. Disponível em: 

http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/povos.pdf 

 

  

http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_28/rbcs28_05.htm
http://www.scielo.br/pdf/se/v24n1/a10v24n1.pdf
http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/povos.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Meio Ambiente e Desenvolvimento da Zona Costeira 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos Gerais 

O módulo tem como fio condutor a problemática de integração das 

estratégias de conservação ambiental e desenvolvimento 

socioeconômico nos territórios costeiros. Para tanto, privilegia-se a 

abordagem interdisciplinar com o intuito de compreender os principais 

conflitos que incidem na zona costeira no processo de uso e apropriação 

de seus recursos naturais, em um contexto de crise socioambiental 

planetária. Durante todo o módulo o aluno é desafiado/motivado a 

desenvolver uma visão crítica a respeito dos projetos e políticas públicas 

de desenvolvimento e conservação ambiental que incidem sobre a zona 

costeira, sob a perspectiva da importância de fortalecimento de estilos 

alternativos de desenvolvimento, construídos de forma democrática, e 

que estejam fundamentados na justiça social, respeito à diversidade 

cultural, viabilidade econômica e prudência ecológica. 

Objetivos 

Específicos  

 Refletir sobre a emergência da problemática socioambiental 
global  

 Discutir as diferentes perspectivas/correntes teóricas do 
desenvolvimento e conservação ambiental 

 Discutir a participação da sociedade na gestão dos territórios 
costeiros 

Ementa 

 

A emergência da crise socioambiental global e suas implicações na 

zona costeira; as diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento; as 

diversas correntes do ambientalismo; a participação da sociedade na 

elaboração e implementação de políticas públicas na zona costeira; 

estudos de caso sobre a problemática da integração das estratégias de 

desenvolvimento e conservação ambiental 

Conteúdo 

programático 

• A emergência da crise socioambiental global 

• O conceito de desenvolvimento sob diferentes perspectivas: do 

desenvolvimento econômico ao desenvolvimento sustentável 

• As diferentes correntes do ambientalismo: da preservação ambiental à 

justiça ambiental 

• A participação da sociedade na gestão do território costeiro e na 

construção de estratégias alternativas de desenvolvimento 

Estudos de caso que tratem da implementação de políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável na zona costeira, a exemplo da Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.  

Metodologia de 

Ensino Utilizada 
Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

• Participação nas atividades em sala de aula (discussão de textos, 

atividades orientadas) –  valor 2,0 

• Realização de trabalho em grupo/seminários – valor 4,0 

• Prova individual – valor 4, 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. CARVALHO, E.de A. Da perdição à esperança: Terra-pátria 
14 anos depois. Ponto-e-Vírgula, 2: 23-39, 2007. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/14
297/10446 
2.  LAGO, A. e PÁDUA, J.A.. O pensamento ecológico: da 
ecologia natural ao ecologismo. In: LAGO, A. e PÁDUA, J.A.. O 
que é Ecologia. São Paulo: Brasiliense, 1989. (Disponível em 
pdf.) 
3. A.C. DIEGUES. O mito moderno da natureza intocada. 3º 
edição. Editora HUCITEC: São Paulo, 2001. Disponível em: 
http://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-
moderno-da-natureza-intocada.pdf 
4. LAYRARGUES, P. Do ecodesenvolvimento ao 
desenvolvimento sustentável: evolução de um conceito? 
Proposta, 25(71):5-10.1997. Disponível em: 
http://www.educacaoambiental.pro.br/victor/biblioteca/Layrargues
ecodesenvolvimento.pdf 
5. PECCATIELLO, A.F.O. Políticas públicas ambientais no 
Brasil: da administração dos recursos naturais (1930) à criação do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000). 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 24, p. 71-82, jul./dez. 2011. 
Editora UFPR. Disponível em: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/download/21542/1
7081 
6. SACHS, I. Barricadas de ontem, campos de futuro. Estudos 
avançados 24 (68), 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/05.pdf 

Complementar 

7. ACSELRAD, H. A ambientalização das lutas sociais – o 
caso do movimento por justiça ambiental. Estudos 
avançados 24 (68), 2010. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/10.pdf 
8. CAVALCANTI, C. Concepções da economia ecológica: 
suas relações com a economia dominante e a economia 
ambiental. Estudos avançados 24 (68), 2010. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/07.pdf 
9. CREADO, E.S.J. et al . Entre "tradicionais" e "modernos": 
negociações de direitos em duas unidades de conservação da 
Amazônia brasileira. Ambiente e Sociedade,  Campinas,  v. 11, n. 
2,   2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/asoc/v11n2/v11n2a04.pdf 
10. FREY, K. A dimensão político-democrática nas teorias 
de desenvolvimento sustentável e suas implicações para a 
gestão local. Ambiente & Sociedade, 2001 - SciELO Brasil. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/%0D/asoc/n9/16878.pdf 
11. FOLADORI, G.; TAKS, J. Um olhar antropológico sobre a 
questão ambiental. Mana 10(2):323-348, 2004. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/mana/v10n2/25163.pdf. 
12. GUERRA, L. D.; RAMALHO, D. de S.; SILVA, J. B.; 
VASCONCELOS, C. R. P. de. Ecologia política da construção da 
crise ambiental global e do modelo do desenvolvimento 

http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/14297/10446
http://revistas.pucsp.br/index.php/pontoevirgula/article/viewFile/14297/10446
http://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-moderno-da-natureza-intocada.pdf
http://raizesefrutos.files.wordpress.com/2009/09/diegues-o-mito-moderno-da-natureza-intocada.pdf
http://www.educacaoambiental.pro.br/victor/biblioteca/Layrarguesecodesenvolvimento.pdf
http://www.educacaoambiental.pro.br/victor/biblioteca/Layrarguesecodesenvolvimento.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/download/21542/17081
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/download/21542/17081
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/05.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/10.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v11n2/v11n2a04.pdf
http://www.scielo.br/pdf/%0D/asoc/n9/16878.pdf
http://www.scielo.br/pdf/mana/v10n2/25163.pdf


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
121 

 

sustentável. Interações, Revista Internacional de 
Desenvolvimento Local. V. 8, N. 1, p. 09-25, Mar. 2007. 

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/inter/v8n1/a02v8n1.pdf 
13. HOUTART, F. Dos bens comuns ao “bem comum da 
humanidade”. Fundação Rosa Luxemburgo, Bruxelas, 2011. 
(Disponível em pdf) 
14. MORIN, E. KERN, A.B. Terra Pátria. Editora Sulina, 1995. 
15. MORIN, E. El pensamiento ecologizado. Gazeta de 
Antropología. nº 12 · 1996. Disponível em: 

http://digibug.ugr.es/html/10481/13582/G12_01Edgar_Morin.
pdf 
16. SACHS, I. A revolução energética do século XXI. Estudos 
Avançados 21 (59), 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a03v2159.pdf 
17. SIQUEIRA, D. E. Civilização do mangue: biodiversidade e 
populações tradicionais. Horizonte, Belo Horizonte, v. 11, n. 30, p. 
509-544, abr./jun. 2013 – ISSN 2175-5841. Disponível em 

http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/dow
nload/P.2175-5841.2013v11n30p509/5348 
18. VEIGA, J.E. Indicadores de sustentabilidade. Estudos 
avançados 24 (68), 2010. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/06.pdf 
19. VIVACQUA, M.; SANTOS, C. R. dos.; VIEIRA, P.H.F. 
Governança territorial em zonas costeiras protegidas: uma 
avaliação exploratória da experiência catarinense. 
Desenvolvimento e Meio Ambiente, n. 19, p. 159-171, jan./jun. 
2009. Editora UFPR. Disponível em: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/viewFile/137
59/10891 

20. VIVACQUA, M. VIEIRA, P.H.F. Conflitos socioambientais em 
unidades de conservação. Política & Sociedade, nº 7 – outubro de 
2005. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/download/
1970/1720 

 

  

http://www.scielo.br/pdf/inter/v8n1/a02v8n1.pdf
http://digibug.ugr.es/html/10481/13582/G12_01Edgar_Morin.pdf
http://digibug.ugr.es/html/10481/13582/G12_01Edgar_Morin.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v21n59/a03v2159.pdf
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/download/P.2175-5841.2013v11n30p509/5348
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/download/P.2175-5841.2013v11n30p509/5348
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/download/P.2175-5841.2013v11n30p509/5348
http://www.scielo.br/pdf/ea/v24n68/06.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/viewFile/13759/10891
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/viewFile/13759/10891
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/download/1970/1720
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica/article/download/1970/1720
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Gestão costeira integrada 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 3º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Possibilitar a compreensão dos conceitos, princípios e práticas da gestão 

costeira integrada, considerando as dimensões naturais, sociais e dos 

múltiplos usos dos recursos costeiros, com ênfase nos instrumentos e nos 

processos de gestão costeira no Brasil. 

Objetivos 

Específicos  

 Introduzir o conceito de zona costeira na perspectiva de sua gestão; 

 Discutir os potenciais conflitos de uso dos recursos costeiros; 

 Discutir os princípios e objetivos da Gestão Costeira Integrada; 

 Discutir a noção de governança costeira; 

 Conhecer os diferentes enfoques para a gestão costeira. 

 Conhecer as políticas e os instrumentos de gestão na zona costeira no 

Brasil; 

Ementa 

 

Definição e caracterização da zona costeira para a gestão; Conflitos de 

uso dos recursos costeiros; Conceitos, princípios e objetivos da Gestão 

Costeira Integrada – GCI; Processos e funções da GCI; O conceito de 

governança costeira; Políticas e instrumentos de gestão costeira no Brasil; 

Perspectivas da gestão participativa nas zonas costeiras. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Definições de zona costeira e seus usos; 

 Conceito de Gestão Costeira Integrada; 

 Governança costeira e a participação da sociedade; 

 Enfoques aplicados à gestão costeira; 

 Políticas públicas relacionadas à conservação, desenvolvimento e 

gestão na zona costeira; 

 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e seus instrumentos de 

gestão; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo e 

sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua e permanente, levando-se em consideração o 

interesse e a participação do aluno, bem como através da aplicação de 

atividades específicas, abrangendo:  

Participação nas aulas (discussões, atividades orientadas) – valor 2,0 

Realização de trabalho em grupo/seminários – valor 4,0 

Prova individual – valor 4,0 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Asmus, M. L.; Kitzmann, D.; Laydner, C.; Tagliani, C. R. A. Gestão costeira no 

Brasil: instrumentos, fragilidades e potencialidades. Gestão Costeira 

Integrada, v. 5, p. 52-57, 2006. Disponível em: 

http://www.praia.log.furg.br/Publicacoes/2006/2006a.pdf 

2. MMA – Ministério do Meio Ambiente. Projeto orla: fundamentos para gestão 

integrada. Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. Brasília: MMA, 74 p., 2006. Disponível em:http://homolog-

w.mma.gov.br/index.php?ido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=11 

3. Scherer, M.; Sanches, M.; Negreiros, D. H. de. Gestão das zonas costeiras e 

as políticas públicas no Brasil: um diagnóstico. In: Barragán Muñoz, J.M. 

(coord.). Manejo Costero Integrado y Política Pública em Iberoamérica: Un 

http://www.praia.log.furg.br/Publicacoes/2006/2006a.pdf
http://homolog-w.mma.gov.br/index.php?ido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=11
http://homolog-w.mma.gov.br/index.php?ido=publicacao.publicacoesPorSecretaria&idEstrutura=11
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diagnóstico. Necesidad de Cambio. Red IBERMAR (CYTED), Cádiz, 380 pp., 

2010. Disponível em: 

http://hum117.uca.es/ibermar/Resultados%20y%20descargas/diagnosticos20

09#publicacionuno 

4. Zamboni, A.; Nicolodi, J. L. (Org.) Macrodiagnóstico da Zona Costeira e 

Marinha do Brasil. 1ed. Brasília: MMA, 2008. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-

costeiro/macrodiagnostico 

Complementar 

2. Angulo, R. Aspectos físicos da dinâmica dos ambientes costeiros, seus usos 

e conflitos. Desenvolvimento e Meio Ambiente, v. 10, p. 175-185, 2004. 

Disponível em: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/view/3107/2488 

3. Cicin-Sain, B.; Belfiores, S. Linking marine protected areas to integrated 

coastal and ocean management: a review of theory and practice. Ocean & 

Coastal Management, v. 48, p. 847-868, 2005. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569106000020 

4. Curtin, R.; Prellezo, R. Understanding marine ecosystem based management: 

A literature review. Marine Policy, v. 34, p. 821-830, 2010. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X10000047 

5. Dias, J.A.; Mahiques, M. M.; Cearreta, A. Gestão Costeira: resultado de uma 

relação dúbia entre o Homem e a Natureza, Revista da Gestão Costeira 

Integrada, v.12, n. 1, p. 3-6, 2012. Disponível em: 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-331_Dias.pdf 

6. Gibbs, M.T. 2009. Resilience: What is it and what does it mean for marine 

policy makers? Marine Policy, v. 33, p. 322–331, 2009. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X08001280 

7. Jablonski, S.; Filet, M. Coastal management in Brazil – A political riddle. 

Ocean&Coastal Management, v. 51, p. 536-543, 2008. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569108000677 

8. Jentoft, S.; Chuenpagdee, R. Fisheries and coastal governance as a wicked 

problem. Marine Policy, v. 33, p. 553-560, 2009. Disponível em: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X08001917 

9. Oliveira, M. R. L. De; Nicolodi, J. L. A Gestão Costeira no Brasil e os dez anos 

do Projeto Orla. Uma análise sob a ótica do poder público. Revista da Gestão 

Costeira Integrada, v. 12, n. 1, p. 89-98, 2012. Disponível em: 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-308_Oliveira.pdf 

10. Revista Gestão Costeira Integrada. Vol. 5, 2004. Disponível em: 

http://www.aprh.pt/rgci/pdf/RGCI_5.pdf 

11. Scherer, M. Gestão de Praias no Brasil: subsídios para uma Reflexão. 

Revista da Gestão Costeira Integrada, v. 13, n. 1, p. 3-13, 2013. Disponível 

em: http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-358_Scherer.pdf 

 

  

http://hum117.uca.es/ibermar/Resultados%20y%20descargas/diagnosticos2009#publicacionuno
http://hum117.uca.es/ibermar/Resultados%20y%20descargas/diagnosticos2009#publicacionuno
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/macrodiagnostico
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/macrodiagnostico
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/made/article/view/3107/2488
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569106000020
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X10000047
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-331_Dias.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X08001280
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569108000677
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X08001917
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-308_Oliveira.pdf
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/RGCI_5.pdf
http://www.aprh.pt/rgci/pdf/rgci-358_Scherer.pdf


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
124 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Gestão de negócios portuários e marítimos 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

 Transmitir ao discente, noções de gestão de empresas, negócios e 

projetos visando capacitá-lo a melhor entender e gerir as relações de 

custos e benefícios econômicos e ambientais. 

 Proporcionar conhecimentos para compreender e conduzir o 

comportamento das pessoas no trabalho bem como instrumentalizar o 

aluno com modelos de processos destinados a estimular a motivação 

para o trabalho em equipe e a produtividade. 

Objetivos 

Específicos  

Demonstrar de forma específica; Traçar um quadro panorâmico 

daevolução do pensamentoadministrativo;Analisar os principais 

elementos das teorias administrativas;Analisar as funções da 

administração;Discutir os aspectos gerais das novas organizações. 

Ementa 

Principais elementos do pensamento administrativo. Contextualização 

do histórico da administração. Conceito de administração/empresa. As 

influências na administração. As escolas teóricas da administração. 

Habilidades e competências do administrador. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 Teoria Geral da Administração; 

 Conceito e tipologia das organizações; 

 Inovação e tecnologia; 

 Estratégia competitiva; 

 Fundamentos de marketing; 

 Planejamento e controle da produção; 

 Agregação de valor na cadeia produtiva; 

 Tecnologia e administração; 

 Gestão de pessoas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão em grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua, considerando aspectos como a participação, a 

assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e coletivas, o 

cumprimento dos prazos para entrega de trabalhos e a real percepção 

dos objetivos propostos. Os instrumentos utilizados serão: Trabalhos 

individuais ou coletivos feitos ao final de uma aula ou conjunto de aulas; 

Apresentação de trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos 

determinados pelo professor e/ou Prova oficial da instituição. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Chiavenato, I.  Teoria geral da administração. 6ª ed., São Paulo: 

Campus, 2005. 

2. Laurindo, F.J. B.; Carvalho, M.M. Estratégia competitiva. Dos 

Conceitos à Implementação. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007. 

3. Laurindo, F.J. B. “Tecnologia da informação como suporte às 

estratégias empresariais”. In: João Amato Neto. (Org.). Redes de 

Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2005, pp. 1-15.  Disponível em 

http://tcclatex.googlecode.com/svn/trunk/infra/material/3/TI_estrat_BAH_FJBL_

format.pdf 

Complementar 1. Motta, R. S. Análise de custo-benefício do meio ambiente. In Margulis, 

https://correio.unifesp.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2Ftcclatex.googlecode.com%2Fsvn%2Ftrunk%2Finfra%2Fmaterial%2F3%2FTI_estrat_BAH_FJBL_format.pdf#_blank
https://correio.unifesp.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2Ftcclatex.googlecode.com%2Fsvn%2Ftrunk%2Finfra%2Fmaterial%2F3%2FTI_estrat_BAH_FJBL_format.pdf#_blank
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S. (ed.) Meio ambiente. Aspectos técnicos e econômicos. Rio de 

Janeiro: PNUD/IPEA, 1990. 

2. Osvaldo, I.; Rocha, L.Organização e métodos: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 1985. 

3. Certo, S.C. Administração Moderna. 9ª ed. São Paulo: Pearson, 2003. 

4. Maximiano, A.C.A. Teoria Geral da Administração. Da escola científica 

à competitividade na economia globalizada. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Tópicos de direito ambiental e marítimo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer os elementos básicos sobre a tutela jurídico-ambiental, 

destacando os pontos relacionados à gestão do mar e sua interface com 

os aspectos econômicos, comerciais e ambientais pertinentes ao direito 

brasileiro e internacional. 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar as principais características do Direito Ambiental Brasileiro 

 Analisar como o direito brasileiro incorporou a temática da proteção dos 

espaços costeiro e oceânico. 

 Apresentar como o ordenamento jurídico regulou os usos estratégicos 

dos mares e oceanos.  

 Discutir os principais instrumentos internacionais relacionados ao tema 

do mar e sua interface com o ordenamento interno.  

Ementa 

 

Propedêutica do Direito ambiental. O sistema jurídico de proteção do meio 

ambiente e dos recursos costeiros e oceânicos no ordenamento brasileiro. 

A regulação da dimensão estratégica do mar, exploração de petróleo, 

direito portuário e marítimo. O direito internacional do mar e do meio 

ambiente e seus desdobramentos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução ao Direito Ambiental,  

 Tutela Constitucional do Meio Ambiente e dos Recursos Costeiros e 

Oceânicos;  

 Regime jurídico dos espaços marinhos 

 Política Nacional de Meio Ambiente e Sistema Nacional de Meio 

Ambiente. 

 Política Nacional para os Recursos do Mar e Plano Setorial para os 

Recursos do Mar;  

 A integração da gestão costeira e da gestão de bacias hidrográficas 

 Responsabilidade Ambiental no contexto do mar 

 Aspectos Jurídicos da Exploração de Petróleo no Mar  

 Direito empresarial marítimo. 

 Direito portuário brasileiro 

 Estatuto jurídico dos navios mercantes e das estruturas offshore 

 Convenções Internacionais e o Mar. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

Realização de trabalho em grupo/seminários ou individual – valor 2,0 

Prova individual – valor 8,0 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Amado, F. Direito Ambiental Esquematizado. Editora Método. 3ed. 

2013. 

2.Martins, E. M. O. Curso de Direito Marítimo. Volume 1: Marinha 

Mercante Brasileira Na Era Pré-Sal, Sujeitos E Auxiliares Da 

Navegação Marítima, Propriedade E Armação De Navios E 

Plataformas. Barueri: Manole. 4 Ed. 2013. 

http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=MARTINS, ELIANE MARIA OCTAVIANO&Flag=2
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3. Granziera,M. L. M.; Gonçalves, A. (Orgs). Os problemas da zona 

costeira no Brasil e no mundo. Santos: Editora Universitária 

Leopoldianum, 2012. Disponível online: 

http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/zonacosteira.pdf 

4.Gonçalves, A; Granziera,M. L. M. Petróleo, gás e meio ambiente. 

Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2012. Disponível online 

em: http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/petroleo-gas-e-meio-

ambiente.pdf.  

Complementar 

1. Accioly, H; Silva, G. E. N.; Casella, P. B. Manual de Direito 

Internacional Público. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

2. CALIXTO, R. J. Incidentes marítimos: história, direito marítimo e 

perspectivas num mundo em reforma da ordem internacional.São 

Paulo: Aduaneiras, 2007. 

3. Castro Jr., O. A; Pasold, C. L. Direito portuário, regulação e 

desenvolvimento. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 

4. Melo, M. B.Direito Internacional do Mar. Campinas: Servanda, 2012. 

5. Milaré, E. Direito do Ambiente, 8 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais.2013. 

6. Soares, G. F. S. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri-

SP: Manole, 2003.  

7. Martins, E. M. O.Curso de Direito Marítimo. Volume II– Vendas 

Marítimas: Comércio Marítimo/ Incoterms
®
 2010/ Contratos 

Internacionais De Compra E Venda. 2ª Ed. Manole, 2011. 

 
  

http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/zonacosteira.pdf
http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/petroleo-gas-e-meio-ambiente.pdf
http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/petroleo-gas-e-meio-ambiente.pdf
javascript:PesquisaAutor();
http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=MARTINS, ELIANE MARIA OCTAVIANO&Flag=2
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Eixo Mar, Ciência e Tecnologia 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Metodologia científica e tecnológica I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender as bases filosóficas das formas de interpretação de 

mundo que o Homem desenvolveu ao longo de sua história, 

culminando com a compreensão do conceito de ciência 

contemporâneo. Discutir concepções éticas para a ciência. 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar as bases filosóficas da Ciência 

 Fornecer elementos teóricos sobre a evolução do pensamento 

científico;  

 Estabelecer as relações da epistemologia com o pensamento lógico e 

coerente exigido para a pesquisa; 

 Ampliar o conhecimento das implicações metodológicas e éticas na 

pesquisa. 

Ementa 

 

Discutir o desenvolvimento filosófico das diferentes formas de interpretar 

o mundo a partir de uma perspectiva histórica, relacionando a produção 

de ideias e representações da consciência acerca da natureza e seus 

fenômenos com o desenvolvimento político, econômico e social ao longo 

da história. Discussão acerca da construção ética do conhecimento 

científico. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 O mundo explicado através dos mitos (Grécia antiga, período 

homérico); 

 O desenvolvimento do pensamento racional e uma nova interpretação 

do mundo (Grécia antiga, período arcaico); 

 A preocupação com o método de construção do conhecimento objetivo 

(Grécia antiga, período clássico) 

 Europa medieval ocidental - o conhecimento a serviço da fé; 

 O período moderno: revoluciona-se a forma de interpretar o mundo 

 O desenvolvimento da burguesia e a necessidade de tecnologia; 

 O método científico de René Descartes: como alcançar a verdade? 

 O método experimental: de Francis Bacon até hoje; 

 Final séc. XIX, início séc. XX: A certeza na ciência abalada e o 

“contra-ataque” da ciência positiva; 

 A ciência hoje: Karl Popper, Thomas Khun. 

 Concepções éticas para a ciência: o “ethos” da ciência segundo 

Robert Merton e Mario Bunge; 

 Entre o ideal e o real: formas de má conduta científica; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de 

aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Resenhas, trabalhos escritos e seminários. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Aranha, M. L. A.; Martins, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 

3a ed., Ed. Moderna, 2007. 43e9 p. 

2. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. SP: Ática, 2003. 424p. 

3. Cupani, A. A propósito do “ethos” da ciência. Episteme, v. 3, n. 6, p.16-

38. 1998. 

 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarza, C. O que é ciência. São Paulo-SP: Ed Brasiliense, 1997.  

3. Vieira, S; Hossene, W.S. A ética e a metodologia. SP. Ed 

Pioneira,1998.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Metodologia científica e tecnológica II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o graduando a elaborar e desenvolver um trabalho científico com 

ênfase nas etapas existentes entre a escolha do tema e a redação da 

introdução. 

Objetivos 

Específicos  

Desenvolver a capacidade de elaboração de um projeto de pesquisa. 

Desenvolver a capacidade de interpretação de resultados. 

Ementa 

 

Elaboração de projetos de pesquisa. Delineamento da pesquisa. Definição 

do tema, problematização e formulação de hipótese. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Elaboração de um projeto de pesquisa. 

 Delineamento da pesquisa. 

 A escolha do tema e a formulação do problema. 

 O estabelecimento da hipótese. 

 As relações entre tema, problema e hipótese. 

 O referencial teórico e o referencial empírico. 

A escolha e caracterização da amostra da pesquisa. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo com 

mediação docente, levantamento bibliográfico e avaliação crítica da 

literatura, elaboração de relatório e elaboração de projetos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualizada, 

Quadro negro, Laboratório de informática e laboratório experimental. 

Critérios de 

Avaliação 
Prova, exercício individual e trabalho em grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Aranha, M. L. A.; Martis, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4 ed., 

2009.  

3. Associação Brasileira De Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT sobre 

documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 

4. Barros, A. J. S.; Lehfeld, N.A.S. Fundamentos de metodologia Científica: 

um guia para a iniciação científica. 3ª ed. Ampliada. São Paulo: Markron 

Books, 2000. 

5. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.  

6. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

7. Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

8. Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

9. Ruiz, J. Á. Metodologia Científica - Guia para eficiências nos estudos. 2. 

ed. Atlas, São Paulo, 1990. 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo: Ed Brasiliense, 1997. 

1. Vieira S, Hossene W. S. A ética e a metodologia. São Paulo: Ed. 

Pioneira,1998. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Metodologia científica e tecnológica III 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o graduando a elaborar, desenvolver e apresentar um trabalho 

científico com ênfase na apresentação dos resultados, na discussão dos 

dados e na redação científica. 

Objetivos 

Específicos  

Desenvolvimento de um projeto de pesquisa. 

Apresentar a estrutura científica relacionada à descrição metodológica; 

Desenvolver a capacidade de interpretação de resultados; 

Desenvolver as habilidades de discussão de dados;  

Aprimorar as habilidades de redação científica; 

Aprimorar as habilidades de apresentação escrita e oral de trabalhos 

científicos. 

Ementa 

 

Noções de metodologia científica. Desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. Apresentação de dados científicos (resultados). Discussão dos 

resultados obtidos. Redação científica. Apresentação escrita e oral de um 

trabalho científico. 

Conteúdo 

programático 

Noções de descrição metodológica; 

Avaliação de resultados da pesquisa; 

Métodos de apresentação de resultados; 

Discussão dos resultados;  

Redação científica e apresentação escrita e oral de trabalho científico 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática e teórico-prática. Desenvolvimento de projeto em 

grupo, discussão em grupo com mediação docente e atividades 

individuais. Levantamento bibliográfico. Avaliação crítica da literatura. Sala 

de aula e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Prova, exercício individual e trabalho em grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Aranha, M. L. A.; Martis, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4 

ed., 2009.  

3. Associação Brasileira De Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 

4. Barros, A. J. S.; Lehfeld, N.A.S. Fundamentos de metodologia 

Científica: um guia para a iniciação científica. 3ª ed. Ampliada. São 

Paulo: Markron Books, 2000. 

5. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.  

6. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

7. Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

8. Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

9. Ruiz, J. Á. Metodologia Científica - Guia para eficiências nos estudos. 
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2. ed. Atlas, São Paulo, 1990. 

10. Severino. A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo-SP: Ed Brasiliense, 1997.  

3. Vieira S, Hossene W. S. A ética e a metodologia. São Paulo-SP. Ed. 

Pioneira,1998.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso (PTCC) 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

08 h 12 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Estimular o graduando a elaborar seu projeto de Trabalho de Conclusão 

de Curso. 

Objetivos 

Específicos  

Aprimorar as habilidades de apresentação escrita e oral de trabalhos 

científicos; 

Aprimorar as habilidades de redação científica.   

Ementa 

 

Definição de perguntas científicas. Etapas de um projeto científico. 

Apresentação escrita e oral de um projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

Elaboração de um projeto de pesquisa para Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

Definição de tema, hipótese e objetivos. Delineamento da pesquisa. 

Pesquisa bibliográfica e redação do referencial teórico do Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

Apresentação escrita e oral do projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, elaboração de projetos de 

pesquisa, sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. D. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 424 p. il. 

ISBN 8508047355X. 

3. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

4. Marconi, M. de A. & Lakatos, E. M. Metodologia do Trabalho Científico: 

procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

Complementar 
1. Severino. A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Trabalho de conclusão de curso I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

8 h 12 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Estimular o graduando a desenvolver seu projeto de Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

Objetivos 

Específicos  

 Coleta de dados científicos.  

 Estimular a avaliação crítica sobre as etapas do trabalho científico e a 

versatilidade para lidar com os problemas durante sua execução.  

 Aprimorar as habilidades de redação científica; 

 Aprimorar as habilidades de apresentação escrita de dados parciais de 

pesquisas científicas;   

Ementa 

 

Definição de metas e organização para execução de projetos. Amostragem 

de dados para teste de hipóteses. Bases de dados e armazenamento de 

dados. Avaliação crítica do andamento de projetos científicos.  

Conteúdo 

programático 

 

 Desenvolvimento de um projeto de pesquisa para Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

 Preparação de material e definição de metas e cronograma. 

Amostragem de dados.  

 Pesquisa bibliográfica e redação do referencial teórico do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

  Apresentação escrita de relatórios de andamento e parcial. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, 

elaboração de projeto, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de 

aula, laboratório de informática e laboratório experimental.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito e seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M.M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 

3. Cervo, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron 

Books, 1996. 

4. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 424 p. 

il. ISBN 8508047355X. 

5. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

6. Lakatos, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 

2001. 

7. Volpato, G.L. Barreto, R. Estatística em dor!. Best Writing. 2012. 

8. Volpato G.L. 2013. Ciência: da filosofia à publicação. 6ª ed. 377p. 

Complementar 

1. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

2. Severino. A.J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
136 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Trabalho de conclusão de curso II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

8 h 12 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 
Finalização e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso.  

Objetivos 

Específicos  

 Estimular a avaliação crítica sobre as etapas do trabalho científico e a 
versatilidade para lidar com os problemas durante sua execução. 
 Aprimorar as habilidades de análise de dados; 
 Aprimorar as habilidades de discussão dos resultados obtidos; 
 Aprimorar as habilidades de redação científica; 
 Aprimorar as habilidades de apresentação oral de pesquisas científicas. 

Ementa 

 

Definição de metas e organização para redação de trabalhos científicos. 

Análises de dados e redação de resultados. Discussão dos dados obtidos 

e contextualização na discussão científica atual. 

Conteúdo 

programático 

Finalização de um projeto de pesquisa para Trabalho de Conclusão de 

Curso. Análise de dados científicos. Pesquisa bibliográfica e redação do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Apresentação escrita e oral do Trabalho 

de Conclusão de Curso. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, 

elaboração de projeto, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de 

aula, laboratório de informática e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito e seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 
elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. 
Normas ABNT sobre documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea 
de normas. 

3. Cervo, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: 
Makron Books, 1996. 

4. Chauí, M.S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 424 p. 
il. ISBN 8508047355X. 

5. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

6. Lakatos, E.M. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 
2001. 

7. Volpato, G.; Barreto, R. Estatística em dor!!!. Best Writing. 2012. 
8. Volpato GL. 2013. Ciência: da filosofia à publicação. 6ª ed. 377p. 

Complementar 

1. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

2. Severino, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
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ELETIVAS 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biologia molecular básica 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Permitir ao aluno a integração de conceitos teóricos com aplicações 

práticas rotineiras em laboratório de biologia molecular. Introduzir o aluno 

a práticas básicas de bioinformática complementares às técnicas 

abordadas. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 Compreender aspectos teóricos de atividades rotineiras em laboratório 

de biologia molecular; 

 Vivenciar em aulas práticas nos laboratórios o conteúdo teórico 

apresentado, realizando procedimentos básicos em biologia molecular; 

 Entender e aplicar conceitos básicos de bioinformática 

Ementa 

 

Estrutura do DNA; Organização da informação genética em procariotos e 

eucariotos; Extração, quantificação e verificação da qualidade do DNA; 

Amplificação, visualização e quantificação da amplificação de DNA; 

Manipulação de sequências in silico, previsão de genes e desenho de 

primers. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 Genes e genomas procariotos e eucariotos; 

 Genômica, transcriptômica e proteômica; 

 Sequenciamento de ácidos nucleicos; 

 Extração de ácidos nucléicos (teoria e prática); 

 Quantificação de DNA, avaliação de qualidade; 

 Técnicas rotineiras em biologia molecular (PCR e variantes) (teoria e 

prática); 

 Manipulação in silico de sequências de DNA; Princípios da predição de 

genes e desenho de primers; 

 Identificação e análise de sequências de DNA; tradução, BLAST (n e x); 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, discussão de 
grupo, estudo dirigido, situação problemática, elaboração de relatório, sala 
de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula), laboratório de informática e 
laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 
atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Desempenho em tarefas individuais e coletivas, Provas, Resolução de 
situação problemática, Relatórios de aulas práticas, Seminários e 
Trabalho de Conclusão de Módulo. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. A Célula. Carvalho, H. F. & Recco-Pimentel, S. M. R. Editora Manole; 
2. Biologia Celular e Molecular. Junqueira L. C. U. & Carneiro J. Editora 

Guanabara Koogan; 
3. Bioquímica Básica: Marzocco & Torres. Editora Guanabara Koogan, 

2007; 
4. Bioquímica. Stryer, L., Tymoczko, J. L., Berg, J. M. Editora Guanabara 

Koogan; 
5. Genética: um Enfoque Conceitual. Pierce, B. Editora 

GuanabaraKoogan; 

6. Introdução à Genética. Griffiths, A. J. F.; Carroll, S. B.; Lewontin, R. C. 

&Wessler, S. R. Editora Guanabara Koogan, 2009. 

Complementar 1. Biologia Molecular da Célula. Alberts, B. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

2. Biologia Celular e Molecular. Lodish, H. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

3. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Educação ambiental 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Estimular os alunos a atuarem em equipe, de forma transdisciplinar, tendo 

uma perspectiva holística das questões em educação ambiental com a 

capacidade de desenvolver projetos teóricos e práticos 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar as bases legais e teóricas da Educação Ambiental, 

 Discutir a interdisciplinaridade da Educação Ambiental dentre as áreas 
ambientais, econômicas e sociais da Ciência e Tecnologia, 

 Estimular os alunos para a prática científica de projetos de Educação 
Ambiental através do planejamento, desenvolvimento e avaliação de 
atividades práticas; 

 Discutir os principais métodos envolvidos nas práticas de educação 
ambiental, ressaltando as características e importância do trabalho em 
grupo. 

Ementa 

 

Apresentar as bases teóricas e legais da Educação Ambiental como 

ferramenta para a manutenção e recuperação da qualidade ambiental, 

bem como para formação de agentes multiplicadores junto a população. 

Discutir aspectos teóricos e práticos da Educação Ambiental 

Conteúdo 

programático 

 Histórico da Educação ambiental / Conferência de Tbilisi / Agenda 21 e 
o Capitulo 36 / Educação Ambiental no Brasil / Constituição Federal de 
1988 / Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.759/99); 

 Diferentes concepções de educação ambiental / Educação Ambiental 
Formal / Educação Ambiental Não-formal / Fases do processo de 
Educação Ambiental (sensibilização, mobilização, informação, ação) 

 Aplicação de metodologias em educação ambiental, coleta de dados e 
práticas educacionais. Seleção do Público Alvo e a questão da 
percepção ambiental / atividades na educação ambiental formal 
(enfoque multidisciplinar, adequação das grades curriculares) / 
atividades na educação ambiental não formal (museu, estudos do meio, 
uso de diferentes linguagens – gibis, teatro, música, internet, etc., 
criação de jogos didáticos, jornadas e gincanas temáticas, entre outros) 
/ Monitoria Ambiental em Unidades de Conservação / Formação de 
Agentes Multiplicadores. Palestras em escolas ou grupos de trabalhos, 
Tipo de informação a ser ministrada em cada local, zona urbana, zona 
rural, Unidades de Conservação com Turismo, zona costeira (praias). 

 Confecção de Projeto em Educação Ambiental e Dinâmicas de Grupo: 
Inserir as atividades lúdicas com ferramenta, trabalho de atividades por 
faixa etária; 

 Comunidade e Ética Ambiental, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; Ecoturismo: Definições, determinação de trilhas, tipos de 

atividades, esportes radicais e seu impacto, teste de carga em ambiente 

"in natura", cronograma de atividade (horas de caminhada, transporte 

náutico, vestimentas, cuidados com o clima). Relação entre esportes 

alternativos e preservação ambiental / Relação de dependência 

econômica entre atividade turística e preservação dos recursos / 

estudos de caso no Brasil e no Mundo. 
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Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, discussão de 

grupo, estudo dirigido, situação problemática, elaboração de relatório, sala 

de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula), laboratório de informática e 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Relatório de Atividades e Seminários 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Dias, G. F. Educação Ambiental. Princípios e Práticas. 2ª ed. São 
Paulo, Gaia, 1993. 

2. Palmer, J. Environmental Education in the 21st Century: Theory, 
Practice, Progress and Promise. Routledge; 1 edition. 1998. 

3. Sobel, D. & Tylor, J. Place-based Education: Connecting Classrooms & 

Communities. The Orion Society; 3 edition. 2004. 

Complementar 

1. Backer, P.Gestão Ambiental: a administração verde. Tradução de 
Heloísa Martins Costa. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 1995. 

2. Neal, P. & Palmer, J. The Handbook of Environmental Education. 

Routledge; 1994. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Sociedade Economia e Ambiente 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer subsídios teóricos/práticos que facilitem a adoção de teorias 

administrativas e econômicas voltadas ao mercado interno e externo, 

buscando o aperfeiçoamento contínuo das organizações e das pessoas 

no processo de globalização, objetivando-se a ética social e ambiental.     

Objetivos 

Específicos  

Traçar um quadro panorâmico da evolução do pensamento 

administrativo; 

Analisar os principais elementos das teorias administrativas; 

Analisar as funções da administração; 

Discutir os aspectos gerais das novas organizações; 

Apresentar as escolas e os principais modelos econômicos; 

Levar a compreensão do uso e da importância da economia na sociedade 

moderna; 

Apresentar a inter relação entre a economia e as questões ambientais, 

através da economia sustentável; 

Ementa 

 

Introdução à economia e ao pensamento econômico. Conceitos básicos. 

Noções de Microeconomia: 

Teoria elementar do funcionamento do mercado. Estruturas de mercado. 

Macroeconomia básica: 

Medidas de atividade econômica, teoria da determinação da renda e do 

produto nacional. Introdução à 

Teoria monetária e inflação. 

Fundamentos de economia ambiental, valor do ambiente, custo da 

sustentabilidade e economia verde. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Fundamentos de economia; 

 Mercado e ganhos de produção; 

 Teoria da oferta e da demanda; 

 Escolas econômicas; 

 Moeda, valor e fundamentos de economia monetária; 

 Economia e ambiente; 

 Economia e sustentabilidade; 

 Custos ambientais e Desenvolvimento Sustentável. 

 Valor econômico do meio ambiente; 

 Valoração econômica do Meio Ambiente; 

 Princípio do Poluidor Usuário/Pagador; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, discussão de 

grupo, estudo dirigido, visitas, levantamento bibliográfico, sala de aula, 

dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

 A avaliação será contínua, considerando aspectos como a 

participação, a assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e 

coletivas, o cumprimento dos prazos para entrega de trabalhos e a real 

percepção dos objetivos propostos. 

 Os instrumentos utilizados serão:Trabalhos individuais ou coletivos 

feitos ao final de uma aula ou conjunto de aulas;Apresentação de 

trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos determinados pelo 

professor;Prova oficial da instituição; 
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 BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Thomas, Janet M. e Callan, Scot J. Economia Ambiental, aplicações 

políticas e teoria. Cengage Learning, São Paulo, 2010; 

2. Mankiw, Gregory N. Introdução à economia, Cengage Learning 5ª 

ed. São Paulo, 2009.  

3. Cairncross, F. Meio Ambiente - custos e benefícios. Nobel, São 

Paulo, 1992; 

Complementar 1. Comune, A.E. Meio ambiente, economia e economistas: uma breve 

discussão. In (Ed) May, P. H. & Motta, R. S. da. Valorando a 

natureza, análise econômica para o desenvolvimento Sustentável. 

São Paulo, Campus. 1994; 

2. May, P.H. Economia ecológica e o desenvolvimento equitativo no 

Brasil. In _. ed. Economia ecológica aplicações no Brasil. São Paulo, 

Campus. 1995; 

3. Pearce, D.W.; Turner, R.K. Economics of natural resources and 

environment. London, HarvesterWheat sheafpublished. 1990. 

4. Samuelson, P. A. Introdução à análise econômica I. AGIR, Rio de 

Janeiro, 1975; 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Informática 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

10 h 10 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar ao aluno as noções elementares da informática e de 

ferramentas para uso do microcomputador, capacitando o a compreender 

o sistema operacional, ferramentas de produtividade tipo Office e utilizar 

os recursos da Internet, possibilitando o aluno a utilizar o computador 

como ferramenta básica de trabalho. 

Objetivos 

Específicos  

Capacitar o aluno para compreender e utilizar o computador, permitindo: 

 Conhecer a utilidade do computador e seus componentes básicos; 

 Compreender e utilizar os sistemas operacionais; 

 Conhecer e utilizar ferramentas de produtividade; 

 Conhecer e utilizar ferramentas disponíveis na WEB. 

Ementa 

 

A disciplina introduz ao aluno os elementos básicos da informática, 

permitindo que o mesmo possa compreender cada componente que 

compõe um computador, abrangendo o Hardware, Periféricos, Sistema 

Operacional e as Ferramentas de Produtividade. Dentre as ferramentas 

de produtividade, a disciplina abrange as ferramentas para produção de 

texto, planilhas eletrônicas, produção de apresentação, Internet, e-mail, 

entre outras. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

História do Computador;Hardware e Software;Sistema Operacional 

Windows e Linux – Configuração e Funcionalidades; Ferramenta Office: 

Microsoft (Word e Excel) e LibreOffice (ou Similar); Internet: Navegação, 

Sites de Busca, Correio Eletrônico, Transferência de Arquivo e 

Comunicação de Voz;Ferramentas de Internet: Mídia Social, Aplicação em 

Nuvem e Colaboração. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Dinâmica de Grupo e Elaboração de Projeto. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Sala de Aula, Laboratório de Informática, Computador, internet, projetor 

multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Nascimento, J.K.F. Informática Básica. Formação Técnica. 3.ed. 2008. 

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013608.pdf 

Complementar 

1. Morimoto, C. E. Linux - Entendendo o Sistema - Guia Prático. Sulina. 

2005. 

2. LibreOffice. Documentação Online. Disponível em: http://pt-

br.libreoffice.org/ajuda-on-line/documentacao/ 

3. Jesus, C. Marques, P.C. Fundamental do Windows 7. FCA.  

4. Silva. M.G. Informática - Terminologia - Microsoft Windows 8 - Internet - 

Segurança - Microsoft Word 2013 - Microsoft Excel 2013 - Microsoft 

PowerPoint 2013 - Microsoft Access 2013. Ed. Érica. Edição 1. 2013. 

  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000013608.pdf
http://pt-br.libreoffice.org/ajuda-on-line/documentacao/
http://pt-br.libreoffice.org/ajuda-on-line/documentacao/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à lógica de programação 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é compreender os conceitos fundamentais de algoritmos  como 

forma de resolver problemas, abordando a questão do pensamento 

dedutivo e matemático e o raciocínio abstrato. 

Objetivos 

Específicos  

Implementar algoritmo utilizando uma linguagem estruturada e Introduzir 

os fundamentos básicos da linguagem C. 

Ementa 

 

A lógica de programação está diretamente associada ao raciocínio 

matemático, onde o problema é interpretado através de uma sequencia 

lógica, dessa forma a linguagem de programação serve para desenvolver 

as soluções e os algoritmos para representar essas soluções. O módulo 

apresenta uma introdução a linguagem estruturada e desenvolve a lógica 

de programação. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Introdução a Lógica de Programação: Lógica, Sequência, Instruções, 

Algoritmos, Programas;Desenvolvendo Algoritmos: Pseudocódigo, regra 

de construção, fases e testes;Diagrama de Bloco: Simbologia e 

aplicação;Dados: Constantes, Variáveis, Tipos, Declaração;Operadores: 

Aritméticos, Relacionais e Lógicos;Operações Lógicas;Estrutura de 

Decisão e Repetição; Introdução a Linguagem C: Conceitos, Comandos, 

Variáveis e Expressões. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Dinâmica de Grupo e Elaboração de Projeto. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Sala de Aula, Laboratório de Informática, Computador, internet, projetor 

multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em 
tarefas individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades 
propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Eberspacher, H.F. Forbellone, A.L.V. Lógica de Programação. 

Pearson Brasil. 3o. Ed. 2005. 

Complementar 

1. Xavier, G.F.C. Lógica de Programação. 12 ed. Senac. 2012. 

2. Souza, M.A.F. et al. Algoritmos e Lógica de Programação. 2 ed. 

Cengage. 2011. 

3. Cormen, T.H. et Al. Algoritmos Teoria e Prática. 3. Ed. Campus. 2012 

4. Farrer, Harry. Algoritmos Estruturados. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

5. Forbellone, A. L. V., Ebersp Cher, H. F., Logica de Programação – A 

construção de algoritmos e estrutura de dados. São Paulo: Makron 

Books, 2005 

6. Kernighan, B. W., C Linguagem de Programação Padrão ANSI. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1989. 

7. Laureano, M. Programando em C. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

MizrahI, V. V. Treinamento em Linguagem C – Curso 

8. Manzano, J.A. Lógica Estruturada para Programação de 

Computadores. Erica. 1a ed. 

9. Puga, S. Rissetti, G. Lógica de Programação e Estrutura de Dados. 1 

ed. Pearson. 2004. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à oceanografia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 

componentes que formam o ambiente marinho e a inter-relação entre 

estes compartimentos. Dar uma visão geral sobre modelagem e verificar 

as interações nos diversos ramos da oceanografia química, oceanografia 

física, oceanografia biológica, oceanografia geológica. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais da oceanografia e seus 

compartimentos; 

 Compreender os fenômenos de interação entre estes compartimentos 

de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais de 

como a dinâmica dos oceanos funciona; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição do oceano em suas diferentes 

disciplinas. Apresenta-se uma visão da estrutura do oceano, composição e 

propriedades químicas e físicas da água do mar e aspectos da vida 

marinha e suas inter-relações. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 História dos Oceanos 

 Geografia e Geologia dos Oceanos 

Placas tectônicas 

Assoalho oceânico 

Estrutura dos oceanos 

 Química dos Oceanos 

 Física dos oceanos 

Circulação dos Oceanos 

Correntes, ondas e marés 

 Vida nos Oceanos 

Plâncton, algas e plantas 

Animais marinhos 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 

sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Baumgarten, M.G.Z.; Wallner-Kersanach, M.; Niencheski, L.F.H 

(2010) Manual de Análises em Oceanografia Química. 2.ed. Rio 

Grande: Ed. da FURG. 170p. 

2. Lalli, C.M. e Parsons, T.R. (2010) Biological Oceanography, an 

introduction. 2nd ed. Elsevier. 

3. McLusky, D. and Wolanski, E. 2012. Treatise on Estuarine and 

Coastal Science. 1st Edition. Vols. 1-12. Elsevier. 

4. Pereira, R.C.; Soares-Gomes, A., 2009. Biologia marinha. 2.ed. 

rev. e ampl. Rio de Janeiro: Interciência, 631 p. il.. ISBN 

9788571932135. 

5. Stewart, R.H. 2008. Introduction to Physical Oceanography. Texas 

A&M University. Disponível em: 

http://oceanworld.tamu.edu/home/course_book.htm 

Complementar 

1. Calazans, D. (2011) Estudos Oceanográficos, do instrumental ao 

prático. Editora Textos. 458p. 

2. Garrison, T. (2010) Oceanography, An Invitation to Marine Science. 

Sétima Edição. Brooks/Cole. 582p. 

3. Miranda, L.B., Castro, B.M. e Kjerfve, B. (2002) Princípios de 

Oceanografia Física de Estuários. Ed. USP. 414p. 

4. Talley, L.D., Pickard, G.L., Emery, W.J., Swift, J.H. (2007) 

Descriptive Physical Oceanography: An Introduction. Sixth Edition. 

Academic Press. 560p. 

5. Trujillo, A.P., Thurman, H.V. (2011) Essentials of Oceanography. 

Pearson, Prentice Hall. 551p. 

  

http://oceanworld.tamu.edu/home/course_book.htm
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do 

Componente 

Curricular 

Políticas públicas relacionadas ao porto e mar 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária 

TEÓRICA 
Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos Gerais 

Desenvolver junto aos alunos compreensão a respeito da natureza e 

papel das políticas públicas, e do aparato institucional existente, no 

Brasil, para a gestão de recursos ambientais, em especial os ligados 

às questões portuárias e marítimas. 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer o conceito de política pública, e suas implicações sociais e 

políticas; 

 Discutir o aparato institucional vinculado à elaboração de políticas 

públicas ambientais no Brasil; 

 Discutir a participação da sociedade na gestão de recursos naturais; 

 Discutir as políticas públicas na área de desenvolvimento 

sustentável; 

 Discutir políticas conservacionistas, as áreas protegidas e políticas 

de recuperação de áreas degradadas; 

 Discutir a gestão de águas; 

 Discutir a gestão de pesca; 

 Discutir políticas de gestão de risco ambiental e climático. 

Ementa 

 

Histórico das normatizações e regulamentações do uso do porto e do 

mar como recursos de vida nas sociedades; políticas públicas sobre 

os recursos e transportes marítimos, ambientais e papel do Estado 

como normatizador e fiscalizador; a participação da sociedade na 

gestão de recursos naturais; políticas públicas na área de 

desenvolvimento sustentável; áreas protegidas e recuperação de 

áreas degradadas; gestão de águas; gestão de pesca; gestão de risco. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 O conceito de política pública, e suas implicações sociais e políticas; 

 O aparato institucional vinculado à elaboração de políticas públicas 

ambientais no Brasil; 

 A participação da sociedade na gestão de recursos naturais; 

 Políticas públicas na área de desenvolvimento sustentável; 

 Áreas protegidas e políticas de recuperação de áreas degradadas; 

 Gestão de águas; 

 Gestão de pesca; 

 Políticas de gestão de risco. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, seminário, discussão de grupo, sala de 

aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia atualizada, 

Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de 

estudantes, durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

Participação nas aulas (discussão de textos, atividades orientadas) – 

valor 2.0;Realização de trabalho em grupo/seminários – valor 4,0; 

Prova individual – valor 4,0. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, E. P.; Wernesbach, M. L. A. Construções sócio-técnicas no 

espaço da pesca nacional: alcance e impacto comunitário das políticas 

públicas. Trabalho apresentado no Encontro Nacional de Engenharia 

de Produção (ENEGEP), Salvador, 2001. Disponível 

em:http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR82_0463.pdf 

2. Fonseca, I.F.; Bursztyn, M.; Moura, A.M. M. Conhecimentos 

técnicos, políticas públicas e participação: o caso do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente. Revista de Sociologia e 

Política, Vol. 20, No 42 (2012). 

Disponívelem:http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rsp/article/view/31821/2032

3 

3. Frey, K. A dimensão político-democrática nas teorias de 

desenvolvimento sustentável e suas implicações para a gestão local. 

Ambiente & Sociedade, 2001 - SciELO Brasil. Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/%0D/asoc/n9/16878.pdf 

4. Machado, C.J.S. Recursos Hídricos e Cidadania no Brasil: Limites, 

Alternativas e Desafios. Ambiente e Sociedade, 2003 - SciELO Brasil. 

Disponível em:http://www.scielo.br/pdf/asoc/v6n2/a08v06n2.pdf 

5. Ribeiro, W. C. Políticas públicas ambientais no Brasil: mitigação das 

mudanças climáticas. Scripta Nova, revista electrónica de Geografia y 

CienciasSociales, Universidad de Barcelona, Vol. XII, núm. 270 (25), 1 

de agosto de 2008. Disponível 

em:http://www.researchgate.net/publication/41952821_Polticas_pblicas_ambie

ntais_no_Brasil_mitigao_das_mudanas_climticas/file/3deec517f11c90bac5.pdf 

6. Silva, C.A.M. Riscos ambientais em zonas costeiras da Baixada 

Santista. Trabalho apresentado no XVII Encontro Nacional de Estudos 

Populacionais, realizado em Caxambu-MG – Brasil, de 20 a 24 de 

setembro de 2010. Disponível em: 

http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/tema_3/abep2010_2

417.pdf 

7. Teixeira, C. O desenvolvimento sustentável em unidade de 

conservação: a “naturalização” do social. Revista Brasileira de ciências 

sociais, Vol. 20, No. 59, pp. 51-66, outubro 2005. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v20n59/a04v2059.pdf 

http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2001_TR82_0463.pdf
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rsp/article/view/31821/20323
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/rsp/article/view/31821/20323
http://www.scielo.br/pdf/%0D/asoc/n9/16878.pdf
http://www.scielo.br/pdf/asoc/v6n2/a08v06n2.pdf
http://www.researchgate.net/publication/41952821_Polticas_pblicas_ambientais_no_Brasil_mitigao_das_mudanas_climticas/file/3deec517f11c90bac5.pdf
http://www.researchgate.net/publication/41952821_Polticas_pblicas_ambientais_no_Brasil_mitigao_das_mudanas_climticas/file/3deec517f11c90bac5.pdf
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/tema_3/abep2010_2417.pdf
http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/tema_3/abep2010_2417.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v20n59/a04v2059.pdf
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Complementar 

1. Bronz, D. Pesca e petróleo na Bacia de Campos (RJ). Dissertação de 

Mestrado, Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, Museu 

Nacional, 2005. Disponível em 

http://teses.ufrj.br/PPGAS_M/DeboraBronz.pdf 

2. Cunha, M. C. Populações tradicionais e a Convenção da Diversidade 

Biológica. Estudos Avançados 13 (36), 1999. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v13n36/v13n36a08.pdf 

3. Fernandes, L. P. C. (coord.) O Brasil e o mar no século XXI: Relatório 

aos tomadores de decisão do País / Cembra – 2. Ed, rev. e ampl. 

Niterói, RJ: BHMN, 2012. 

4. Foladori, G.; Taks, J. Um olhar antropológico sobre a questão 

ambiental. Mana10(2):323-348, 2004. Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/mana/v10n2/25163.pdf. 

5. Guerra, L. D.; Ramalho, D. S.; Silva, J. B.; Vasconcelos, C. R. Portela 

de. Ecologia política da construção da crise ambiental global e do 

modelo do desenvolvimento sustentável. Revista Internacional de 

Desenvolvimento Local. V. 8, N. 1, p. 09-25, Mar. 2007. Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/inter/v8n1/a02v8n1.pdf 

6. Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). Manual de 

licenciamento ambiental de portos. 2002. Disponível 

em:http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/MeioAmbiente/manual_de_licenciament

o_ambiental_nos_portos_(2).pdf 

7. Ministério do Meio Ambiente (MMA). Cuidar das Zonas Úmidas: uma 

resposta às mudanças climáticas. Versão e adaptação do texto da 

revista comemorativa do Dia Mundial das Zonas Úmidas 2010. 27 p. 

Disponível em: www.mma.gov.br 

8. Rehbein, M. O.; Ross, J. L. S. Impacto ambiental urbano: revisões e 

construções de significados. Geousp - Espaço e Tempo, São Paulo, Nº 

27, pp. 95 - 112, 2010. Disponível em http://citrus.uspnet.usp.br/geousp/ojs-

2.2.4/index.php/geousp/article/view/8/5 

9. Siqueira, D. E. Civilização do mangue: biodiversidade e populações 

tradicionais. Horizonte, Belo Horizonte, v. 11, n. 30, p. 509-544, 

abr./jun. 2013 – ISSN 2175-5841. Disponível 

em:http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/download/P.2175-

5841.2013v11n30p509/5348 

10. TaddeI, R.; Gamboggi, A. L. Marcas de uma democratização diluída: 

modernidade, desigualdade e participação na gestão de águas no 

Ceará. Revista de Ciências Sociais (Fortaleza), v. 42, p. 8-33, 2011. 

Disponível em:http://www.rcs.ufc.br/edicoes/v42n2/rcs_v42n2a1.pdf 

11. VILLAR, Pilar Carolina; RIBEIRO, Wagner Costa. Sociedade e gestão 

do risco: o aquífero Guarani em Ribeirão Preto-SP, Brasil. Rev. geogr. 

Norte Gd. 2009, n.43, pp. 51-64. ISSN 0718-3402. Disponível 

em:http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n43/art03.pdf. 

 
  

http://teses.ufrj.br/PPGAS_M/DeboraBronz.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v13n36/v13n36a08.pdf
http://www.scielo.br/pdf/mana/v10n2/25163.pdf
http://www.scielo.br/pdf/inter/v8n1/a02v8n1.pdf
http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/MeioAmbiente/manual_de_licenciamento_ambiental_nos_portos_(2).pdf
http://www.antaq.gov.br/Portal/pdf/MeioAmbiente/manual_de_licenciamento_ambiental_nos_portos_(2).pdf
http://www.mma.gov.br/
http://citrus.uspnet.usp.br/geousp/ojs-2.2.4/index.php/geousp/article/view/8/5
http://citrus.uspnet.usp.br/geousp/ojs-2.2.4/index.php/geousp/article/view/8/5
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/download/P.2175-5841.2013v11n30p509/5348
http://periodicos.pucminas.br/index.php/horizonte/article/download/P.2175-5841.2013v11n30p509/5348
http://www.rcs.ufc.br/edicoes/v42n2/rcs_v42n2a1.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rgeong/n43/art03.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Bioética aplicada às ciências do mar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno noções e conceitos básicos sobre bioética de um 

modo geral e seus envolvimentos específicos com as ciências do mar. 

Objetivos 

Específicos  

Compreender as origens e os princípios básicos da ética na sociedade; 

Compreender as especificidades da ética em seus diversos contextos em 

especial a ética na relação com os seres vivos e o meio ambiente; 

Capacitar os profissionais em formação a discutir de forma abrangente e 

interdisciplinar, dominando uma linguagem comum, todos os aspectos 

acima citados, na perspectiva do desenvolvimento de uma postura ética 

nos diferentes campos de atuação profissional do bacharel em ciências e 

tecnologia do mar. 

Ementa 

 

A ética na Grécia antiga. Evolução histórica e cultural até as modernas 

preocupações com a ética nas biotecnologias médicas, na saúde pública, 

nas relações interpessoais, bem como entre o homem e o meio ambiente, 

em especial o ambiente marinho. Visão crítica da bioética no uso de 

animais, nos negócios e na exploração dos recursos naturais. Nosso 

legado para as futuras gerações e a sustentabilidade da vida no planeta, 

permeiam todas as abordagens, constituindo-se no eixo central da 

disciplina. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Introdução: o que é ética/bioética? A Ética como tema central nas relações 

e nas atividades humanas; 

Bioética como parte integrante da formação profissional; 

Ética na pesquisa científica: lidando com as fronteiras da vida; 

As relações entre o homem e os animais;  

Ética e meio ambiente (macrobioética); 

Possibilidades e limitações éticas nas ciências e tecnologias do mar. 

A sustentabilidade e a ética do cuidado e da parcimônia.  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, 

situação problemática, sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Desempenho em tarefas individuais e coletivas, Provas, Resolução de 

situação problemática em dinâmicas de grupo; seminários temáticos à 

partir da leitura e interpretação de textos e apreciação crítica de filmes 

didáticos. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Alves, R. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e suas regras. Ed. Loyola, 

São Paulo-SP, 17ª ed., 2012. 

2. Barchifontaine, C.P. Bioética e início da vida. Ideias & Letras, São Paulo, 2004. 

3. Boff, L. Ética e Moral: a busca dos fundamentos. Ed. Vozes, Petrópolis-RJ, 

2003. 

4. Cortella, M. S. & La Taille, Y. Nos labirintos da moral. Ed. Papirus 7 Mares, 

Campinas-SP, 2009. 

5. Cortella, M. S. Qual é a tua obra? Ed. Vozes, Petrópolis-RJ, 2008. 

6. Durant, G. A bioética, natureza, princípios, objetivos. Paulus, São Paulo, 1995. 

7. Gallo, S. (Coord.). Ética e Cidadania: caminhos da filosofia, Papirus Editora, 

Campinas-SP, 20ª. Ed., 2012. 

8. Hogemann, E.R.R.S. Conflitos Bioéticos: o caso da clonagem humana. Lúmen 

Júris, Rio de Janeiro, 2003. 

9. Lisboa, M. Ética e cidadania planetárias na era tecnológica. Ed. Civilização 

Brasileira, Rio de janeiro-RJ, 2009. 

10. Martins, A. A. Bioética, Saúde e Vulnerabilidade. Ed. Paulus, São Paulo-SP, 

2012. 

11. Meilaender, G. Bioética: um guia para os cristãos. Vida Nova, São Paulo, 1998. 

(Reimp. 2003) 

12. Singer, P. S. Vida Ética. Ediouro, Rio de Janeiro-RJ, 2002. 

13. Valls, A.L.M. O que é ética. Brasiliense, São Paulo, 9ª ed., 1994. 

Complementar 

1. Agostinho, Santo, Bispo de Hipona, 354-430.  O Livre-Arbítrio. Paulus 

(Patrística), 1995. 

2. Borojevic, R.A pesquisa de células-tronco no Brasil. Biotecnologia Ciência e 

Desenvolvimento (Rev. Eletrônica),  2001. 

3. Chardin, T. O Fenômeno Humano. Cultrix, São Paulo, 1986. 

4. Clonagem. Pesquisa FAPESP, ed. 73, 03/2002 (Suplemento especial) 

5. Correia, C.L. Clones Humanos. Rocco, Rio de Janeiro, 2002. 

6. Damásio, A. R. O erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. 

Companhia das Letras, São Paulo-SP, 1996. 

7. Diaféria, A. Clonagem, aspectos jurídicos e bioéticos. Edipro, 1999. 

8. Ferraz, J. Ética. Ed. Rideel (Col. De Direito Rideel), São Paulo-SP, 2011. 

9. Forattini, O. P. O Ser e Ser Humano.  Edusp, São Paulo, 2000. 

10. Garrafa, V. & Cordón, J. Pesquisas em Bioética no Brasil de hoje. Ed. Gaia, São 

Paulo-SP, 2006. 

11. Goodfield, J. Brincando de Deus. Itatiaia, Belo Horizonte, 1998. 

12. Kerkis, A.; Soukoian, M.; Kerkis, I.; Merckel, C.; Mello, M.R.B.; Pereira, L.V. 

Células tronco-embrionárias. Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento (Rev. 

Eletrônica), 2001. 

13. Lepargneur, H. Bioética, novo conceito a caminho do consenso. Loyola, São 

Paulo, 1996. 

14. Moore, K.L. & Persaud, T.V.N. Embriologia clínica. Elsevier, Rio de Janeiro, 7ª 

ed., 2004 

15. O homem que quer ser Deus. Revista Veja, 14/01/1998. 

16. Pena, S.D.J. Clonagem Humana. Biologia Ciência & Desenvolvimento (Rev. 

Eletrônica), Encarte Especial, 2000. 

17. Pereira, L.V.P. Clonagem, fatos e mitos. Moderna, São Paulo, 2002. 

18. Santos, M.C.C.L. Clones, gens e imortalidade. Biotecnologia Ciência e 

Desenvolvimento (Rev. Eletrônica),2001. 

19. Schramm, F. R. et al. Bioética: riscos e proteção. Eds. UFRJ/Fiocruz, Rio de 

Janeiro-RJ, 2005. 

20. Shimizu, H. Grã-Bretanha libera clonagem para fins terapêuticos. Agência 

FAPESP, 13/09/2004. 

21. Sidgwick, H. História da Ética. Ed. Ícone, São Paulo-SP, 2010. 

22. Zago, M.A. Um debate fora de foco. Pesquisa FAPESP, São Paulo, ed. 67, 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Bioquímica e microbiologia aplicada 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver conhecimentos atualizados sobre a biotecnologia e sua 

interdisciplinaridade com foco na aplicação de micro-organismos em 

processos industriais e saneadores ambientais 

Objetivos 

Específicos  

Conhecer os processos biotecnológicos e suas aplicações 

Conhecer as técnicas dependentes e independentes de cultivo no estudo 

dos micro-organismos envolvidos em processos biotecnológicos 

Conceituar os processos biológicos, os biorreatores e suas as aplicações 

na produção de metabólitos de interesse industrial e no tratamento de 

efluentes 

Ementa 

 

Biotecnologia e a interdisciplinaridade; Micro-organismos de interesse 

industrial: técnicas e aplicações; Avanços da biotecnologia e interligações 

entre os processos industriais fermentativos; Enzimas de interesse 

industrial: técnicas e aplicações. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Micro-organismos de interesse industrial: cultivo laboratorial, metabolismo e 

 morte; 

 Manipulação genética de micro-organismos 

 Tecnologia das fermentações e tipos de biorreatores  

 Enzimas de interesse industrial e suas aplicações 

 Biocorrosão       

 Tecnologias para a obtenção de bicombustíveis 

 Biodegradação, biorremediação e fitorremediação 
 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, visitas, situação problemática, sala de aula, dinâmica de 

grupo e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Desempenho em tarefas individuais e coletivas:questionários, seminário e 

relatório. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Lehninger/Nelson/Cox. Princípios de Bioquímica. 

2. Links: http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm 

3. Madigan, M.T.; Martinko; J.M.; Dunlap, P. V.; Clark, D. P.  Microbiologia 

de Brock, 12 ed, Artmed, 2010, 1160p. 

Complementar 

1. Borzani, W.;Schimidell, W.; Lima, U.A.; Acquarone, E. Biotecnologia 

Industrial: Fundamentos, São Paulo, Edgard BlücherLtda., vol.1, 2001, 

254p. 

2. Appels, L. et al. Anaerobic digestion in global bio-energy production: 

Potentialand research challenges. 2011. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 15,  4295– 4301. doi:10.1016/j.rser.2011.07.121 

3. Alves, M.M et al. Waste lipids to energy: how to optimize methane 

production from long-chain fatty acids (LCFA). Microbial Biotechnology. 

2009; 2(5), 538-550p. doi:10.1111/j.1751-7915.2009.00100.x 

4. Kumar, A.; Bisht, B.S.; Joshi, V.D.; Dhewa, T. 

Review on Bioremediation of Polluted Environment: A management 

tool. International Journal of Environmental Sciences, v.1, n.6, 2011. 

http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm
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http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2061.pdf 

5. Rittmann, B.E. Opportunities for renewable bioenergy using 

microorganisms. BiotechnologyandBioengineering. 2008; 100 (2), 203-

212p. DOI 10.1002/bit.21875 

6. Rivadiet al. Glicerol de biodiesel: Estratégias biotecnológicas para o 

aproveitamento do glicerol gerado da produção de biodiesel. 

Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - nº 37. 44-55p. 

 
 

 

 

  

http://www.ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2061.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Desenho técnico e introdução ao CAD 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 8 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Conhecer os materiais e normas utilizadas em desenho técnico; 

Compreender as vistas ortográficas, cortes e secções de um objeto e sua 

representação em perspectiva. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Expressar graficamente, os elementos fundamentais do desenho.  

Elaborar desenhos à mão livre em perspectiva isométrica e em projeção 

ortogonal.  

Utilizar o desenho técnico como linguagem técnica de comunicação, 

conforme as técnicas  normalizadas pela ABNT.  

Elaborar desenhos em escala, cotados em perspectiva isométrica e em 

projeção ortogonal. 

Ementa 

 

Instrumentos Normas Técnicas; 

Construções Geométricas; Escalas e Cotas; 

Caligrafia Técnica, Formatos de Papel, Tipos de Linhas;  

Regras Básicas para desenho a mão livre; 

Projeções e Cotas; 

Perspectivas; 

Introdução ao CAD. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Normas Técnicas: Materiais de Desenho Técnico, Norma Técnica, 

Sistemas de Normalização, Normas Técnicas NBR ABNT empregas em 

Desenho Técnico; 

Construções Geométricas; Escalas e Cotas: definição, tipos, 

representação e aplicações; folha de desenho: layout e dimensões, 

apresentação da folha e  

dobramento 

Caligrafia Técnica, Formatos de Papel, Tipos de Linhas: Linhas Técnicas: 

largura, espaçamento entre linhas, código de cores  em canetas técnicas, 

tipos, interseção e ordem de prioridade de  linhas coincidentes. Caligrafia 

Técnica: exigências, exemplos de  caracteres, regras e condições 

específicas. 

Regras Básicas para desenho a mão livre: Tipos de desenho: esboço, 

croqui, anteprojeto. 

Projeções e Cotas: Sistemas de projeção, definição, método europeu e 

método  

americano, representações e recomendações nos traçados de  projeções, 

cortes e secções, aspectos gerais da cotagem, elementos da cotagem,  

inscrição das cotas nos desenhos, cotagem dos elementos, critérios de 

cotagem e cotagem de representações especiais.  

Perspectivas Paralelas: Isométrica, Cavaleira; Vistas Ortográficas; 

Desenhos em Corte, Rupturas e Seções;  

Introdução ao CAD: comandos básicos para a criação de um desenho 

através do computador: configurações de layers, configurações de cotas e 

escalas, comandos de construções de desenhos, comandos de edição, 

comandos de criação de bibliotecas e comando de impressão de desenho. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica. 

 

 

 

Recursos Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia, Quadro negro 
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Instrucionais 

Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. French, T. E.; VIerck, C.J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. 

São Paulo: Globo, 2005. 1093p.  

2. Manfé, G.; Pozza, R.; Scarato, G. Desenho técnico mecânico: curso 

completo para as escolas  técnicas e ciclo básico das faculdades de 

engenharia. São Paulo: Hemus, 2004. 3v.  

3. Silva, A.; Ribeiro, C. T.; Dias, J.; Sousa, L. Desenho técnico moderno. 

4. Ed. Rio de Janeiro:  LTC, 2006. 

Complementar 

1. Lima, C.; Ladeira, M. C.AutoCad for Windows. São Paulo. Editora Érica, 

2001 

2. Sihn, I. M. N.; Yamamoto, A. Curso de AutoCad 2000. v.1, São Paulo : 

Makron Books, 2000 

3. Lima Jr, Wirth, A. AutoCad 2000 2d & 3d. v.1, São Paulo : Book 

Express. 2001 

4. Frey, D. Autocad 2002 - A Bíblia do Iniciante. v. 1. São Paulo : Ciência 

Moderna. 2002. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Empreendedorismo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

 Compreender a dinâmica empresarial e sua relação com as estruturas 

de trabalho; 

 Mostrar a importância do fenômeno empreendedorismo nos dias atuais 

e como ele se tornou imprescindível na sociedade moderna. 

 Definir o que é ser empreendedor e o empreendedorismo considerando 

distintas abordagens; 

 Explorar o conteúdo da personalidade empreendedora e das 

capacidades cognitivas do empreendedor, 

 Definir a conduta empreendedora 

 Desenvolver nos alunos a concepção de como planejar um 

empreendimento, desde os aspectos relacionados a identificação da 

oportunidade até os aspectos operacionais. 

 Capacitar os alunos em habilidades que permitam identificar 

oportunidades de negócios, desenvolver e executar planos de negócios. 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer o mundo dos negócios; 

 Identificar oportunidades de novos negócios; 

 Desenvolver a inovação e a criatividade; 

 Saber estruturar um negócio; 

 Fazer estudo de viabilidade de novos negócios; 

Ementa 

 

Conceitos e características do empreendedorismo; a gestão 

empreendedora e suas implicações para as organizações; processos de 

autoconhecimento e de autodesenvolvimento; perfil do empreendedor; 

etapas e estrutura de planos de negócios; ética e responsabilidade social 

nas organizações; iniciativa e tomadas de decisão. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Fundamentos de Gestão 

Organizações (Conceitos, Tipos, Classificações) 

O Processo Administrativo (Planejamento, Organização, Direção e 

Controle) 

Estrutura e Ambientes Organizacionais 

A Gestão do Negócios e o Empreendedorismo 

2. O fenômeno empreendedorismo e seu impacto social 

O contexto do empreendedorismo no Brasil e no mundo 

Importância do empreendedorismo no campo econômico e social 

Definições de empreendedorismo e empreendedor 

O processo empreendedor 

3. O Empreendedor: capacidades e habilidades psicológicas 

A personalidade empreendedora 

Aspectos cognitivos do empreendedor 

Motivação e conduta empreendedora 

Inovação e conduta empreendedora 

4. O Intra-empreendedorismo 

O intra-empreendedorismo 

Práticas de gestão empreendedora 

Exemplos de gestores empreendedores 

5. O Empreendimento: Concepção, mercados e estrutura 

Como descobrir e avaliar uma oportunidade 

A criação do modelo do negócio e da estratégia 

O marketing do negócio 

A estrutura organizacional e humana do negocio 
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Aspectos operacionais do negocio (missão, localização, processo 

produtivo, 

instalações, máquinas e equipamentos) 

Aspectos legais e jurídicos para abertura do negocio 

Aspectos financeiros e fiscais da gestão do negocio 

6. A Elaboração do Plano de Negócios 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua, considerando aspectos como a participação, a 

assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e coletivas, o 

cumprimento dos prazos para entrega de trabalhos e a real percepção 

dos objetivos propostos. Os instrumentos utilizados serão: Trabalhos 

individuais ou coletivos feitos ao final de uma aula ou conjunto de aulas; 

Apresentação de trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos 

determinados pelo professor e/ou Prova oficial da instituição. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Brito, F. L. Como elaborar um plano de negócio. Belo Horizonte: 

SEBRAE/MG, 2004. Disponível em 

http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/90790DC06383839F03256FA

A006CB0AD/$File/NT000A44AE.pdf 

2. Chiavenato, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito 

empreendedor. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.  

3. Malheiros, R. C. C.; Ferla, L. A.; Cunha, C. J. C. A. (Org.).Viagem ao 

Mundo do Empreendedorismo. Florianópolis: IEA - Instituto de Estudos 

Avançados, 2005. Disponível emhttp://iea.org.br/wp-

content/uploads/2012/05/Viagem-ao-Mundo-do-Empreendedorismo.pdf 

Complementar 

1. Dornelas, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em 

negócios. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 

2. Maximiano, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos 

da criação e da gestão de novos negócios. São Paulo: Prentice-Hall, 

2006. 

 

  

http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/90790DC06383839F03256FAA006CB0AD/$File/NT000A44AE.pdf
http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/90790DC06383839F03256FAA006CB0AD/$File/NT000A44AE.pdf
http://iea.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Viagem-ao-Mundo-do-Empreendedorismo.pdf
http://iea.org.br/wp-content/uploads/2012/05/Viagem-ao-Mundo-do-Empreendedorismo.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fundamentos de ciência e engenharia de materiais I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de Ciência e Engenharia de 

Materiais que lhes permitam compreender as relações entre as 

tecnologias de processamento dos materiais, a estrutura e as 

propriedades. Utilizar os conceitos básicos da química geral, física geral, 

física do estado sólido e matemática, para constituir a base científica para 

a interpretação dos fenômenos que ocorrem nos materiais. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Desenvolver habilidade no que se refere à seleção e utilização de 

materiais na engenharia. 

Assimilar, entender, relacionar e aplicar os conceitos teóricos 

fundamentais das estruturas dos materiais com suas propriedades, 

processamento, performance e desempenho. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais. 

Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade. 

Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos. 

Planos e direções cristalográficas e densidade atômica. 

Estrutura cristalina dos metais. 

Estrutura dos polímeros. 

Estrutura das cerâmicas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a engenharia e a ciência dos materiais: Perspectiva 

histórica; Ciência e engenharia dos materiais. 

 Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade: Classificação dos materiais, Ligações atômicas, Energia 

de ligação. 

 Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos: Célula unitária, 

Estruturas cristalinas, Estruturas semicristalinas, Estruturas amorfas. 

 Planos e direções cristalográficas e densidade atômica: Direções 

cristalográficas, Planos cristalográficos, Densidade atômica linear e 

planar, Estruturas cristalinas compactas. 

 Estrutura cristalina dos metais: Estruturas cristalinas dos metais. 

 Estrutura dos polímeros: Moléculas dos polímeros, Classificação dos 

polímeros, Peso molecular, Estrutura molecular 

 Estrutura das cerâmicas: Estruturas cristalinas, Cerâmicas a base de 

silicatos 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, sala de aula, dinâmica de grupo, 

laboratório (aula)e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como 
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avaliações substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e 

dinâmicas de grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Callister, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 

8
a
Ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

2. Shackelford, J. F. Ciência e Engenharia dos Materiais. 6ª Ed. São 

Paulo: Pearson, 2008. 

3. Askeland, D.& Phulé, P. P. Ciência e Engenharia dos Materiais. São 

Paulo: Cengage Learning, 2008. 

Complementar 

1. Van Vlack, L. W. Princípios de Ciência dos Materiais. 1ª Ed. Campus, 

1984. 

2. Smith, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. 3ª Ed. 

Lisboa: McGraw-HILL, 1998. 

3. Padilha, Â. F. Materiais de Engenharia. 2ª Ed. S.P.: Hemus, 1999. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fundamentos de ecotoxicologia marinha 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentação, discussão e aplicações da ecotoxicologia marinha - 

conceitos, histórico e ferramentas utilizadas no controle de efluentes e 

avaliação ambiental de ecossistemas marinhos. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Conhecer os conceitos e fundamentos teóricos empregados em 

estudos ecotoxicológicos; 

 Conhecer a aplicação da ecotoxicologia em estudos de avaliação, 

controle e monitoramento da qualidade ambiental;  

 Interpretar e desenvolver estudos e projetos relacionados com a 

ecotoxicologia marinha. 

Ementa 

 

Descrição dos conceitos, definições, histórico e aplicações das principais 

linhas-de-evidência empregadas em ecotoxicologia marinha: 

contaminação; toxicidade; estrutura de comunidade bentônica, bem como, 

a aplicação de métodos integrados para a avaliação, controle e 

monitoramento ambiental.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Ecotoxicologia Marinha 

 Definições 

 Introdução geral 

 Conceitos de ecotoxicologia 

 Compartimentos ambientais 

 Breve Histórico 

Testes de Toxicidade  

 Definições 

 Introdução geral 

 Organismos-Testes 

 Métodos de ensaio 

 Ferramentas e aplicações 

Ecotoxicologia, Avaliação, Controle e Monitoramento Ambiental 

 Identificaçãoe caracterização da contaminação; 

 Identificaçãoe caracterização dos efeitos biológicos 

 Identificaçãoe caracterização dos efeitos ecológicos 

Biomarcadores em Ecotoxicologia Marinha 

 Definições 

 Níveis de efeitos de poluentes 

 Biotransformação de xenobióticos 

 Enzimas antioxidantes 

 Danos em DNA 

 Danos em organelas 

 Histopatologia 

 Alterações fisiológicas 

 Estudo de casos 

Métodos Integrados de Avaliação Ambiental 

 Introdução  

 Breve histórico  

 Conceitos 

 Importância 

 Ferramentas 

 Estudo de Casos 

Metodologia Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, estágio, discussão 
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de Ensino 

Utilizada 

de grupo, estudo dirigido, visitas, levantamento bibliográfico, sala de aula, 

dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de 

provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo do período letivo. 

Será avaliada também a participação dos alunos nas discussões de casos 

e o desempenho na apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

4. NRC (National Research Council) (1989) Contaminated Marine 

Sediments: Assessment and Remediation. Committee on Contaminated 

Marine Sediments Marine Board, Commission on Engineering and 

Technical Systems, National Research Council. National Academic 

Press, Washington DC, USA. 493 p. Disponívelem: 

http://www.nap.edu/catalog/1412.html 

5. NRC (National Research Council) (2003) Bioavailability of 

Contaminants in Soils and Sediments: Processes, Tools, and 

Applications. Committee on Bioavailability of Contaminants in Soils and 

Sediments, Water Science and Technology Board, Division on Earth 

and Life Studies, National Research Council. National Academic Press, 

Washington DC, USA. Disponívelem: 

http://www.nap.edu/catalog/10523.html 

6. Simpson SL, Batley GE, Chariton AA, Stauber JL, King CK, Chapman 

JC, Hyne RV, Gale SA, Raoch AC, Maher WA (2005) Handbook for 

Sediment Quality Assessment. CSIRO, Bangor NSW. Disponível em: 

http://www.clw.csiro.au/cecr/sedimenthandbook 

Complementar 

1. Cesar, A.; Marín, A.; Marin-Guirao, L.; Vita, R.; Lloret, J.; Del Valls, T. A. 

Integrative ecotoxicological assessment of sediment in Portmán Bay. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 72, p. 1832-1841, 2009. 

2. Cesar, A.; Choueri, R. B.; Riba, I; Morales-Caselles, C.; Pereira, C. D. 

S.; Santos, A.;Abessa, D. M.; Del Valls, T. Comparative sediment 

quality assessment in different littoral ecosystems from Spain (Gulf of 

Cadiz) and Brazil (Santos and São Vicente estuarine system). 

Environment International, v. 33, p. 429-435, 2007. 

3. Marín-Guirao, L. R. M.; Cesar, A.; Marín, A.; Vita, R.; Lloret, J. 

Establishing the ecological quality status of soft-bottom mining-impacted 

coastal water bodies in the scope of the Water Framework Directive. 

Marine Pollution Bulletin., v. 50, p. 374-387, 2005. 

4. U. S.  Environmental Protection Agency. 1999. Integrated approach to 

assessing the bioavailability and toxicity of metals in surface waters and 

sediments (Including the metals mixtures equilibrium partitioning 

sediment guideline document). Briefing materialspresentedtothe 

Science AdvisoryBoard, April 6-7. 

5. U. S. Environmental Protection Agency. 1994.  Methods for assessing 

the toxicity of sediment-associated contaminants with estuarine and 

marine amphipods.  EPA/600/-94/025. 

 
  

http://www.nap.edu/catalog/1412.html
http://www.nap.edu/catalog/10523.html
http://www.clw.csiro.au/cecr/sedimenthandbook
http://lattes.cnpq.br/0408418557980214
http://lattes.cnpq.br/3015726641325595
http://lattes.cnpq.br/2842419319556542
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Conservação Genética. 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

24 h 16 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar e discutir com os alunos as bases da biodiversidade em seu 

nível molecular, abordando os fundamentos teóricos e as ferramentas 

práticas para a manipulação do DNA, suas aplicações econômicas e 

implicações na conservação de recursos marinhos. 

Objetivos 

Específicos  

Fornecer ao estudante um panorama geral das aplicações de ferramentas 

genéticas na exploração marinha, comercialização de produtos de origem 

animal, fiscalização da captura e comércio de espécies protegidas, manejo 

e conservação. 

Ementa 

 

Este módulo apresentará aos alunos as diversas aplicações práticas 

atuais da genética em diferentes contextos do ambiente marinho, com 

recursos para o direcionamento de exploração sustentável, caracterização 

de estoques diferenciados, estatística pesqueira, fiscalização de captura e 

comércio, identificação de novas espécies e conservação. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

- DNA, evolução molecular e seu contexto na conservação biológica. 

- Desenvolvimento biotecnológico e suas aplicações na conservação genética. 

- Diversidade molecular e estrutura populacional. 

- Genética forense 

- Identificação de espécies crípticas 

- Genética no auxílio da estatística pesqueira. 

- Controle de importação e exportação de produtos naturais marinhos. 

- Caracterização de composições familiares e suas aplicações. 

- Identificação de bioinvasões marinhas e suas origens. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, elaboração de 

relatório, sala de aula e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O conceito final será o resultado da média ponderada entre prova escrita, 

desempenho nos trabalhos em aula seus relatórios e seminário:  

Prova escrita (PE): peso 4; 

Trabalhos escritos (TE): peso 2; 

Seminários (SE): peso 4; 

Nota final: (PE x 0,4) + (TE x 0,2) + (SE x 0,4). 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Biologia Marinha, Renato Crespo Pereira e Abílio Soares Gomes - 

Editora Interciência;  

2. Biologia da Conservação, Richard Primack e Efraim Rodrigues - Editora 

Efraim Rodrigues;  

3. Fundamentos de Genética da Conservação, Richard Frankham, 

Jonathan Ballou e David Briscoe - Editora SBG. 

Complementar  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução aos ecossistemas costeiros 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 08 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar, de forma introdutória, a diversidade e os padrões do mosaico 

de ecossistemas que compõem a região costeira.  

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer a diversidade de ecossistemas costeiros: praias arenosas, 

costões rochosos, recifes de corais, fundos inconsolidados, estuários e 

manguezais; 

 Identificar os principais fatores físicos que influenciam os diferentes 

ecossistemas: marés, ondas, pressão, hidrodinamismo; 

 Identificar os principais padrões de biodiversidade dos ecossistemas 

costeiros; 

 Compreender os serviços ecossistêmicos e sua relação com as 

atividades humanas e a sustentabilidade ambiental. 

Ementa 

 

Aproximação aos principais ecossistemas costeiros, observando, 

em  diferentes cenários, os aspectos fisiográficos, os 

ecossistemas  existentes, as atividades humanas que se desenvolvem, 

com foco no  entendimento da inter-relação ambiente físico-biota-

sociedade. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Diversidade de ecossistemas costeiros: praias arenosas, costões 

rochosos, fundo inconsolidados, recifes de corais, estuários e 

manguezais; 

 Definições e conceitos: ambiente bentônico, ambiente pelágico, supra-

litoral, entremarés e sublitoral, zonação; 

 Tipos de substrato: Consolidação: substrato recifal vs. fundos móveis; 

Natureza: inorgânica vs. substratos biogênicos; 

 Introdução aos principais padrões e processos reguladores da 

biodiversidade dos ecossistemas costeiros; 

 Serviços ecossistêmicos, impacto antrópico, conservação e exploração 

sustentada de recursos em ecossistemas costeiros. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo, estudo 

dirigido, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho/relatório 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Lalli, C.M., Parsons. Biological Oceanography: An Introduction, 

Butterworth-Heinemann, 320 p., 1997. 

2. R.V. Tait; F.A. Dipper. Elements of Marine Ecology (Fourth Edition). 

Elsevier Ltd.1998. Disponívelem: http://www.sciencedirect.com 

Complementar 

1. Begon, M.; Townsend, C.R.; Harper, J.L. Ecologia: De Indivíduos a 

Ecossistemas. 4a edição. Porto Alegre: Artmed. 2007. 

2. Odum, E. Fundamentos de Ecologia. 5ª edição, Ed Pioneira Thomson. 

2008. 

3. Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza. 6ª ed. Editora Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 2010. 

4. Russell J. Schmitt; Craig W. Osenberg (Eds.). Detecting Ecological 

Impacts: Concepts and Applications in Coastal Habitats. Elsevier 

Inc.1996. 

5. MMA. Gerência de Biodiversidade Aquática e Recursos Pesqueiros. 

Panorama da conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos no 

Brasil. Brasília: MMA/SBF/GBA, 2010. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao030

22011100749.pdf 

6. UNEP. Taking Steps toward Marine and Coastal Ecosystem-Based 

Management - An Introductory Guide. 2011. Disponível em: 

http://www.unep.org/pdf/EBM_Manual_r15_Final.pdf 

7. Zamboni, A.; Nicolodi, J.L. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e 

Marinha do Brasil – Brasília: MMA, 2008. Disponível em: 

http://www.laget.eco.br/index.php?option=com_content&view=article&id

=62:macrodiagnostico&catid=43:mapas-e-cartas&Itemid=5 

  

http://www.sciencedirect.com/
http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao03022011100749.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/205/_publicacao/205_publicacao03022011100749.pdf
http://www.unep.org/pdf/EBM_Manual_r15_Final.pdf
http://www.laget.eco.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:macrodiagnostico&catid=43:mapas-e-cartas&Itemid=5
http://www.laget.eco.br/index.php?option=com_content&view=article&id=62:macrodiagnostico&catid=43:mapas-e-cartas&Itemid=5
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Sistemas de Informação  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º Termo 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30 h 10 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno para a utilização do sistema da informação como 

ferramenta para a gestão empresarial, identificando os componentes do 

sistema informação: hardware, software/aplicação, armazenamento de 

dados, rede de comunicação e processos operacionais.  

Objetivos 

Específicos  

Capacitar o aluno para compreender e utilizar os sistemas e informação 

como ferramenta de apoio para: Coleta, Armazenamento e Análise de 

dados; Simulação operacional para prever condições futuras; Automatizar 

os processos operacionais; Disponibilizar as informações analisadas. 

Permitir que o aluno identifique as atividades que podem ser 

implementadas em um sistema da informação. 

Ementa 

 

A disciplina está relacionada com a importância da informação na tomada 

de decisão nas empresas. Sua arquitetura, desenvolvimento e 

implementação, apresentando ferramentas e soluções corporativas na 

Gestão da Informação através da Tecnologia da Informação como forma 

de controle empresarial. O desenvolvimento do E-business  e a Gestão do 

Conhecimento empresarial 

Conteúdo 

programático 

 

Administração da informação. Sistemas de Informação na Empresa. A 

empresa Digital: Comércio e Negócios Eletrônicos. Infraestrutura da 

Tecnologia da Informação. Administração de Recursos de Dados. 

Telecomunicações e Redes. Sistemas Integrados de Gestão. Segurança e 

Controle em Sistemas de Informação. Exemplo de aplicações em Sistema 

da Informação. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática, elaboração de projeto. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Laudon, K. Laudon, J. Sistemas de Informações Gerenciais. Pearson 

Education do Brasil. 5o. Edição 

Complementar 

1. Melo, I.S. Administração de sistemas de informação. 3. ed. São Paulo: 

Pioneira, 2002. 

2. O’Brien, J.A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era 

da internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 

3. Oliveira, D.P.R. Sistemas de informações gerenciais: estratégias, táticas 

operacionais. 13. ed. S.P.: Atlas, 2010. 

4. Oliveira, D.P.R. Sistemas, organização e métodos: uma abordagem 

gerencial. São Paulo : Atlas, 2010 

5. Weill, P.Governança de TI, tecnologia da informação: como as 

empresas com melhor desempenho administram os direitos decisórios 

de TI na busca por resultados superiores. São Paulo: M. Books do 

Brasil, 2006. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Climatologia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a estrutura geral da atmosfera e os processos físicos que a 

governam. Descrever e discutir as características do clima na América do 

Sul e Brasil. Discutir fatores que influenciam a climatologia regional como: 

circulação atmosférica, correntes oceânicas, balanço energético e 

processos radiativos, efeito estufa, evaporação e nebulosidade. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

Compreender os conceitos básicos relacionados à descrição dos diversos 

tipos de clima e os fatores que o influenciam; 

Relacionar os conceitos fundamentais dos processos físicos que ocorrem 

na atmosfera de forma integrada; 

Compreender os conceitos básicos da relação entre clima e atividades 

humanas; 

Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição da atmosfera e dos processos físicos 

que nela ocorrem.O módulo descreve os aspectos e conceitos físicos e 

químicos principais associados com a caracterização do Clima regional. O 

módulo também deve propiciar ao estudante todo o embasamento para 

compreender os principais processos de interação entre o Oceano e a 

Atmosfera. Todo o embasamento será apresentado de forma a relacionar 

o conhecimento com atividades nas áreas de Engenharias e 

Oceanografia. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Características da Atmosfera: 

Composição; distribuição dos constituintes, caracterização e classificação 

das atmosfera, Variáveis físicas importantes para a descrição da 

atmosfera, Camada Limite Atmosférica. 

 Circulação Geral da Atmosfera 

Principais processos físicos na atmosfera, Fatores que definem o clima 

local e regional: Nebulosidade e Precipitação, Temperatura da Superfície 

do Mar; Temperatura da Atmosfera, Uso do Solo, etc., Classificação do 

Clima, Distribuição dos Climas no planeta. 

 ENSO – Oscilação El-Niño 

 ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul 

 ZCIT – Zona de Convergência Intertropical 

 Ondas de Leste 

 VCAS – Vórtices Ciclônicos do Atlântico Sul 

 Complexos Convectivos de Mesoescala 

 Frentes-Frias 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia 

atualizada, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado irá contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, com o 

objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para 

isto, as avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de 
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avaliações escritas e trabalhos de pesquisa e dinâmicas de grupo 

aplicados ao longo do período letivo. O resultado final será obtido pela 

ponderação das atividades realizadas. Alternativas de recuperação com 

avaliações substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos serão 

desenvolvidos. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 Ayoade, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. 15
a
. ed. São 

Paulo: Editora Bertrand Brasil, 2011. 332 p. 

2 Varejão-Silva, Mário A. Meteorologia e Climatologia. Brasília : INMET, 

Gráfica e Editora Pax, 2001. 532 p. 

3 Mendonça, F. e Oliveira, I. M. D. Climatologia: Noções básicas e Climas 

do Brasil. São Paulo: Oficina dos Textos, 2007. 208p. 

Complementar 

1 Oliveira, Lucimar L.:  Vianello, Rubens L.; Ferreira, Nelson 

J.Meteorologia Fundamental. Erechim: Ed. Fapes, 2001. 423 p. 

2 Aravéquia, José A.; Quadro, Mário F. L. AspectosGerais da 

PrevisãoNumérica de Tempo e Clima. São José dos Campos: INPE, 

2003. 50 p. 

3 Cavalcanti, I. F. A. et al. Tempo e Clima no Brasil. São Paulo: Oficina 

dos Textos, 2009. 469p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Estática dos sólidos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

36 h 4 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no aluno os conceitos básicos da estática, componente 

importante da mecânica geral e cálculo de treliças de maneira de permitir 

a compressão correta dos fenômenos e fornecer subsídios para as 

disciplinas de Engenharias 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de:Estabelecer conceitos de equilíbrio de forças e sua 
formulação básica na partícula e no corpo rígido. Representar 
graficamente e analisar o diagrama de corpo livre. Entender o conceito de 
momento de uma força. Analises de sistemas estruturais 

Ementa 

 

Equilíbrio de uma partícula e do corpo rígido, Diagrama de corpo livre, 

Momento de uma força, Analise estrutural 

Conteúdo 

programático 

Equilíbrio da partícula; Diagrama de corpo livre; Sistema de forças 
coplanares 2D; Sistema de forças tridimensionais 3D; Resultante de 
sistema de forças; Momento; Formulação escalar e vetorial; Principio dos 
momentos; Momento em relação a um eixo; Momento de binário; 
Introdução às propriedades geométricas das figuras planas; Redução de 
um carregamento distribuído simples; Equilíbrio de corpo rígido; Diagrama 
de corpo livre; Equações de equilíbrio; Membros de 2 e 3 forças; 
Restrições e determinação estática; Analise estrutural; Treliças simples; 
Método dos nós; Membros de força zero; Método das seções. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, pratica, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, 

levantamento bibliográfico. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia 

atualizada, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 
escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 
do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 
atividades realizadas. Alternativas de recuperação com avaliações 
substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A 
promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-
Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 
curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1 Hibbeler, R. C. MecânicaEstática. 10 ed. SP: Pearson, 2005 
2 Schmidt, R. J.; Boresi, A. P. Estática. SP: Pioneira Thomson, 2003 

Complementar 

1 Bedford & Fowler. Engineering mechanics – statics. 3. nd. New Jersey: 
Pretince Hall, 2002. 

2 Beer, F. P. Johnston JR., E. R. Mecânica Vetorial para engenheiros: 
Estática.5 ed. SP: Makron Books. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fundamentos de ciência e engenharia de materiais II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de Ciência e Engenharia de 

Materiais que lhes permitam compreender as relações entre as 

tecnologias de processamento dos materiais, a estrutura e as 

propriedades. Utilizar os conceitos básicos da química geral, física geral, 

física do estado sólido e matemática, para constituir a base científica para 

a interpretação dos fenômenos que ocorrem nos materiais. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Desenvolver habilidade no que se refere à seleção e utilização de 

materiais na engenharia. 

Assimilar, entender, relacionar e aplicar os conceitos teóricos 

fundamentais das estruturas dos materiais com suas propriedades, 

processamento, performance e desempenho. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais. 

Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade. 

Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos. 

Planos e direções cristalográficas e densidade atômica. 

Estrutura cristalina dos metais. 

Estrutura dos polímeros. 

Estrutura das cerâmicas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais: Perspectiva histórica; 

Ciência e engenharia dos materiais. 

Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade: Classificação dos materiais, Ligações atômicas, Energia de 

ligação. 

Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos: Célula unitária, Estruturas 

cristalinas, Estruturas semicristalinas, Estruturas amorfas. 

Planos e direções cristalográficas e densidade atômica: Direções 

cristalográficas, Planos cristalográficos, Densidade atômica linear e planar, 

Estruturas cristalinas compactas. 

Estrutura cristalina dos metais: Estruturas cristalinas dos metais. 

Estrutura dos polímeros: Moléculas dos polímeros, Classificação dos 

polímeros, Peso molecular, Estrutura molecular 

Estrutura das cerâmicas: Estruturas cristalinas, Cerâmicas a base de 

silicatos 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-prática, seminário, sala de aula, dinâmica de 

grupo, laboratório (aula)e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como 
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avaliações substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e 

dinâmicas de grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Callister, William D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 

8
a
Ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

2. Shackelford, James F. Ciência e Engenharia dos Materiais. 6ª Ed. São 

Paulo: Pearson, 2008. 

3. Askeland, Donald &Phulé, Pradeep P. Ciência e Engenharia dos 

Materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

Complementar 

1. Van Vlack, Lawrence W. Princípios de Ciência dos Materiais. 1ª Ed. 

Campus, 1984. 

2. Smith, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. 3ª Ed. 

Lisboa: McGraw-HILL, 1998. 

3. Padilha, A. F. Materiais de Engenharia. 2ª Ed. São Paulo: Hemus, 1999. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Geologia marinha costeira 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30 h 10 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos principais 

aspectos da geologia marinha. Apresentar ao aluno os fundamentos da 

geologia dos oceanos desde sua origem até os recursos minerais 

provenientes do fundo oceânico. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Descrever e compreender os principais aspectos geológicos dos 

oceanos; 

 Reconhecer os processos geológicos atuantes nos oceanos; 

 Descrever e compreender as principais ferramentas e métodos de 

investigação marinha; 

 Introduzir ao aluno os recursos minerais e energéticos oriundos dos 

oceanos; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a origem e formação dos oceanos e bacias oceânicas 

com base na teoria da tectônica de placas, discute os principais 

compartimentos geológicos dos oceanos com ênfase na origem e 

composição dos sedimentos. Também aborda as variações do nível do mar 

e seus impactos na sociedade bem como os recursos naturais 

provenientes do fundo oceânico. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1Tectônica de placas e o desenvolvimento dos oceanos. Idade da crosta 

oceânica. Margens continentais passivas e ativas.  

2 Variações do nível do mar. Definições. Fatores controladores. Variações 

do nível do mar no passado e tendências para o futuro. 

3 Processos de transporte, dispersão e acumulação de sedimentos nos 

oceanos. Fontes e composição dos sedimentos marinhos.  

4 Métodos geológicos e geofísicos de investigação marinha.  

5 Sistemas deposicionais transicionais.  

6 Sistemas deposicionais marinhos.  

7 Circulação oceânica. História dos oceanos.  

8 Recursos provenientes do fundo oceânico.  

9 Origem e evolução da margem continental brasileira. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, seminário,  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e seminários em grupo aplicados ao longo do período letivo. O 

resultado final será obtido pela ponderação das atividades realizadas. 

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. Editora LTC. 

309p. 

2 Press, F.et al. Para entender a terra. Tradução de: Rualdo Menegat. 

4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 656 p.  

3 Teixeira, Wilson (Orgs.) ET AL.Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 9788504014396. 

Complementar 

1 Kious, W.J., Tilling, R.I.. 2008. This Dynamic Earth: The Plate 

Tectonics. Disponível on line em : URL: 

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf 

2 Suguio, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 

400p.  

3 Milani, E.J., Brandão, J.S.S.L., Zalán, P.V., Gamboa, L.A.P. 2000. 

Petróleo na margem continental brasileira: geologia, exploração, 

resultados e perspectivas. Brazilian Journal of Geophysics, 18(3): 351-

396. http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf 

4 Bizzi, L.A., Schobbenhaus C., Vidotti R.M., Gonçalves, J. H. (Org.) 

2003. Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & 

SIG. CPRM. Brasília. 692 p. Disponível on line em: URL: 

http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=790

&sid=9 

  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=790&sid=9
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=790&sid=9
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Nome do Componente 

Curricular 
Ictiologia e diversidade costeira 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno no reconhecimento dos principais aspectos da 

taxonomia e biologia da ictiofauna regional/neotropical 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 entender parte da história evolutiva do grupo; 

 reconhecer as principais ordens e famílias de peixes marinhos e de 

água doce; 

 reconhecer as espécies comercias mais importantes do desembarque 

pesqueiro; 

 identificar aspectos da biologia que evidenciam padrões biológicos das 

espécies ao longo do ciclo de vida 

Ementa 

 

Reconhecer os principais aspectos taxonômicos e biológicos da ictiofauna 

marinha e de água doce regional/neotropical. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 Taxonomia de peixes neotropicais; 

 Taxonomia das espécies comerciais marinhas da região sul-sudeste; 

 Aspectos biológicos de grupos mais representativos da ictiofauna 

regional/Neotropical; 

 Ciclo de vida/parâmetros biológicos das principais espécies comerciais. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, visitas, elaboração de 

relatórios, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Identificação das principais espécies comercias do desembarque 

pesqueiro. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Menezes, N. A. ; Weitzman, S. E. ; Oyakawa, O. T. ; Lima, F. C. ; 

Castro, R. M. C. C. ; Weitzman, M. J. . Peixes de água doce da Mata 

Atlântica: lista preliminar das espécies e comentários sobre 

conservação de peixes de água doce neotropicais. São Paulo: Museu 

de Zoologia da Universidade de Sã Paulo, 2007. v. 1. 407p . 

2. Menezes, N. A. ; Figueiredo, J. L. ; Buckup. P.A. ; Moura, R. L. . 

Catálogo das Espécies de Peixes Marinhos do Brasil. 1. ed. São Paulo: 

Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, 2003. v. 01. 159p . 

3. Figueiredo, J. L. ; Menezes, N. A. . Manual de Peixes Marinhos do 

Sudeste do Brasil. II Teleostei (1). São Paulo: Museu de Zoologia da 

USP, 1978. 110p . 

4. Menezes, N. A. ;  Figueiredo, J. L.  Manual de Peixes Marinhos do 

Sudeste do Brasil. III Teleostei (2). São Paulo: Museu de Zoologia da 

USP, 1980. 90p . 

5. Menezes, N. A. ;  Figueiredo, J. L.  Manual de Peixes Marinhos do 

Sudeste do Brasil. IV Teleostei (3). São Paulo: Museu de Zoologia da 

USP, 1980. 96p . 

6. Menezes, N. A. ; Figueiredo, J. L. Manual de Peixes Marinhos do 

Sudeste do Brasil. V. Teleostei (4). São Paulo: Museu de Zoologia da 

USP, 1985. 90p . 

7. Figueiredo, J. L. ; Menezes, N. A. . Manual de Peixes Marinhos do 

Sudeste do Brasil. VI.Teleostei (5). São Paulo: Museu de Zoologia 

http://lattes.cnpq.br/4905712080134127
http://lattes.cnpq.br/8604810287036823
http://lattes.cnpq.br/7200068520418368
http://lattes.cnpq.br/8604810287036823
http://lattes.cnpq.br/8604810287036823
http://lattes.cnpq.br/8604810287036823
http://lattes.cnpq.br/8604810287036823
http://lattes.cnpq.br/8604810287036823
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USP, 2000. v. 1. 116p. 

8. Reis, R.E., S.O. Kullander and C.J. Ferraris Jr. Check list of the 

freshwater fishes of South and Central America.Porto Alegre: Edipucrs. 

2003, 729 p.  

Complementar 

1. Reis, R.E., S.O. Kullander and C.J. Ferraris Jr. Check list of the 

freshwater fishes of South and Central America. Porto Alegre: Edipucrs. 

2003, 729 p.  

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
176 

 

 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Interações homem-tecnologia-ambiente 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no estudante formas de conhecer, aprender e pensar sobre 

pautas interativas de relações individuais, coletivas e institucionais, entre 

mentes humanas, redes técnicas e ambiente. 

Objetivos 

Específicos  

Introduzir conceitos de teorias de redes em suas interfaces com ciências 

do Mar;  

Conhecer contribuições de diversas ciências humanas e suas interfaces 

para estudos de ecossistemas homem-tecnologia-ambiente;  

Discutir sobre a nova perspectiva cognitiva/reticular/ecológica frente ao 

modelo instrumental (da técnica a serviço do homem); 

Incrementar oportunidades para comprometimento com a discussão sobre 

sustentabilidade nas relações entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente. 

Ementa 

 

Perspectivas sobre a complexidade dos ecossistemas cognitivos 

referentes às interações homem-tecnologia-ambiente. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Paradigma científico moderno x pós-moderno (crise da relação entre 

sujeito x objeto/ objetividade x subjetividade/universalidade); 

Discussões em torno da noção de rede;  

Questão da “frontalidade”: pesquisador de fora do que pesquisa; 

importância dos meios de comunicação;  

Conceito de “mente total” em Gregory Bateson (natureza X mente); 

Conceitos de cibercultura/inteligência coletiva de Pierre Lévy. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes,    

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

Participação nas aulas (discussão de textos, atividades orientadas) –  valor 

2,0 

Realização de trabalho em grupo – valor 4,0 

Prova individual – valor 4,0 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Di Felice, M.; Cutollo, J.; Yanase,L.  Redes digitais e sustentabilidade. 

As interações com o meio ambiente na era da informação.  São Paulo: 

Annablume, 2011.  

2. Guarnieri, A.C.M. Marcondes Filho, Maturana, Bateson E Wtazlawick: 

novas tecnologias e ausência de comunicação. Fasci-Tech, v.1, n.3, 

2010. 

3. Lazarte, l. Ecologia cognitiva na sociedade da informação. Ci. Inf 

Brasília, v. 29, n. 2, p.43-51, 2000. 

4. Pereira, V. A. Mnemosine e Criação: O papel da Memória da Ecologia 

Cognitiva. In: COMPÓS - Encontro Nacional de Pós-Graduandos em 

Comunicação, 1998, São Paulo. Anais da VII COMPÓS - SP/1998, v. 7. 
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Complementar 

1. Bateson, G. Pasos hacia uma ecologia de la mente. Argentina: Lohlé-

Lumen, 1998.  

2. Bronfenbrenner, U. A Ecologia do Desenvolvimento Humano: 

experimentos naturais e planejados. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

3. Chanlat, J.F. O indivíduo na organização. Dimensões esquecidas. São 

Paulo: Atlas, 1992. 

4. Di Felice, M. Paisagens Pós-urbanas: o fim da experiência urbana e as 

formas comunicativas do habitar. São Paulo: Annablume, 2009.  

5. Latour, B. Políticas da Natureza. Como fazer ciência na democracia. 

Bauru, SP: EDUSC, 2004. 

6. Levy, P. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. 

7. Mcluhan, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. 

São Paulo: Cultrix, 2007. 

8. Morin, E. Introdução ao pensamento complexo. Porto Alegre: Sulina, 

2011.  

9. Morin, E. Os sete saberes necessários para a educação do futuro. 

Unesco, 2000. 

10. Odum, E.P. Fundamentals of Ecology. 3ª ed. Philadelphia: Sandeurs, 

1971 (Trad. portuguesa Fundamentos de Ecologia, 5ª ed. Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1997).  

11. Santos, B.S. Um discurso sobre as ciências. 7ª ed. São Paulo: Cortez, 

2010. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à aquicultura 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

36 h 04 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer ao estudante um panorama geral da aquicultura, através da 

abordagem sistemática dos principais termos e conceitos, teóricos e 

práticos, e das diferentes modalidades de cultivo de organismos aquáticos 

existentes na atualidade. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo, o aluno deverá ser capaz de: 

 Identificar as terminologias técnicas usadas na aquicultura; 

 Sistematizar e classificar adequadamente as diferentes técnicas de 

cultivo; 

 Reconhecer as principais espécies de organismos aquáticos de cultivo. 

Ementa 

 

Conceitos básicos em aquicultura. Classificação dos cultivos. Sistemas de 

cultivo. Estatísticas de produção. O ambiente aquático de cultivo. Cultivo 

de algas. Noções de nutrição. Alimento vivo na aquicultura. Cultivo de 

camarões. Cultivo de moluscos. Cultivo de peixes.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Conceitos básicos em aquicultura; 

Classificação dos cultivos: socioeconômica, hidrológica; capacidade de 

carga (produtividade), biodiversidade; 

Sistemas de cultivo: sistemas extensivos, sistemas semi-intensivos, 

sistemas intensivos e superintensivos, cultivos em viveiros, cultivos em 

raceways, cultivos em gaiolas; 

Estatísticas de produção: taxonomia das principais espécies, produção 

estadual e nacional, produção mundial; 

O ambiente aquático de cultivo: água e qualidade da água, ambientes de 

cultivo, infraestrutura de larvicultura, infraestrutura de engorda; 

Cultivo de algas: principais espécies, principais métodos de cultivo; 

Noções de nutrição; 

Produção de alimento vivo: importância, principais espécies, principais 

métodos de cultivo; 

Cultivo de camarões: principais espécies, principais métodos de cultivo; 

Cultivo de moluscos: principais espécies, principais métodos de cultivo; 

Cultivo de peixes: principais espécies, principais métodos de cultivo. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, visitas, sala de aula, 

laboratório (aula), laboratório experimental.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O conceito final será o resultado da média ponderada da prova escrita, do 

desempenho nos trabalhos entregues nas aulas teóricas, e do relatório de 

aula prática:  

Prova escrita (PE): peso 6; 

Trabalhos escritos (TE): peso 2; 

Relatório de aula prática (RAP): peso 2; 

Nota final: (PE x 0,6) + (TE x 0,2) + (RAP x 0,2). 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
179 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Poli et al. (Org.). Aquicultura: experiências brasileiras. Florianópolis: 

Multitarefa Editora, 2004. 

2. Vinatea, L. Fundamentos de Aquicultura. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2004. 

3. Vinatea, L. Qualidade da água em aquicultura: princípios e práticas. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2010. 

Complementar 

1. Barbieri Júnior, R. R.; Ostrensky Neto, A. Camarões Marinhos: 

Reprodução, Maturação e Larvicultura. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 

2001. 

2. Barbieri Júnior, R. C.; Ostrensky Neto, A. Camarões Marinhos: 

Engorda. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2002.  

3. Ostrenski, A. e Boeger, W. A. Piscicultura – Fundamentos e técnicas de 

manejo. Guaíba: Agropecuária, 1998.  

4. Sipaúba-Tavares. L. H. e Rocha, O. Produção de Plâncton (fitoplâncton 

e zooplâncton) para Alimentação de Organismos Aquáticos. São 

Carlos: Rima, 2001.   
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Introdução aos sistemas oceânicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos principais 

sistemas oceânicos. 

Objetivos 

Específicos 

 Oceanografia física e suas implicações para a Divisão Biogeográfica dos 

organismos marinhos. 

 Origem, evolução e estruturação dos principais ambientes neríticos. 

 Origem, evolução e estruturação dos principais ambientes pelágicos. 

 Origem, evolução e estruturação dos principais ambientes recifais de 

regiões oceânicas. 

 Apresentar a estruturação do ambiente abissal, com ênfase às fontes 

hidrotermais. 

 Sistemas polares ártico e antártico. 

Ementa 

 

Serão apresentadas as diferentes definições e conceitos em Biogeografia 

marinha, e o conceito de bioma no contexto da divisão biogeográfica do 

ambiente oceânico. Serão abordadas as características dos diferentes 

sistemas oceânicos (neríticos, pelágicos, ilhas oceânicas, atóis, bancos 

oceânicos, ambiente abissal e ecossistemas polares), com especial 

atenção às forçantes físicas, processos biológicos e gradientes ecológicos 

que neles acontecem. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Definições e conceitos em Biogeografia marinha. 

 Divisão Biogeográfica do ambiente oceânico; comparação com o 

ambiente terrestre. 

 Plataforma continental - ecossistema nerítico - Ressurgências. 

 Prática - simulador de ressurgência - com software apropriado. 

 Ecossistema pelágico - Biomas pelágicos de Allan Longhurst. 

 Ilhas Oceânicas, Atóis, Bancos oceânicos. 

 Sistemas abissais - fontes hidrotermais. 

 Ecossistemas Polares. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, estudo 

dirigido, sala de aula e laboratório experimental.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, relatórios e seminários.  
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Lalli, C.M. & Parsons, T.R. Biological oceanography: an introduction 2. 

ed., Oxford : Butterworth Heinemann, c1997. 

2. Talley, L.D., Pickard, G.L., Emery, W.J. and Swift, J.H., 2011. 

Descriptive Physical Oceanography, An introduction (Sixth Edition). 

Elsevier Ltd. 555p. 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750645522 

Complementar 

1. Garrison, T. 2010. Fundamentos de oceanografia. Cengage Learning, 

São Paulo, 426p. 

2. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas 

Ambientais (INCT ¿ APA), 2010. Annual Activity Report-2009. 102p. 

http://www.biologia.ufrj.br/inct-antartico/wp-

content/uploads/2011/11/APA.pdf 

3. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas 

Ambientais (INCT ¿ APA), 2011. Annual Activity Report-2010. 240p. 

http://www.biologia.ufrj.br/inct-antartico/wp-

content/uploads/2012/02/report-2010-atualizado.pdf 

4. Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Antártico de Pesquisas 

Ambientais (INCT ¿ APA), 2012. Annual Activity Report-2011. 210p. 

http://www.biologia.ufrj.br/inct-antartico/wp-

content/uploads/2012/02/report-2010-atualizado.pdf 

5. Longhurst, A. 1998. Ecological Geography of the Sea, Academic 

Press, San Diego and London, 398 pp. 

6. Mann, K.H. & J.R.N. Lazier. 1996. Dynamics of marine ecosystems : 

biological -physical interactions in the oceans. 2nd. ed., 

Massachusetts : Blackwell Science. 

7. Pereira, R.C. & Soares-Gomes, A. (org.) 2002. Biologia marinha. 

Editora Interciência, Rio de Janeiro, 382p. 

8. Pickard, G.L.; Silva, P.M., 1968. Oceanografia física descritiva uma 

introdução. George L. Pickard; tradução e notas de Paulo Moreira da 

Silva. -. Rio de Janeiro: Fundação de Estudos do Mar, 180p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Língua Brasileira de Sinais – EaD - Libras 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 40 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Cumprir a determinação do Decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 

que estabelece a inserção da Libras (Língua Brasileira de Sinais) como 

disciplina curricular optativa  nos cursos de graduação. 

Objetivos 

Específicos  

Propiciar aos alunos dos cursos de graduação da Unifesp condições para 

utilizarem a Libras como instrumento de comunicação com indivíduos 

surdos. 

Ementa 

 
A Libras como uma das formas de comunicação com pessoas surdas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

- Legislação referente ao ensino de Libras 

- Aspectos históricos da educação de surdos no Brasil 

- Libras e sua estrutura. 

- Sinais básicos da Libras 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

A disciplina será desenvolvida na modalidade à distância. As situações de 

aprendizagem estarão disponibilizadas no ambiente virtual Moodle e 

organizadas em quatro unidades de conteúdo específico e uma unidade 

inicial de Ambientação do aluno para o uso das tecnologias. As unidades 

de ensino serão desenvolvidas por meio das ferramentas disponíveis no 

ambiente, tais como: postagem de arquivos, fórum de discussões, 

postagem de tarefas, atividades objetivas com autocorreção, dentre 

outras. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Acesso à internet e a plataforma Moodle. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação processual ao decorrer das atividades do curso. 

Avaliação final, mensagem em Libras gravada em vídeo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Azevedo, M. F. Triagem Auditiva Neonatal. In Tratado de 

Fonoaudiologia, 2004. 

2. Bevilacqua, M. C. & Mortari, A. L. Reabilitação e Implante Coclear. In 

Tratado de Fonoaudiologia, 2004. 

3. Botelho, P. Segredos e silêncios na educação dos surdos. Belo 

Horizonte, Autêntica, 1998. 

4. BRASIL. MEC. CENESP. Proposta curricular para deficientes 

auditivos. Brasília, DDD/MEC,1979. 

Complementar 

1. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. GABINETE DO MINISTRO. 

Portaria GM/MS Nº 2.073/GM, de 28 de setembro de 2004, que 

institui a PolíticaNacional de Atenção à SaúdeAuditiva. 

2. BRASIL. Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002. Dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências 

3. BRASIL. Decreto nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005.Regulamenta 

a Lei no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000. 

4. BRASIL, MEC. SEESP. Ações, Programas e Projetos/Apoio à 

Educação de Alunoscom Surdez e com deficiência Auditiva. 

Http://portal.mec.gov.br/ seesp/index.php?option =content&task=view&id=162&Itemid=317; 

acessado em  09/09/2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Modelagem numérica  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 8 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno com os conceitos fundamentais da Modelagem Numérica 

e capacitá-los na aplicação dos mesmos para a resolução de problemas 

práticos. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Assimilar e entender os princípios do cálculo numérico como ferramenta 

para simular processos físicos, químicos e biológicos associados à Ciências 

do Mar. 

Ementa 

 

Erros em aproximação numérica. Zero de funções. Solução numérica de 

sistemas Lineares e não Lineares. Interpolação e Aproximação. Derivação e 

Integração numérica. Solução de equações diferenciais ordinárias. 

Aplicações em problemas aplicados às Ciências do Mar. 
Conteúdo 

programático 

 

 

 

Introdução ao cálculo numérico: teoria do cálculo numérico, definição de 

erros; métodos numéricos para determinação de raízes de funções 

matemáticas, derivação e integração. Métodos numéricos envolvendo 

matrizes e solução de sistemas de equações diferenciais; interpolação 

numérica; extrapolação; ajuste de curvas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativasderecuperação,comoavaliações 

substitutivaseaplicaçãoadicionaisdetrabalhosindividuaisedinâmicasdegrupo.

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Zill, D.G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. [A first 

course in differential equations with modeling applications]. Tradução 

de: Heitor Honda Federico, Revisão técnica de: Luiza Maria oliveira da 

Silva. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 410 p. 

2. Christofoletti, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1999. 236 p. 

3. Ruggiero, M. A. G. & Lopes, V. L. R.   Cálculo numérico: aspectos 

teóricos e computacionais. 2.ed.   São Paulo, Makron, 1997. 

4. Souza, A. C.Z.; Pinheiro, C.A.M. Introdução à modelagem, análise e 

simulação de sistemas dinâmicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 

173 p. 

Complementar 

1. Gran, R. J. Numerical computing with Simulink: creating simulations. 

Philadelphia: SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, 

2007. v.1. 306 p.  

2. Barroso, L. C., Barroso, M. A., Campos, F. F., Carvalho, M. L. B. & 

Maia, M. L. Cálculo Numérico, 2.Ed. S P, Editora Arbra, 1987. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
184 

 

3. Hattori, M. T. H. & Queiroz, B. C. N. Métodos e Software Numéricos. 

Departamento de Sistemas e Computação, Universidade Federal de 

campina Grande, Campina Grande, 1995. 

4. Fishwick, P.A. (Ed.). Handbookofdynamic system modeling. Boca 

Raton: Chapman & Hall/CRC, 2007. 

5. Beers, Kenneth J. Numericalmethods for chemicalengineering: 

applications in Matlab. New York: Cambridge University Press, 2007. 

474 p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Princípios de geologia sedimentar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30 h 10 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para o entendimento 

dos processos de transporte e sedimentação, geração dos diferentes 

tipos de depósitos, análise de fácies e de associações de fácies para 

reconhecimento de sistemas deposicionais. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

Descrever e compreender os principais conceitos da sedimentologia; 

Reconhecer os processos sedimentares; 

Compreender as principais ferramentas e métodos de análise do registro 

sedimentar; 

Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla os princípios da geologia sedimentar, processos e 

produtos sedimentares, classificações de sedimentos e rochas 

sedimentares e conceitos de fácies.. Também aborda o entendimento do 

registro estratigráfico das fácies e dos sistemas deposicionais. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Conceitos de sedimentologia 

Rochas sedimentares e suas classificações 

Transporte de sedimentos e estruturas sedimentares 

Fácies sedimentares e sistemas deposicionais  

Sistemas Deposicionais: Glaciais, Eólicos, Fluviais e Leques Aluviais, 

Lacustres, Costeiro Clásticos, Deltaico, Marinho profundo, Carbonáticos e 

Evaporíticos 

Conceitos de estratigrafia 

Gênese, evolução e classificação de bacias sedimentares 

Metodologia de 

Ensino  
Atividade teórica, seminário. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia 

atualizada, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e exercícios aplicados ao longo do período letivo. O resultado 

final será obtido pela ponderação das atividades realizadas. Alternativas 

de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação adicionais de 

trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC obedecerá 

aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como 

discutido no projeto pedagógico do curso. 
BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. RJ. Editora LTC. 309 p. 

2. Teixeira, W. (Orgs.) et al. Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 9788504014396. 

3. Suguio, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 

400 p. ISBN 8521203179. ISBN 13: 9788521203179 

Complementar 

1. Press, F. et al. Para entender a terra. [Understanding earth]. Tradução 

de: Rualdo Menegat. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 656 p.  

2. Site sobre estratigrafia e sistemas deposicionais: http://sepmstrata.org 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

http://sepmstrata.org/
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Nome do Componente 

Curricular 
Redação científica 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o 
termo 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

12 h 28 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 
Aprimorar a redação científica do graduando. 

Objetivos 

Específicos 

Aprofundar as bases teóricas e práticas da redação científica com vistas a 

publicação em periódicos nacionais e internacionais especializados. 

Ementa 

 

Aprofundar os conhecimentos sobre métodos, etapas e estrutura de um 

trabalho científico e normas de publicação e apresentação dos resultados. 

Conteúdo 

programático 

 

Tipos de publicações científicas e a redação; 

Partes do trabalho científico e sua redação: Resumo, Introdução, 

Metodologia, Resultados, Discussão e Bibliografia; 

Normas de publicação. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo com mediação docente, 

levantamento bibliográfico, análise crítica da literatura e elaboração de 

relatório.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Barros, A. J. S.; Lehfeld, N.A.S. Fundamentos de metodologia 

Científica: um guia para a iniciação científica. 3ª ed. Ampliada. São 

Paulo: Markron Books, 2000. 

3. Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

4. Ruiz, J. Á. Metodologia Científica - Guia para eficiências nos estudos. 

2. ed. Atlas, São Paulo, 1990. 

1. Severino. A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo-SP: Ed Brasiliense, 1997. 

3. Vieira S, Hossene W. S. A ética e a metodologia. São Paulo-SP. Ed. 

Pioneira,1998.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Sistema de tratamento de efluentes 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver conhecimentos atualizados sobre efluentes líquidos, 

legislação, sistemas de tratamento e reuso 

Objetivos 

Específicos  

Conhecer os tipos de efluentes líquidos: industriais e domésticos; 

Conceituar a poluição ambiental difusa e pontual e legislação aplicada ao 

controle da poluição; 

Conceituar os sistemas de tratamento de efluentes e as unidades e 

processos físico-químico e biológicos aplicados ao tratamento e reúso de 

efluentes. 

Ementa 

 

Efluentes domésticos e industriais 

Poluição difusa e pontual e legislação ambiental  

Unidades e processos de tratamento de efluentes 

Reúso de efluentes  

Conteúdo 

programático 

 

Geração e tipos de efluentes industriais, domésticos e agrícolas 

Poluição ambiental difusa e pontual e legislação aplicada ao controle da 

poluição 

Estação de Tratamento de Efluentes: unidades de tratamento primário, 

secundário e terciário 

Processos físico, químico e biológico aplicados ao tratamento de efluentes 

Reúso de efluentes: tecnologia e legislação 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-práticas, seminários, discussão em 

grupo, visitas, situação problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Desempenho em tarefas individuais e coletivas, Provas, Relatórios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica Links: http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm 

Complementar 

Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Dunlap, P.V.; Clark, D.P. Microbiologia de 

Brock. 12ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p. 

Links:  

http://www.usp.br/cirra/arquivos/prof_potencial.pdf 

http://www.snis.gov.br/ 

http://www.aguaonline.com.br/ 

  

http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm
http://www.usp.br/cirra/arquivos/prof_potencial.pdf
http://www.snis.gov.br/
http://www.aguaonline.com.br/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Técnicas de amostragem subaquática 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º Termo 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

16 h 24 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentação e discussão dos conceitos, ferramentas e aplicações 
que envolvam atividades de amostragem subaquática. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: Conhecer os conceitos, 

fundamentos teóricos e práticos empregados em processos de 

amostragem subaquática. 

Ementa 

 

Descrição dos conceitos, definições e aplicações - métodos qualitativos e 

quantitativos de amostragem de água, sedimento e organismos bentônicos 

e pelágicos. Senso visual, teoria e prática. Fotografia e vídeo como 

auxiliares na pesquisa. 

Conteúdo 

programático 

 

Apresentação e Programação                                 

 apresentação do curso 

 programação 

 conteúdo programático 

Métodos de busca. 

 métodos de inspeção, superfície, sub-superfície, acurada 

capacidade de localização e marcação de objetos ou locais 

Trabalhos de pesquisa  

 transectos e quadrantes 

Métodos de navegação subaquática  

 técnicas de registro em filmes fotográficos ou de vídeo. 

vários tipos ou sistemas de comunicação subaquática 

 métodos visuais, físicos e eletrônicos 

Técnicas de amostragem para diferentes disciplinas de 

finalidadescientíficas 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, visitas, levantamento bibliográfico, sala de aula e dinâmica 

de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada, quadro negro e equipamento básico de mergulho livre. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de 

provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo do período letivo. 

Será avaliada também a participação dos alunos nas discussões de casos 

e o desempenho na apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. American Academy of Underwater Sciences, Proc. of Scientific Diving 
Symposia, aaus.org. 

2. NOAA Diving Manual 4th Edition; 

3. John Heine's. 2013. Scientific Diving Techniques, 2nd. Edition. 

Complementar 

1. American Academy of Underwater Sciences, Proc. of Scientific Diving 

Symposia, aaus.org. 

2. Haddock, S.H.D., Heine J.N. 2005. Scientific Blue-Water Diving. 

California Sea Grant Publ. No. T-057. 

3. Heine, J.N. 1999. Scientific Diving Techniques. Best Publishing 

Company, Flagstaff, AZ. 

4. Joiner, J.T. (ed.). 2001. NOAA Diving Manual - Diving for Science and 

Technology, Fourth Edition. Best Publishing Company, Flagstaff, AZ. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Bioprospecção  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O módulo de bioprospecção de organismos marinhos tem o objetivo de 

apresentar aos estudantes o uso da biodiversidade marinha como fonte de 

moléculas que tenham potencial para o desenvolvimento de novos 

produtos bioativos, desenvolvendo a capacidade crítica desta utilização 

quanto à sustentabilidade e conservação. 

Objetivos 

Específicos 

Apresentar os conceitos, leis e principais campos de atuação da 

bioprospecção; apresentar os grupos de organismos marinhos passíveis 

de bioprospecção; apresentar as principais rotas biossintéticas das 

moléculas de interesse da bioprospecção; apresentar os principais 

métodos e técnicas para obtenção e análise das moléculas de interesse 

da bioprospecção; apresentar e analisar as principais áreas de interesse 

de aplicação da bioprospecção. 

Ementa 

 

Introduzindo a Bioprospecção: conceitos, legislação e campos de atuação; 

biodiversidade como fonte de bioprospecção; Origem biossintética das 

moléculas de interesse da bioprospecção; Métodos e técnicas de 

obtenção e análise de produtos bioativos; Áreas de interesse da 

bioprospecção. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Bioprospecção: conceitos, interdisciplinaridade e legislação. 

 Campos de atuação de bioprospecção: busca de ativos; 

desenvolvimento de tecnologias biológicas e moleculares para 

identificação de pontos de estresse ecológico, populações e doenças 

emergentes em recursos biológicos e para ensaios de diagnóstico que 

assegurem os recursos alimentícios vindos de atividades de aquicultura 

ou maricultura. 

 Biodiversidade marinha - organismos marinhos como alvo da 

bioprospecção: bactérias, fungos, algas, invertebrados e vertebrados 

marinhos; 

 Origem biossintética das moléculas de interesse da bioprospecção: 

metabolismos primário e secundário; Principais classes de substâncias 

químicas produzidas por organismos marinhos. 

 Métodos e técnicas de obtenção e análise de produtos bioativos: 

Coleta, armazenamento e estocagem; processamento do material 

biológico; técnicas de análise quali e quantitativas. 

 Áreas de interesse para a bioprospecção: exemplos de aplicação nas 

áreas de bioativos e bioprodutos; biorremediação; estratégias anti-

incrustantes; aquicultura; restauração e saúde de habitats marinhos, 

monitoramento ambiental; biodiesel. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, estudo 

dirigido, situação problemática, elaboração de relatório, sala de aula, 

dinâmica de grupo e laboratório experimental.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, relatórios e atividades propostas.  
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

3. Simões, Cláudia Maria Oliveira et al. Farmacognosia: da planta ao 

medicamento. 3 ed. Florianópolis: UFSC, 2001. 833 p. ISBN 85-7025-

590-X. 

4. Costa, Aloísio Fernandes. Farmacognosia: farmacognosia 

experimental. 3.ed, rev., aut. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 

2001. v.3(992) p. ISBN 972-31-0913-1. 

5. DEWICK, P.M. Medicinal Natural Products: a biosynthetic approach. 

3
rd

 ed. New York: John Wiley & Sons. 2009, 539p 

Complementar 

9. Sarker, Satyajit D.; Nahar, Lutfun (Eds.). Natural Products Isolation, 

3rd, Series: Methods in Molecular Biology, Vol. 864, Springer, 2012, 

552p. 

10. Azevedo, C.M.A. “A regulamentação do acesso aos recursos 

genéticos e aos conhecimentos tradicionais associados no Brasil”. 

Biota Neotropical, Vol.5, no.1. 2005. Disponível em: 

http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1/pt/fullpaper?bn00105012005+

pt 

11. Bhakuni & Rawat. Bioactive Marine Natural Products. Springer. 2005, 

398p. Disponível em: http://files.rushim.ru/books/biochemie/bioactive-

marine-natural-products.pdf 

12. Brasil. Ministério do Meio Ambiente. Medida Provisoria no 

2.186‑ 16/2001. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm 

13. Brasil. Ministério do Meio Ambiente/ CGEN. “Orientações técnicas. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br 

14.  Marinlit (Marine Literature Database). 2009. Banco de dados da 

literatura mundial de produtos naturais marinhos. University of 

Canterbury, New Zealand, 

www.chem.canterbury.ac.nz/marinlit/marinlit.shtml.  

15. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Caracterização do Estado da Arte 

em Biotecnologia Marinha no Brasil / Brasília: Ministério da Saúde, 

2010. 134 p.: il. (Série B. Textos Básicos de Saúde).Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caracterizacao_estado_art

e_biotecnologia_marinha.pdf 

16. UNU-IAS. 2005.Bioprospecting of Genetic Resources in the Deep 

Seabed: Scientific, Legal and Policy Aspects. Disponível em: 

http://www.ias.unu.edu/binaries2/DeepSeabed.pdf. 

 
  

http://www.springer.com/series/7651
http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1/pt/fullpaper?bn00105012005+pt
http://www.biotaneotropica.org.br/v5n1/pt/fullpaper?bn00105012005+pt
http://files.rushim.ru/books/biochemie/bioactive-marine-natural-products.pdf
http://files.rushim.ru/books/biochemie/bioactive-marine-natural-products.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2186-16.htm
http://www.mma.gov.br/
http://www.chem.canterbury.ac.nz/marinlit/marinlit.shtml
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caracterizacao_estado_arte_biotecnologia_marinha.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caracterizacao_estado_arte_biotecnologia_marinha.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Cartografia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos métodos de 

representação cartográfica, marcados pela elaboração e interpretação de 

documentos cartográficos. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da 

ciência como Oceanografia, Geologia, Biologia, Geografia e 

Geomorfologia.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais de Cartografia com aplicações 

em áreas adjacentes; 

 Compreender métodos e técnicas de aquisição de dados geográficos; 

 Conhecer e dominar técnicas de validação e de processamento de 

dados geográficos (matriciais e vetoriais); 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; e 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição de elaboração de documentos 

cartográficos, a partir de dados geográficos (imagens e vetores). O módulo 

relaciona-se a conceitos de Topografia, Geodésia, Sensoriamento Remoto 

e Fotogrametria. Também aborda os aspectos relativos ao uso de mapas, 

cartas e plantas em projetos multidisciplinares. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Representação cartográfica: 

Informação geográfica (espaço e tempo) 

Categorias lógicas do espaço geográfico  

Forma e dimensões da Terra 

Sistemas de coordenadas, sistemas geodésicos e sistemas de projeção 

Documentos cartográficos (cartas, mapas e plantas) 

Escala: 

Relações geométricas 

Tipos de escala 

Aplicações 

Topografia: 

Aquisição de dados de relevo 

Métodos topográficos 

Equipamentos topográficos 

Aplicações 

Geodésia: 

Elementos de Geodésia Geométrica 

Elementos de Geodésia Física 

Elementos de Geodésia Espacial 

Sistemas GNSS (Global Network Satellite Systems) 

Equipamentos geodésicos 

Aplicações. 

Fotogrametria: 

Aquisição de fotografias aéreas (plano de voo) 

Propriedades de fotografias aéreas 

Cálculos geométricos sobre fotografias aéreas 

Aplicações. 

Sensoriamento Remoto: 

Princípio básico de sistemas sensores orbitais 

Sistemas sensores - Aplicações. 

Metodologia Atividade teórica, prática, teórico-prática, estudo dirigido, situação 
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de Ensino 

Utilizada 

problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula e 

laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Fitz, P. R., Cartografia Básica, Editora Oficina de Textos, São Paulo, SP, 

2008.  

2. Martinelli, M., Mapas da Geografia e Cartografia Temática, Editora 

Contexto, 2011. 

3. Miguens, A. P., Navegação: a Ciência e a Arte, Volumes I, II e III, 

Diretoria de Hidrografia e Navegação, Marinha do Brasil, 1998. 

4. Menezes, P. M. L., Fernandes, M. C., Roteiro de Cartografia, Editora 

Oficina de Textos, São Paulo, SP, 2013. 

5. Nogueira, R., Cartografia, Representação, Comunicação e Visualização 

de Dados Espaciais, Editora UFSC, 2009. 

Complementar 
1. Florenzano, T. G., Iniciação em Sensoriamento Remoto, Editora Oficina 

de Textos, São Paulo, SP, 2011. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Casos motivadores em ciências do mar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 40 h 60 h 

Objetivos 

Gerais 

Estimular os alunos a formularem perguntas científicas interdisciplinares 

com base em temas na área de Ciências do Mar 

Objetivos 

Específicos 

Definir problemas, objetivos e hipóteses para temas nas áreas de Ciências 

do Mar 

Desenvolver o senso crítico quanto às atividades de Ciência e Tecnologia 

do Mar 

Promover discussões interdisciplinares frente a problemas específicos na 

área de ciências do Mar 

Estimular as características de mediadores e a interlocução frente a 

conflitos 

Ementa 

 

A partir de problemas sociais, ambientais e econômicos da zona costeira, 

os alunos deverão buscar perguntas científicas para possíveis projetos. 

Estas perguntas devem integrar as visões dos eixos social, biológico e 

ambiental e trazer hipóteses e objetivos específicos para serem testados. 

Conteúdo 

programático 

Estudos de caso em Ciências do Mar abordando as diferentes áreas do 

conhecimento 

Grupos de discussão e mediação de conflitos para a tomada de decisão 

no planejamento de projetos 

Planejamento participativo 

Definição de estratégias e planejamentos para problemas nas diversas 

áreas das Ciências do Mar 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula, dinâmica 

de grupo, laboratório de aula, e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 

Dinâmicas de grupo e avaliações escritas 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Cervo, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Makron 

Books, 1996. 

3. Lakatos, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 

2001. 

4. Volpato GL. 2013. CIÊNCIA: da filosofia à publicação. 6ª ed. 377p. 

Complementar 

1. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

2. Severino. A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Cultivo de organismos aquáticos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

36 h 4 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer ao estudante um panorama geral das etapas de cultivo e dos 

sistemas de produção das principais espécies cultivadas. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo, o aluno deverá ser capaz de: 

 Identificar e compreender as diferentes etapas de cultivo das espécies 

mais importantes na aquicultura; 

 Reconhecer os sistemas de cultivo e as técnicas de manejo 

empregadas na produção das principais espécies cultivadas. 

Ementa 

 

Importância e produção de alimento vivo. Cultivo de macroalgas. Cultivo 

de moluscos. Cultivo de crustáceos. Cultivo de peixes. Aquicultura 

ornamental. Tratamento de efluentes aquícolas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Importância e produção de alimento vivo: importância, principais espécies, 

principais métodos de cultivo;Cultivo de macroalgas: principais espécies, 

principais métodos de cultivo;Cultivo de moluscos: principais espécies, 

principais métodos de cultivo;Cultivo de crustáceos: principais espécies, 

principais métodos de cultivo;Cultivo de peixes: principais espécies, 

principais métodos de cultivo;Aquicultura ornamental: importância, 

principais espécies, principais métodos de cultivo;Tratamento de efluentes 

aquícolas: caracterização dos efluentes e principais formas de tratamento. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, estudo dirigido, visitas, sala 

de aula, laboratório de aula e laboratório experimental.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 

O conceito final será o resultado da média ponderada da prova escrita, do 

desempenho no trabalho escrito, e no seminário:  

Prova escrita (PE): peso 6,0; 

Trabalho escrito (TE): peso 2,0; 

Seminário (SE): peso 2,0; 

Nota final: (PE x 0,6) + (TE x 0,2) + (SE x 0,2). 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Lucas, J. S.; Southgate, P. C. (Ed.). Aquaculture – Farming Aquatic 

Animals and Plants. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012. 

2. Poli et al. (Org.). Aquicultura: experiências brasileiras. Florianópolis: 

Multitarefa Editora, 2004. 

3. Tidwell, J. H. (Ed.). Aquaculture Production Systems. Oxford: Wiley-

Blackwell, 2012. 

4. Vinatea, L. Fundamentos de Aquicultura. Florianópolis: Editora da 

UFSC, 2004. 

Complementar 

1. Barbieri Júnior, R. C.; Ostrensky Neto, A. Camarões Marinhos: 

Engorda. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2002.  

2. Ostrenski, A. e Boeger, W. A. Piscicultura – Fundamentos e técnicas de 

manejo. Guaíba: Agropecuária, 1998.  

3. Pillay, T. V. R.; Kutty, M. N. Aquaculture Principles and Practices. 2nd 

ed. Oxford: Blackwell Publishing, 2005. 

4. Sipaúba-Tavares. L. H. e Rocha, O. Produção de Plâncton para 

Alimentação de Organismos Aquáticos. São Carlos: Rima, 2001.   
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do 

Componente 

Curricular 

Fenômenos de Transporte 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o
 

Carga Horária 

TEÓRICA 
Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e estimular a 
capacidade de criatividade e raciocínio lógico para a solução de 
problemas relacionados a sistemas complexos que envolvam equipes 
multidisciplinares. 

Objetivos 

Específicos  

Assimilar e aplicar os conceitos teóricos na formulação de resolução de 
problemas e otimização dos mesmos, e atuando em equipes 
multidisciplinares. 

Ementa 

 

Hidrostática: Equação fundamental; equilíbrio absoluto e relativo; 
variação de pressões no interior de um fluído em equilíbrio; esforços 
sobre superfícies imersas nos fluídos; princípios de Arquimedes. 
Hidrodinâmica dos fluídos perfeitos: equação fundamental; método de 
Euler e Lagrange; equação  de Bernoulli. Transportes de massa e de 
calor. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Propriedades e grandezas relativas aos fluídos, Equilíbrio dos fluído, 
Hidrodinâmica dos fluídos perfeito, aplicações da equação de Bernoulli,  
Equação de Torricelli, Forças desenvolvidas pelos fluídos em 
movimento, Transmissão de calor, Transferência de massa. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 
Atividades, teórica, prática, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 
atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deverá ser coerente com o Projeto 
Pedagógico, que possui o objetivo do progresso do aluno ao longo do 
curso. As avaliações serão aplicadas de modo continuado, ponderado de 
maneira crescente. contará também com problemas aplicados ao 
cotidiano de um aluno de ciências do mar que poderão ser em forma de 
trabalhos individuais e/ou dinâmicas de grupo. A promoção do aluno na 
UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de 
Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Livi, Celso Pohlmann. Fundamentos de fenômenos  de 
transporte: um texto para cursos básicos. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

2. Roma, Woodrow Nelson Lopes. Fenômenos de transporte para 
engenharia. 2.ed. São Carlos: RiMa, 2006. 

3. Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física para cientistas e 
engenheiros: mecânica, oscilações e ondas termodinâmicas. 6 ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2013. v.1 

Complementar 1. Cremasco, Marco Aurelio; Cremasco, Marco Aurelio- Fundamentos de 
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Transferência de Massa – 2. Ed. Unicamp, 2008.  
2. Gulliver, John S. Introduction to chemical transport in the 

environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.  
3. Nussenzveig, H. Moysés. Curso de física básica: fluídos oscilações e 

ondas de calor. 4 ed. São Paulo - SP: Edgard Blücher, 2011. v.2.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos eletromagnéticos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal das 

leis do eletromagnetismo. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da 

ciência como química, engenharia e biologia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos elétricos e magnéticos de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis do eletromagnetismo e suas bases 

experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e experimento; 

 Utilizar as leis do eletromagnetismo em aplicações; 

Ementa 

 

O módulo contempla a quantização da carga, descrição matemática de 

força eletrostática, campo e potencial elétrico, capacitância, campo 

magnético, indução eletromagnética  

e leis de Maxwell. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Cargas Elétricas; 

 Campos Elétricos; 

 Lei de Gauss; 

 Potencial Elétrico; 

 Capacitância; 

 Corrente e Resistencia; 

 Campos Magnéticos; 

 Campos Magnéticos produzidos por correntes; 

 Indução e Indutância; 

 Oscilações eletromagnéticas; 

 Equações de Maxwell. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, situação problemática (PBL),  

estudo dirigido, discussão de grupo, laboratório experimental e laboratório 

de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, laboratórios, 

bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da 

Física, v. 3, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 3, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 3, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Delineamento experimental e analise de dados 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 40 h 60 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão de conceitos referentes ao 

delineamento de experimentos, coleta, análise e interpretação de dados e 

suas relações com a metodologia científica e inferência estatística. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de compreender as relações entre: 

 Hipótese científica, hipótese estatística e resultados esperados. 

 Delineamento experimental, coleta e análise de dados. 

 Interpretação de dados e teste de hipóteses. 

 Tomada de decisão e inferência estatística. 

Ementa 

 

Traduzir hipóteses científicas em modelos estatísticos. Aplicar modelos 

estatísticos na quantificação de fenômenos em diferentes áreas da ciência 

por meio do planejamento de experimentos, coleta, análise e interpretação 

de dados. Utilizar softwares estatísticos para análises exploratórias, testes 

de hipóteses e apresentação gráfica. 

Conteúdo 

programático 

 

 Relação entre tipos de delineamentos e testes estatísticos. 

 Conceitos de precisão, acurácia, erros do tipo I e II, poder do teste. 

 Comparação de duas (Teste t) ou mais (Análise de Variância) médias 
amostrais. 

 Análises de correlação. 

 Regressão linear. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórico-prática, observação, levantamento bibliográfico, sala de 

aula, dinâmica de grupo, laboratório de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados ao longo da disciplina através da resolução de 

exercícios, atividades em sala de aula e apresentação de seminário. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

Gotelli, N.J.; Ellison, A.M. Princípios de estatística em ecologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 528 p. 

Krebs, C.J. Ecological methodology. 2nd. ed. Menlo Park: Addison Wesley 
Longman, 1999. 620 p.  

Underwood A.J. Experiments in Ecology. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1997. 504. 

Complementa

r 

Quinn, G.; Keough, M. Experimental Design and Data Analysis for 
Biologists. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. 537 p. 

Triola, M.F. Introdução à estatística. Trad. Flores, V. R. L. F. 9.ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2005. 656 p.  

Vieira S. 2003. Bioestatística: tópicos avançados: testes não-paramétricos, 
tabelas de contingência e análise de regressão. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 

Vieira, Sonia; Wada, R. O que é estatística. 3.ed. São Paulo: Brasiliense, 
1991. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fundamentos de ecologia de ambientes aquáticos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar trabalhos importantes que subsidiam a gestão de ambientes 

aquáticos continentais. 

Objetivos 

Específicos  

 compreender os principais conceitos e teorias aplicáveis em estudos 

de ecologia de ambientes aquáticos continentais; 

 reconhecer fatores locais, regionais ou históricos que podem interferir 

na distribuição da ictiofauna; 

 elaborar perguntas possíveis de serem respondidas e associadas a 

propostas de uso de bacias hidrográficas brasileiras; 

 identificar sites de busca com informações disponíveis sobre os 

fatores envolvidos nas questões; 

 aprender a organizar dados de forma sistematizada para compor um 

banco de dados de informações das sub-bacias da região. 

Ementa 

 

Conceitos e teorias que contribuam para orientar trabalhos que apoiem a 

tomada de decisão sobre uso de bacias hidrográficas brasileiras. 

Participação ativa do aluno na construção desse conhecimento regional. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Tópicos conceituais em ecologia de comunidades; 

 Teoria sobre biogeografia de ilhas (MacArthur & Wilson, 1963; 1967; 

Hugueny, 1989); 

 Conceito sobre continuidade fluvial (Vannote et al., 1980) e pulso de 

inundação (Junk et al., 1989); 

 Conceito sobre diversidade e sucessão longitudinal em riachos 

(Sheldon, 1968) e zonação longitudinal (Huet, 1959); 

 Conceitos sobre fragmentação de habitats aquáticos (Rahel, 2007; 

Hugueny et al.,2011); 

 Orientação sobre como conduzir a busca de informações e 

organização de dados secundários de bacias hidrográficas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, sala de aula 

e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Elaboração de uma proposta de solução, a partir da identificação de uma 

problemática regional (sub-bacias da Mata Atlântica). 

Capacidade de trabalho em equipe, respeitando as características e 

competências individuais na aquisição, organização e compartilhamento 

dos dados sobre as sub-bacias da região. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Huet, M. 1959. Profiles and biology of Western European stream as 

related to fish management. Transactions of the American Fisheries 

Society 88: 153-163. 

2. Hugueny, B. 1989. West African rivers as biogeographic islands. 

Oecologia 79: 235-243. 

3. Junk, W.J.; Bayley, P.B.; Sparks, R.E. 1989. The flood pulse concept in 

river-floodplain systems. Proceding of the international Large River 

Symposium. Canadian Special Publications Fisheries and Aquatic 

Sciences 106: 110-127. 

4. MacArthur, R.H. & Wilson, E.O. 1963. An equilibrium theory of insular 
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zoogeography. Evolution 17: 373-387. 

5. MacArthur, R.H. & Wilson, E.O. 1967.  The theory of island 

biogeography. Princeton University Press, Princeton, NJ. 

6. Sheldon A.L 1968. Species diversity and longitudinal succession in 

stream fishes. Ecology 49: 193 ‒ 198. 

7. Vannote, R.L.; Minshall, W.G.; Cummins, K.W.; Sedell, J.R. & Cushing, 

C.E. 1980. The river continuum concept. Canadian Journal of Fisheries 

and Aquatic Sciences 37: 130-137. 

Complementar 

1. Hugueny, B., Movellan, A. & Belliard, J. 2011. Habitat fragmentation and 

extinction rates within freshwater fish communities: a faunal relaxation 

approach. Global Ecology and Biogeography 20: 449–463. 

2. Losos, J.B. & Schluter, D. 2000. Analysis of an evolutionary species-

area relationship. Nature 408: 847-850. 

3. Ricklefs, R.E. 2011. A Economia da Natureza. 6ª edição. Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Inglês instrumental 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Instrumentar o aluno a formular e conduzir um trabalho científico na língua 

inglesa. 

Objetivos 

Específicos 

Trabalhar em inglês os quatro processos fundamentais da execução de 

um trabalho cientifico: agregar, processar, sintetizar e comunicar as 

informações científicas. 

Ementa 

 

O foco do módulo será no desenvolvimento de habilidades de 

compreensão e comunicação científica oral e escrita. O objetivo é 

trabalhar com o aluno a leitura e interpretação de textos científicos em 

inglês, treinar o aluno a sintetizar informações científicas na língua inglesa, 

assistir palestras em inglês e trabalhar diferentes meios de divulgação 

científica. 

Conteúdo 

programático 

 Information retrieval 

 Scientific reading 

 Scientific writing 

 Scientific listening 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, sala de aula, dinâmica de 

grupo.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 
Exercícios em sala 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Volpato G. 2008. Publicação científica. 3.ed. São Paulo: Cultura 

Acadêmica. 

2. Volpato G. 2007. Bases teóricas para redação científica. 2.ed. São 

Paulo: Cultura Acadêmica. 

Complementar 

1. Valiela I. 2001. Doing Science: Design, Analysis, and Communication 

of Scientific Research 2
nd

 edition. Oxford Univ Press, USA. 

2. Day RA,  Gastel B. 1998. How to write and publish a scientific paper. 

7
th
 edition Cambridge University Press, UK. 

3. Day RA, Sakaduski N. 2011. Scientific English: A Guide for Scientists 

and Other Professionals. 3
rd

 edition. ABC-CLIO. 

4. Das SK. 2013. Scientific communication: understanding scientific 

journals and papers. Global Media Journal. 4: 1-10. 

5. Doumont J. 2010. English Communication for Scientists. Cambridge, 

MA: NPG Education. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à engenharia ambiental  

Período/turno: Vespertino ou noturno 

Termo: 5
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar e discutir aspectos da Engenharia Ambiental com ênfase nos 

ambientes costeiros, englobando o saneamento básico, saúde publica, 

saneamento ambiental, poluição ambiental, ecologia e conservação de  

bens ambientais 

Objetivos 

Específicos  

 Conceituar e definir Engenharia Ambiental; Saneamento básico; saúde 
pública; Saneamento Ambiental  
 Entender os Ciclos Biogeoquímicos e eventos de poluição ambiental  
 Compreender conceitos básicos de ecologia e gestão de bens 
ambientais  

Ementa 

Conceitos de Engenharia Ambiental, saneamento básico e saúde 

pública, aspectos técnicos de legislação e microbiológicos; saneamento 

ambiental: estudo de caso do Porto de Santos; ciclos biogeoquímicos 

(carbono, nitrogênio, enxofre, ferro); poluição ambiental por efluentes 

domésticos, industriais, resíduos sólidos; análise de risco; gestão 

ecossistêmica. 

Conteúdo 

programático 

 Engenharia Ambiental  
 Saneamento básico 
 Saúde pública  
 Saneamento Ambiental  
 Ciclos Biogeoquímicos  
 Poluição ambiental  
 Gestão ecossistêmica 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, prática, teórico-prática, seminário, discussão em 

grupo, visitas, sala de aula, dinâmica de grupo.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia atualizada, Quadro 

negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Desempenho em tarefas individuais e coletivas. Prova e seminários em 

grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Água Online. Revista digital. Disponível em: www.aguaonline.com.br 
2. Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Dunlap, P.V.; Clark, D.P. Microbiologia 

Brock. 12ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p. 
3. Ministério das Cidades. Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento. Disponível em: www.snis.gov.br 
4. Odum, E.P. & Barrett G.W. Fundamentos de Ecologia. Tradução da 

5ª edição americana (2004), Thompson Learning, São Paulo, 2007. 
5. Pelczar Jr, M.J., Chan, E.C.S, Krieg, N.R. Microbiologia: Conceitos e 

aplicações. 1ª Ed. V. 1 e 2. Makron Books, Grupo Pearson, 2004. . 
6. Saneamento Básico. Disponível em: www.saneamentobasico.com.br 
7. Série dos livros Prosab/FINEP 

www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm) 

Complementar 
1. Braga et al. Introdução à Engenharia Ambiental: O desafio do 

desenvolvimento sustentável, Prentice hall; 2ª edição. 

 

http://www.aguaonline.com.br/
http://www.snis.gov.br/
http://www.saneamentobasico.com.br/
http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Nome do 
Componente 
Curricular 

Introdução à engenharia de pesca e aquicultura 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 5o 

Carga Horária 
TEÓRICA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

10 h 10h 20 h 

Objetivos 
Gerais 

Oferecer conhecimentos gerais sobre a pesca e a aquicultura, 
abordando os fundamentos teóricos atualizados, incluindo suas 
aplicações econômicas e implicações no manejo de recursos 
pesqueiros marinhos, fornecendo um prospecto sobre a área de 
atuação profissional do Engenheiro de Pesca. 

Objetivos 
Específicos  

Fornecer ao estudante um panorama geral das aplicações de 
ferramentas das áreas de pesca e aquicultura, incluindo 
conceitos, definições, contexto histórico e discussões 
contemporâneas de temas voltados para a proteção, 
conservação, exploração e aproveitamento dos recursos 
pesqueiros marinhos. 

Ementa 
 

Este módulo apresentará aos alunos o contexto geral das áreas 
de pesca e aquicultura, abordando aspectos históricos e 
contemporâneos de ambas as áreas, a situação histórica e atual 
da produção pesqueira e aquícola de recursos pesqueiros 
marinhos nas escalas globais, regionais, nacional e estadual. 

Conteúdo 
programático 
 
 
 
 

 

 Conceitos e histórico da pesca, recursos pesqueiros e 
ecossistemas pesqueiros.  

 Conceitos e histórico da aquicultura e principais espécies 
cultivadas.   

 Generalidades da pesca e aquicultura no Brasil e no Mundo. 
 Perfil do Engenheiro de Pesca, atuação, mercado de trabalho 

e regulamentação. 
Metodologia de 
Ensino Utilizada 

Atividade teórica, realização de trabalho em grupo, seminário, 
discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada e 
quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por 
meio de provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo 
do período letivo. Será avaliada também a participação dos 
alunos nas discussões de casos e o desempenho na 
apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
EVERHART, W.H.; YOUNGS, W.D. Principles of Fishery Science. 
2nd ed .USA: Cornell University Press, 1981. 349 p. 

Complementar 
HAIMOVICI, M.; ANDRIGUETTO FILHO, J.M.; SUNYÉ, P.S. A 
pesca marinha e estuarina no Brasil: estudos de caso 
multidisciplinares. Editora da FURG, 2014. 191 p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à engenharia do petróleo e recursos renováveis 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5 
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno uma visão geral e básica dos conhecimentos que 

abrange a Engenharia do Petróleo.   

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de reconhecer as atividades de um engenheiro de 

petróleo na indústria.    

Ementa 

 

O Petróleo, Noções de Geologia de Petróleo, Prospecção de Petróleo, 

Perfuração, Reservatórios, Indústria de Petróleo e Gás Natural, 

Processamento Primário, Refino do Petróleo, Combustíveis Fósseis, 

Novas fontes de energia.   

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 O Petróleo: Origens, acumulação, distribuição e mercado mundial 

 Noções de Geologia, Prospecção, Perfuração e Reservatórios 

 Gás Natural e Gás Liquefeito do Petróleo 

 Processamento Primário do petróleo e Fracionamento e refino do 

Petróleo 

 Tipos de Combustíveis Fósseis e distribuição  

 Combustíveis sustentáveis e novas fontes de energia  

 Visita técnica a uma empresa de Petróleo  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão em grupo, estudo dirigido, 

situação problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. FARIAS, R. F. Introdução à química do petróleo. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2008. 

2. THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2004.   

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Disponível em: 

http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apoio_didatico.htm 

Complementar 

1. Corrêa, Oton Luiz Silva. Petróleo: noções sobre exploração, perfuração, 

produção e microbiologia. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 

2. Szklo, Alexandre; Ullee, Victor Cohen (Org.). Fundamentos do refino de 

petróleo: tecnologia e economia. 2. ed rev. e ampl. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2008. 

 
  

http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apoio_didatico.htm
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à resistência dos materiais 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer uma base teórica adequada para a compreensão dos fenômenos 

da área da Mecânica dos Sólidos, que estão inter-relacionados com as 

diferentes áreas da Ciência e Tecnologia. Visa-se, além disso, fixar 

conceitos básicos que possibilitem o trabalho em conjunto entre 

profissionais de diferentes áreas, na abordagem de problemas comuns 

onde este trabalho em conjunto é requerido. 

A disciplina Resistência dos Materiais visa também,proporcionar o 

desenvolvimento da habilidade do acadêmico na análise critica e 

resolução de problemas concretos, integrando conhecimentos 

multidisciplinares e viabilizando o estudo de modelos abstratos e sua 

extensão genérica a novos padrões e técnicas de solução. 

Objetivos 

Específicos  

Estabelecer conceitos e formulações básicas para o conhecimento do 

comportamento mecânico de materiais, os quais estão associados à 

análise e ao projeto dos mais variados sistemas estruturais, para atender 

satisfatoriamente às solicitações de trabalho e às condições de uso a que 

são submetidos. Para isto é necessário são necessários os seguintes 

tópicos: 

 Determinação dos esforços; 

 Determinação das tensões e das deformações a que estão sujeitos os 

corpos sólidos devido à ação dos esforços atuantes; 

 Equilíbrio de um corpo deformável; 

 Verificação da segurança; 

 Dimensionamento. 

Ementa 

 

Tensões e deformações Leis de Hooke e de Poisson. Ensaios. Curvas 

Tensão x Deformação. Estudo da variação das tensões no entorno de um 

ponto. Teorias de Resistência. Esforço normal. Cisalhamento. Torção. 

Flexão. Solicitações compostas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução e Revisão de Estática: Equilíbrio de ponto e de corpo rígido. 

Leis de Newton. Treliças. Métodos dos nós.  

 Conceituação de Tensão: Tensões normais e de cisalhamento. Esforços 

axiais, dimensionamento. Influência do peso próprio.  

 Conceitos de deformação específica. 

 Propriedades mecânicas dos materiais: ensaio de tração e compressão, 

diagrama tensão-deformação, materiais dúcteis e frágeis, Lei de Hooke, 

energia de deformação, coeficiente de Poisson, diagrama tensão-

deformação por cisalhamento, creep e fadiga. 

 Carga axial: princípio de Saint-Venant, deformação elástica, princípio da 

superposição de efeitos, elementos estaticamente indeterminados, 

método da força, tensões térmicas, concentração de tensões, 

deformação inelástica, tensões residuais. 

 Torção: deformação em eixo circular, fórmula da torção, ângulo de 

torção, elementos estaticamente indeterminados, tubos de paredes 

finas. 

 Flexão: conceitos, relações entre carregamento, força cortante e 

momento fletor, diagramas de esforços internos, tensão e deformação 

em elementos de eixo reto (flexão pura), flexão não simétrica (flexão 

oblíqua), vigas compostas, tensão de cisalhamento na flexão (flexão 

simples).  

Metodologia Atividade teórica, levantamento bibliográfico e sala de aula. 
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de Ensino 

Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será composta por prova escrita a ser realizada 

individualmente e sem consulta(60% da nota) e seminário a ser realizado 

em grupo (40% da nota total). 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Botelho, M. H. C. Resistência dos Materiais – Para gostar e entender. 2. 

Ed. Edgard Blucher, 2013. 

2. Ferdinand P. Beer;E. Russel Johnston, Jr.;John T. Dewolf;David F. 

Mazurek. Mecânica dos Materiais. 5. Ed. Bookman, 2011. 

3. Hibbeler, R. C. Resistência dos Materiais. 7. Ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 

Complementar 

1. Beer, F. P., Johnston Jr., R. Mecânica vetorial para engenheiros - 

estática. 5ed.São Paulo, Makron Books, 2004. 

2. Boresi, A. P., Schmidt, R. J. Estática. São Paulo, Thomson, 2003. 

3. Craig Jr., R. R. – Mecânica dos Materiais – LTC - Livros Técnicos e 

Científicos Editora S. A., 2a edição, 2003. 

4. Gere, J. M. – Mecânica dos Materiais – Pioneira Thomson Learning 

Ltda., 2003. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução aos processos químicos  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos básicos nos cálculos 

de balanço de matéria e energia nos processos químicos.   

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 Ser capaz de representar um processo de transformação através  

 de diagramas de fluxo;  

 Saber realizar balanços de massa e de energia em processos  

 em regime estacionário;  

 Saber realizar balanços de massa e de energia em processos  

 em regime transiente. 

Ementa 

 

Sistemas de unidades. Balanços materiais, balanços energéticos e 

balanços material e energéticos combinados nos processos Industriais. 

Balanços em processos no estado não-estacionário. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Definições e conceitos básicos dos processos na indústria 

química.  Sistemas de Unidade e dimensões. Introdução aos cálculos 

na indústria química. Conceitos de Processos químicos: contínuos, 

descontínuos e semi-contínuos.   

 Balanços Materiais.  

Definições e conceitos. Balanços do Balanço Material.  Balanços de 

Materiais que não envolvem reações químicas. Balanços Materiais 

envolvendo reações químicas. Bypass e Reciclo. Balanços de Massa 

em Regime transiente.  

 Balanços de Energia 

Definições e conceitos. Formas de energia (calor, trabalho, entalpia e 

capacidade calorífica). Balanço de energia que não envolve reações 

químicas. Balanços de energia envolvendo reações químicas. 

 Balanços de Massa e de Energia Combinados 

Definições de Processos de Dissolução e Mistura.  Aplicação 

combinada dos balanços de massa e energia em processos tais como 

dissolução, umidificação, processos de mistura, etc. Balanços de 

Massa em Regime transiente.  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica de grupo 

e laboratório de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Felder, Richard M.; Rousseau, Ronald W. Princípios elementares dos 

processos químicos. Tradução de: Martín Aznar. 3.ed. Rio de Janeiro: 

2005. 579 p. Reimpressão de 2011.  

Complementar 
1. Turton, Richard et al. Analysis, synthesis, and design of chemical 

processes. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007. 987 p.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos eletromagnéticos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

0 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

eletromagnéticos básicos.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos eletromagnéticos básicos de forma 

integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 
Eletrostática, Eletricidade, Magnetismo e eletromagnetismo, Ótica  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 ELETROSTÁTICA 

             Gaiola de Faraday, Distribuição de carga, capacitância 

 ELETRICIDADE 

             Lei de Ohm, Resistência, Circuitos RC, LRC, Leis de Kirchhoff 

 MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO 

             Fluxo magnético, Lei de indução de Faraday, campos magnéticos, 

indução em um fio 

 ÓTICA 

             Reflexão e refração, polarização, Interferência e difração  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e 

laboratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos 

individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O 

resultado final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 3, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 3, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

Complementar 
1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 3, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Licenciamento ambiental 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária 

TEÓRICA 
Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 8 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentação e discussão dos conceitos, ferramentas e aplicações que 

envolvem o processo de Licenciamento Ambiental. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Conhecer os conceitos e fundamentos teóricos empregados em 

processos de licenciamento ambiental; 

 Identificar a aplicabilidade do Licenciamento Ambiental na busca do 

desenvolvimento sustentável;  

 Interpretar e desenvolver estudos e projetos relacionados com esse 

importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Ementa 

 

Descrição dos conceitos, definições e aplicações das principais etapas que 

compõe os processos de Licenciamento Ambiental. Busca-se a 

compatibilidade do desenvolvimento econômico e da livre iniciativa com o 

meio ambiente, dentro de sua capacidade de regeneração e permanência. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  

 APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 PROGRAMAÇÃO 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 APRESENTAÇÃO DO GRUPO 

CONCEITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 DEFINIÇÕES 

 INTRODUÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 BREVE HISTÓRICO SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 ESTUDOS AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

EMPREENDIMENTOS QUE NECESSITAM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 CARACTERÍSTICAS 

 LICENÇAS E REGISTROS 

TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 LICENÇA PRÉVIA - LP; 

 LICENÇA INSTALÇÃO – LI; 

 LICENÇA OPERAÇÃO – LO. 

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 1ª ETAPA -  IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; 

 2ª ETAPA – LICENÇA PRÉVIA; 

 3ª ETAPA – ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO; 

 4ª ETAPA – LICENÇA INSTALÇÃO – LI; 

 5ª ETAPA – LICENÇA OPERAÇÃO – LO; 

 REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO NÃO LICENCIADO DEVIDAMENTE. 

ESTUDOS AMBIENTAIS 

 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA: 

 RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 

 ESTUDO DE CASOS 

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 

 

Metodologia de Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 
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Ensino 

Utilizada 

estudo dirigido, visitas, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica 

de grupo.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de 

provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo do período letivo. 

Será avaliada também a participação dos alunos nas discussões de casos 

e o desempenho na apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

7. Becker, B. K.; Egler, C. A. G. Detalhamento da metodologia para 

execução do zoneamento ecológico - econômico pelos estudos da 

Amazônia Legal. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal: Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, 1997. 

8. Cartilha de licenciamento ambiental / Tribunal de Contas da União; com 

colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis. 2.ed.; Brasília: TCU, 4a Secretaria de Controle 

Externo, 2007, www.tcu.gov.br e www.ibama.gov.br. 

9. Manual de Licenciamento ambiental : guia de procedimento, passo a 

passo. Rio de Janeiro: GMA, 2004. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf 

10. Programa Nacional de Capacitação de gestores ambientais: 

licenciamento ambiental / Ministério do Meio Ambiente – Brasília: MMA, 

2009; 90 p. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_lice

nciamento_ambiental_01_76.pdf 

Complementar 

1. Philippi Jr, A.; Romero, M.A.; Bruna, G.C. Curso de Gestão Ambiental. 

2ª edição atualizada e ampliada. Manole. 2013. 

2. Trennepohl, C.; Trennepohl, T. Licenciamento Ambiental. 5ª edição. 

Impetus, 2013. 

 
  

http://www.tcu.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_licenciamento_ambiental_01_76.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_licenciamento_ambiental_01_76.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Métodos de amostragem e análise em Oceanografia 

Biológica 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 60 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

Introduzir o aluno às técnicas de amostragem e processamento de 

amostras de comunidades biológicas e variáveis físico-químicas dos 

ambientes pelágicos e bênticos de diferentes ecossistemas marinhos 

Objetivos 

Específicos  

 Introduzir os principais métodos de amostragem de comunidades 

biológicas e variáveis físico-químicas de ambientes pelágicos e 

bênticos. 

 Introduzir os principais métodos de processamento de amostras 

de comunidades biológicas e variáveis físico-químicas de 

ambientes pelágicos e bênticos. 

  Instrumentar o aluno a identificar os principais grupos pelágicos 

(plâncton e nécton) e bênticos.  

 Instrumentar o aluno a organizar e processar dados de densidade, 

biomassa e diversidade e de variáveis físico-químicas.  

 Instrumentar o aluno a interpretar e apresentar os resultados das 

análises das comunidades e variáveis físico-químicas. 

Ementa 

 

Neste módulo, serão apresentadas as principais técnicas de amostragem 

de comunidades pelágicas e bênticas de diferentes ecossistemas 

marinhos e os alunos serão instrumentados a processar estas amostras 

em laboratório, i.e. triar os organismos e identificar os grupos 

taxonômicos. Serão também apresentadas técnicas de amostragem e 

análise de parâmetros ambientais. Técnicas de análise e apresentação 

dos dados serão abordadas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

-Introdução às comunidades pelágicas e bênticas  

-Amostragem de comunidades pelágicas e bênticas de diferente 

ambientes marinhos 

-Processamento de amostras de comunidades pelágicas e bênticas 

-Identificação dos principais grupos pelágicos e bênticos 

-Introdução às principais variáveis físico-químicas dos sistemas pelágico e 

bêntico 

-Amostragem de parâmetros físico-químicos. 

-Análise de físico-químicos no laboratório 

Organização, interpretação e apresentação dos dados de comunidades e 
variáveis físico-químicas dos sistemas pelágico e bêntico. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, sala de aula, dinâmica de 

grupo e laboratório de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Exercícios em sala  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

Brusca R, Brusca G. 2007. Invertebrados. 2a edição. Guanabara 

Koogan, RJ.  

Pereira, R.C.; Soares-Gomes, A., 2009. Biologia marinha. 2.ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: Interciência, 631 p. il.. ISBN 9788571932135. 
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Harris, R., Wiebe, P., Lenz, J., Skjoldal, R.H. and M. Huntley, 2000. ICES 

Zooplankton Methodology Manual. Elsevier Ltd., 684. 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123276452 

Thomas, C.R., 1997. Identifying Marine Phytoplankton. Academic Press, 

858 pp. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126930184 

Complementar 

1. Boltovskoy, D., 1999. South Atlantic zooplankton, V. 1. Backhuys, 1705 

pp. 

2. Calazans, D., 2011. Estudos oceanográficos: do instrumental ao 

prático. Pelotas: Editora Textos, 462 p. ISBN 978-85-99333-06-8 

3. Eleftheriou A, McIntyre A. 2005. Methods for the study of Marine 

Benthos. 3rd. edition. Blackwell Science Ltd, UK. 

4. Gary JS, Elliot M. 2009. Ecology of Marine Sediments: From Science to 

management. 2nd edition Oxford University. 

5. Giere O, 2009. Meiobenthology: The microscopic motile fauna of 

aquatic sediments. 2nd Ed. Springer- Verlag Berlin 

6. Little C, Kitchings JA. 2009. The biology of rocky-shores (biology of 

habitats). 2nd edition. Oxford University. 

7. Ruppert EE, Fox RS, Barnes DR. 2005.  oologia dos Invertebrados: 

uma abordagem funcional e evolutiva. 7a edição. Ed. Roca Ltda, SP. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123276452
http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126930184
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Química Ambiental 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 12 40 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno as ferramentas necessárias para análise de O 

aluno será capaz de descrever, analisar e aplicar os critérios para a 

caracterização química dos diferentes compartimentos ambientais 

(atmosfera, hidrosfera e litosfera). 

Objetivos 

Específicos  

Apresentar e discutir aspectos relacionados as propriedades físico-

químicas, comportamento ambiental e efeitos biológicos de constituintes 

inorgânicos e orgânicos do ambiente;  

- Compreender o emprego de técnicas analíticas na avaliação de 

contaminação em programas de monitoramento; 

- Discutir criticamente as legislações ambientais vigentes 

Ementa 

 

Conceitos fundamentais em química ambiental, características químicas 

dos diferentes compartimentos ambientais, química analítica aplicada a 

avaliações ambientais, dinâmica de moléculas no ambiente, avaliação e 

monitoramento de parâmetros ambientais e legislações ambientais nos 

cenários nacional e internacional. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Conceitos fundamentais relacionados a química ambiental  
 Solubilidade, Kow, Koc, oxi-redução, pH, equilíbrio sortivo, volatilidade e 
meia-vida de moléculas; 
 Conceitos fundamentais de poluição (compartimentos ambientais, 
aporte, transporte, biodisponibilidade e ciclagem); 
 Principais fontes da poluição; 
 Fontes, propriedades físico-químicas, comportamento ambiental e 
efeitos biológicos de moléculas inorgânicos (macronutrientes, 
micronutrientes, metais e radioisótopos); 
 Fontes, propriedades físico-químicas, comportamento ambiental e 
efeitos biológicos de moléculas orgânicas (matéria orgânica, praguicidas 
clorados, praguicidas fosforados, carbamatos, piretróides, bifenilas 
policloradas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, esteróis, anti-
incrustantes, nanocompostos, fármacos, resíduos sólidos e demais 
contaminantes emergentes); 
 Técnicas analíticas empregadas na identificação e quantificação de 
moléculas orgânicas e inorgânicas; 
 Dinâmica de moléculas no ambiente; 

 Regulamentação, legislação e normas nacionais e internacionais sobre 

os padrões de qualidade química e de contaminantes voltadas para 

engenharia e gestão ambiental 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 

sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 
escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 
do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 
atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 
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adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
Stanley E. Manahan. Química Ambiental. 9a Ed. Bookman. 2013 

Baird, C. & Cann, M. Química Ambiental. 4a Ed. Bookman. 2011 

Complementar 

USEPA. Analytical Environmental Chemistry. 
http://www.epa.gov/esd/chemistry/anal-env-chem.htm  

Vesilind, P.A., Morgan, S.M., Heine, L.G. Introduction to Environmental 
Engineering. 3a. edição. Cengage Learning. 603p. 2010. 

Mihelcic, J.R., Zimmerman, J.B. Engenharia Ambiental: fundamentos, 

sustentabilidade e projeto. LTC. 617p. 2012. 

  

http://www.epa.gov/esd/chemistry/anal-env-chem.htm
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Técnicas de caracterização de materiais I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Disponibilizar conceitos sobre as várias formas de caracterização de 

materiais, a nível morfológico, estrutural e químico.  

Abordar as várias técnicas de caracterização dos materiais, desde as mais 

convencionais até às mais recentes, de modo a permitir aos alunos o 

conhecimento de diversas técnicas disponíveis de forma a poderem no 

futuro hierarquizar opções de caracterização de materiais face às 

necessidades e meios de que disponham. 

Objetivos 

Específicos  

 Adquirir conhecimentos dos conceitos básicos das várias técnicas de 

caracterização. 

 Adquirir competências de hierarquizar opções de caracterização face às 

necessidades e meios de que disponham. 

 Selecionar, pesquisar e apresentar uma técnica avançada de 

caracterização de materiais que poderá ser aplicada a situações reais 

de estudo de casos. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

 Microscopia; 
 Metalografia Quantitativa e Análise de Imagens; 
 Difração de Raios X (XRD); 
 Análises Térmicas; 
 Ensaios Mecânicos; 
 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho; 
 Microscopia: microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, 

microscopia eletrônica de transmissão. 
 Metalografia Quantitativa. Análise de Imagens: análise quantitativa de 

Imagem, princípios e aplicações. 
 Difração de Raios X (XRD): espectros contínuo e característico, limites 

de absorção, filtros, princípio da difração e sua aplicação a materiais 
cristalinos, tipos de câmaras, difratômetro e interpretação dos 
espectros. 

 Análises Térmicas: análise térmica diferencial, calorimetria exploratória 
diferencial, análise termogravimétrica. 

 Ensaios Mecânicos: ensaios destrutivos, não-destrutivos, estáticos e 
dinâmicos. 

 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho: 
Conceitos básicos e casos de aplicação 

Conteúdo 

programático 

 

 

 Negociação 
 Conceitos e princípios 
 Evolução nas formas de negociar. 
 Ambiente da negociação: 
 Planejamento na negociação 
 Processo de negociação 
 Etapas de uma negociação 
 Estratégia na negociação 
 Requisitos para uma negociação bem sucedida. 
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 Importância da comunicação na negociação: 
 Habilidades de ouvir: tipos de ouvintes (cinestésico, visual, auditivo) 
 Habilidade de saber ouvir. 
 Comunicação não verbal. 
 Os tipos de barreiras relacionadas à comunicação não verbal no 

processo de comunicação. 
 A Equipe Na Negociação 
 Estilos De Negociador 
 Quadrantes Dos Estilos De Negociador 
 Tempo E Poder 
 Como Negociar com cada Estilo 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, laboratório de informática, sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, laboratório, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Canevarolo Jr., S. V. Técnicas de Caracterização de Polímeros. São 

Paulo: Art Liber, 2004.  

2. Cullity, B.D.; Stock, S.R. Elements of X-ray Diffaction. 3th. ed. New 

Jersey: Prentice Hall, 2003.  

3. Flewitt, P.E.J.; Wild, R. K. Physical Methods for Materials 

Characterization. 2nd. ed., London: CRC Press, 2001.  

4. Giacovazzo, C.; Monaco, H.L.; Artioli, G.; Viterbo, D.; Ferraris, G.; Gilli, 

G.; Zanotti, G.; Catti, M. Fundamentals of Crystallography. 2nd. ed. 

UK:OUP/Internacional Union off Crystallography, 2002. 

Complementar 

1. Brundle, C. R.; Evans, Charles A.; Wilson, Shaun. Encyclopedia of 

materials characterization: surfaces, interfaces, thin films.. ISBN: 

0750691689 (eBook) 

2. Clarke, A. R., Eberhardt C. N. Microscopy techniques for materials 

science. ISBN: 159124613X (eBook) 

3. David B. Williams; C. Barry Carter. Transmission electron microscopy: A 

textbook for materials science. 

4. Klug, H. P.; Alexander, L. E. X-Ray Diffraction Procedures: For 

Polycrystalline and Amorphous Materials. 2nd ed. New York:John Wiley 

and Sons, 1974.  

5. Harris, D.C. Análise Química Quantitativa. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2001.  

6. Mothé, C.G.; Azevedo, A.D. de. Análise Térmica de Materiais. São 

Paulo: editora, 2002.  

 
  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
218 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Técnicas de negociação 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno informações sobre as técnicas de negociação e sua 

importância na vida do Administrador. Desenvolver técnicas de negociação 

que permitam posicionar a organização de forma estratégica desejada 

para o mercado. Entender a importância das técnicas de negociação para 

obtenção de vantagem competitiva nas empresas e nos resultados dos 

negócios. 

Objetivos 

Específicos  

Conhecer as técnicas de negociação; 

Saber planejar as atividades de negociação; 

Conhecer os diferentes tipos de negociação/negociador 

Ementa 

 

A disciplina aborda as grandes mudanças que vem ocorrendo em todos os 

ambientes, evidenciando as necessidades de negociar no dia a dia e em 

ambientes empresariais. 

Os princípios básicos para uma negociação, os erros mais comuns nas 

negociações e como evitá-los e como tratar os obstáculos para evitar o 

impasse descobrindo necessidades e interesses subjacentes. A 

importância de gerar opções para obter soluções, como “comunicar" 

propostas e contrapropostas. Formas de negociar/estilos/diferenças. 

Negociações individuais e em grupos. 

A zona de acordo da negociação. Abordagens da negociação. Tipos de 

negociação. 

Habilidades de negociação. Como tirar o máximo proveito da negociação. 

Processo de negociação. Negociação coletiva. Processo decisório na 

negociação. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Negociação 

 Conceitos e princípios 

 Evolução nas formas de negociar. 

 Ambiente da negociação: 

 Planejamento na negociação 

 Processo de negociação 

 Etapas de uma negociação 

 Estratégia na negociação 

 Requisitos para uma negociação bem sucedida. 

 Importância da comunicação na negociação: 

 Habilidades de ouvir: tipos de ouvintes (cinestésico, visual, auditivo) 

 Habilidade de saber ouvir. 

 Comunicação não verbal. 

 Os tipos de barreiras relacionadas à comunicação não verbal no 

processo de comunicação. 

 A Equipe Na Negociação 

 Estilos De Negociador 

 Quadrantes Dos Estilos De Negociador 

 Tempo E Poder 

 Como Negociar com cada Estilo 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, visitas, 

levantamento bibliográfico, sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
219 

 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua, considerando aspectos como a participação, a 

assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e coletivas, o 

cumprimento dos prazos para entrega de trabalhos e a real percepção dos 

objetivos propostos.      

 Os instrumentos utilizados serão: 

Trabalhos individuais ou coletivos feitos ao final de uma aula ou conjunto 

de aulas; 

Apresentação de trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos 

determinados pelo professor; 

Prova dissertativa. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Chiavenato, I. Teoria geral da administração. Campus, 6ª ed., São 

Paulo, 2005; 

2. Robbins, S. P. Administração mudanças e perspectivas, Saraiva, São 

Paulo, 2000. 

3. Certo, S.  Administração Estratégica – Planejamento, Implementação e 

Controle. São Paulo: Pearson, 2005. 

Complementar 

1. Laurindo, F. J. B e Marly Monteiro de Carvalho. ESTRATÉGIA 

COMPETITIVA: Dos Conceitos à Implementação. 2ª ed., São Paulo, 

2007; 

2. Hitt. A Michael; Ireland, R. Duarte; Hoskisson, Robert E. – 

Administração Estratégica. São Paulo: Pioneira Thomson  Learning.  

2005. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Tópicos de psicologia em interface com profissões do mar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no estudante formas de conhecer, aprender e pensar sobre 

pautas relacionadas à Psicologia Ambiental, Psicologia do Trabalho, 

Estresse e saúde mental no trabalho em profissões do mar. 

Objetivos 

Específicos  

 Introduzir conceitos de teorias psicológicas e áreas da Psicologia em 
suas interfaces com ciências do Mar;  

 Conhecer contribuições da área da Psicologia Ambiental de interface 
com profissões do mar; 

 Conhecer contribuições de Psicologia do Trabalho de interface com 
profissões do mar; 

 Introduzir conceitos sobre estresse (suas dimensões biológicas s 
psicossociais) e sobre estresse no trabalho; 

 Discutir sobre desafios pertinentes à saúde mental de trabalhadores em 
ocupações/profissões do mar.  

Ementa 

 

Temáticas da Psicologia ambiental e da Psicologia do Trabalho em suas 

interfaces e aplicações frente dimensões profissionais das Ciências do 

Mar. Sobre estresse de trabalho em profissões do mar. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 Principais fundamentos das teorias: psicanalítica, psicossocial, 

comportamental, e ecológica. 

 Modelos teórico-metodológicos da Psicologia: possibilidades de 

desenhos interventivos na Psicologia Ambiental e do Trabalho 

 Introdução a elementos da Psicologia Ambiental e da Psicologia do 

Trabalho sobre estresse e estresse no trabalho 

 Pesquisas sobre condições psicossociais em ambientes de trabalho de 

profissões do mar 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo, levantamento 

bibliográfico e sala de aula.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

Participação nas aulas (discussão de textos, atividades orientadas) – valor 

2,0; Realização de trabalho em grupo – valor 4,0; Prova individual – valor 

4,0 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Figueiredo, L.C.M.; Santi, P.L.R. Psicologia, uma (nova) introdução: 
uma visão histórica da psicologia como ciência. 2ª ed. São Paulo: 
EDUC, 2003. 

2. Reis, A.L.P.P.; Fernandes, S.R.P.; Gomes, A.F. Estresse e fatores 
psicossociais. Psicologia: Ciência e Profissão, 2010, 30 (4), 712-725. 

Complementar 

1. Arantes, M.A.A.C.; Vieira, M.J.F. Estresse. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002. 

2. Castro, A.C.; Nunes, D.K.P. Análise crítica do gerenciamento de stress 
em plataformas marítimas. XXVIII Encontro Nacional de engenharia de 
produção. Rio de Janeiro, 2008. 
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3. Corral-Verdugo, V. Psicologia ambiental: objeto, “Realidades” sócio-

físicas e visões culturais de interações ambiente-comportamento. 
Psicologia USP, 2005, 16 (1/2), 71-87.  

4. Freitas, C.M.; Souza, C.A.V.; Machado, J.M.H.; Porto, M.F.S. 
Acidentes de trabalho em plataformas de petróleo da Bacia de 
Campos, Rio de Janeiro, Brasil. Cadernos de Saúde Pública. Vol. 17, 
no 1, Rio de Janiero, Jan./Feb. 2001. 

5. Pena, A.C. Relato de pesquisa: a influência do contexto ambiental nos 
trabalhadores off-shore de uma plataforma petrolífera. Psicologia: 
Ciência e Profissão. Vol. 22, no.1., Brasília, Mar. 2002. 

6. Pinheiro, J.Q. Psicologia ambiental: a busca de um ambiente melhor. 
Estudos de Psicologia, 1997, 2(2), 377-398. 

7. Pinheiro, J.Q. Psicologia ambiental: espaços construídos, problemas 
ambientais, sustentabilidade. Estudos de Psicologia, Vol.8, no.2, Natal 
May/Aug, 2003. 

8. Pinheiro, J.Q.; Günther, H. (orgs.) Métodos de Pesquisa nos estudos 
pessoa-ambiente. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008. 

9. Sardá Jr, J.; Legal, E.J.; Jablonski Jr, S.J.  Estresse: conceitos, 
métodos, medidas e possibilidades de intervenção. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2004. 

10. Spadari-Bratfish, R.C. ; Garcia, M.C. ; Ortolani, D. . Estresse E 
Nutrição. In: Sawaya, A.L.; Leandro, C.G.; Waitzberg, D.L. (Orgs.). 
Fisiologia da Nutrição na Saúde e na doença. São Paulo: Atheneu, 
2013, v. 1, p. 383-396. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Análise de impacto e monitoramento ambiental 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

A partir de conceitos e métodos para avaliação de impacto e 

monitoramento de componentes da biota marinha, subsidiados por 

estudos de caso, capacitar o discente para propor e analisar corretamente 

estudos de avaliação e o monitoramento de impactos ambientais. 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar os diferentes tipos de impactos e as ferramentas disponíveis 

para sua avaliação e monitoramento baseando-se na adequabilidade 

dos diferentes componentes da biota (ex: plâncton, nécton e bentos) e 

diferentes níveis de organização (indivíduo, população, comunidade). 

 Avaliação crítica da importância de cada componente do delineamento 

experimental (ex: escalas temporais e espaciais, replicação) 

necessário à correta avaliação e monitoramento de impactos. 

Ementa 

 

Diferentes tipos de impactos ambientais. Conceitos e métodos para 

avaliação de impacto e monitoramento de componentes da biota marinha. 

Avaliação e monitoramento dos diferentes componentes da biota e 

diferentes níveis de organização.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Diferentes tipos de impactos ambientais.  

 Conceitos e métodos para avaliação de impacto e monitoramento de 

componentes da biota marinha.  

 Avaliação e monitoramento dos diferentes componentes da biota e 

diferentes níveis de organização. 

 Componentes do delineamento experimental e sua importância. 

 Estudos de caso 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática e teórico-prática. Desenvolvimento de projeto em 

grupo, discussão em grupo com mediação docente e atividades 

individuais.   Levantamento bibliográfico. Avaliação crítica da literatura. 

Sala de aula e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Individual e trabalho em grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Underwood AJ 1997 Experiments in Ecology Cambridge University 

Press. Cambridge 

2. Quinn GP, Keough MJ 2002 Experimental design and data analysis for 

biologists. Cambridge University Press. Cambridge. 

3. Vieira S. 2003. Bioestatística: tópicos avançados : testes não-

paramétricos, tabelas de contingência e análise de regressão. 2.ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier.  

4. Doria Filho U. 2003 Introdução à bioestatística: para simples mortais. 

São Paulo: Elsevier.  

Complementar Publicações científicas disponibilizadas em versão impressa e PDF  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biogeoquímica ambiental 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28  h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos básicos do estudo 

dos controles biológicos sobre a química do ambiente e a regulação 

geoquímica da estrutura e função ecológica, enfatizando o estudo das 

forças de interação e reintegração entre estes campos. 

Objetivos 

Específicos  

 avaliar criticamente os processos biogeoquímicos e de ciclagem de 

elementos no ambiente; 

 entender os processos de transformação química, física e biológica que 

ocorrem no ambiente; 

 avaliar a interação entre o homem e o meio ambiente. 

Ementa 

 

Compartimentos ambientais. O que são ciclos biogeoquímicos. Micro e 

macro elementos. Transformações químicas, físicas, geológicas e 

biológicas na ciclagem de elementos e nutrientes. Intervenção antrópica e 

globalização. Contaminação, remediação e reciclagem. Recursos naturais 

e os ciclos da natureza. Avaliação de impactos ambientais e análise de 

risco. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Contextualização 

 - O surgimento da vida 

 - Origem dos elementos 

Compartimentos ambientais 

 - Litosfera 

 - Atmosfera 

 - Hidrosfera 

 - Biosfera 

Ciclos biogeoquímicos 

 - Ciclo hidrológico 

 - Ciclo do carbono 

 - Ciclo do oxigênio 

 - Ciclagem de nutrientes (nitrogênio, fósforo e enxofre), eutrofização 

Elementos traço 

 - Biogeoquímica do cobre, do zinco, do mercúrio e de outros metais 

A natureza das transformações químicas no meio ambiente 

 - Termodinâmica, modelagem, processos de oxidação e redução 

química, bioacumulação e biomagnificação, solubilização e sedimentação 

Princípios de poluição ambiental 

A ação do homem no meio ambiente (Intervenção antrópica) 

A globalização e sua interação com os processos biogeoquímicos 

Recursos naturais e as reservas petrolíferas 

Contaminação, remediação e reciclagem 

Avaliação de impactos ambientais 

Avaliação de risco ecológico 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 

sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
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favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. McLusky, D. e Wolanski, E. 2012.Biogeochemistry. Vol 5. Treatise on 

Estuarine and Coastal Science. 1st Edition. Elsevier 

2. Odum, E. e Barret, G. 2007. Fundamentos de ecologia. Thomson 

Complementar 

1. Braga et al. 2005. Introdução à Engenharia Ambiental. Pearson/Prentice 

Hall 

2. Libes, S. 2009. Introduction to Marine Biogeochemistry. Second Edition. 

Elsevier. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biomarcadores de poluição marinha 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Este módulo tem como objetivo proporcionar fundamentação teórica e 

prática necessárias à aplicação e desenvolvimento de biomarcadores em 

estudos de avaliação de estado ecológico, risco ambiental e 

monitoramento de ecossistemas marinhos.  

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar a fundamentação teórica  envolvida no desenvolvimento e 

aplicação de   Biomarcadores de poluição; 

 Apresentar e discutir os processos moleculares, bioquímicos e 

fisiológicos envolvidos na exposição a xenobióticos;  

 Compreender a aplicação de biomarcadores em estudos toxicológicos e 

ecotoxicológicos 

Ementa 

 

Apresentação de princípios de toxicologia, processos de detoxificação e 

excreção, estresse oxidativo e sistema antioxidante. Avaliação de danos 

em alvos celulares (peroxidação lipídica, danos em membranas e em 

ADN). Classificação e aplicação de biomarcadores de exposição e efeito 

de xenobióticos no ambiente marinho. Desenvolvimento de estudos in 

silico, in situ e laboratório. Estudos de Casos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Definições e conceitos de Toxicocinética; 

 Biomarcadores de exposição e efeito de xenobióticos em organismos 

aquáticos:  

 Classificação dos biomarcadores 

 Expressão Gênica 

 Família Citocromo P450 

 Glutationa S-transferase (GST) 

 Estresse oxidativo: 

 Geração de EROs 

 Sistema antioxidante enzimático e não-enzimático  

 Danos em DNA e inativação enzimática 

 Metabólitos como biomarcadores  

 Citotoxicidade: Prática Ensaio do Tempo de retenção do  Vermelho-

Neutro  

 Histopatologia 

 Monitoramento cardíaco em invertebrados 

 Reprodução 

 Uso de Biomarcadores para (i) avaliação da toxicidade de efluentes; (ii) 

avaliação de qualidade ambiental; (iii) avaliações de Risco ambiental: 

toxicidade de substâncias isoladas 

 Legislação e Padronização de Biomarcadores 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, levantamento bibliográfico, sala de aula, laboratório de 

aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas.  
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Biologia Celular e Molecular. Junqueira L. C. U. & Carneiro J. Editora 

Guanabara Koogan; 

2. Introdução à Genética. Griffiths, A. J. F.; Carroll, S. B.; Lewontin, R. C.; 

Wessler, S. R. Editora Guanabara Koogan, 2009. 

3. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox 

Complementar 

1. Forbes, V.E., Palmqvist, A., Bach, L., 2006. The use and misuse of 

biomarkers in ecotoxicology. Environ. Toxicol. Chem. 25, 272-280. 

2. Hagger, J.A., Jones, M.B., Paul Leonard, D.R., Owen, R., Galloway, 

T.S., 2006. Biomarkers and Integrated Environmental Risk 

Assessment: Are There More Questions Than Answers? Integrated 

Environ Assess Manag. 2, 312–329. 

3. Handy, R.D., Galloway, T.S., Depledge, M.H., 2003. A proposal for the 

use of biomarkers for the assessment of chronic pollution and in 

regulatory ecotoxicology. Ecotoxicology. 12, 331-343. 

4. McCarthy, J.F. & Shugart, L.R. Biomarkers of environmental 

contamination. Chelsea, MI (US); Lewis Publishers. 1990. 457p. 

5. Moore, M.N., Allen, J.I., Somerfield, P.J., 2006a. Autophagy: role in 

surviving envi-ronmental stress. Mar. Environ. Res. 62, 420-425. 

6. Moore, M.N., Allen, J.I., McVeigh, A., 2006b. Environmental 

prognostics: an inte-grated model supporting lysosomal stress 

responses as predictive biomarkers of animal health status. Mar. 

Environ. Res. 61, 278-304. 

7. MSFD (Marine Strategy Framework Directive), 2008. Directive 

2008/56/EC of the European Parliament and the Council of 17 June 

2008 Establishing a Framework for Community Action in the Field of 

Marine Environmental Policy.  

Disponível em: ec.europa.eu/environment/water/marine/index_en.htm 

8. Pereira, C.D.S.; Martin-Díaz, M.L.; Zanette, J.; Cesar, A.; Choueri, 

R.B.; ABESSA, D.M.S.; Catharino, M.G.M. ; Vasconcellos, M.B.A. ; 

Bainy, A.C D.; Sousa, E.C.P. M.; Del Valls, T.A. Integrated biomarker 

responses as environmental status descriptors of a coastal zone (São 

Paulo, Brazil). Ecotoxicology and Environmental Safety, v. 74, p. 1257-

1264, 2011. 

9. Rand, Gary M. Fundamentals of aquatic toxicology: effects, 

environmental fate, and risk assessment. Boca Raton, US. CRC. 1995. 

1125 p 

10. Regoli, F., Giuliani, M.E. Oxidative pathways of chemical toxicity and 

oxidative stress biomarkers in marine organisms. 2013. Marine 

Environmental Research. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.marenvres.2013.07.006  

11. Water Framework Directive (WFD). European Communities Directive 

2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 

October 2000 establishing a framework for community action in the 

field of water policy. Off. J. Eur. Commun. L327432000172 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biotecnologia marinha 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a abrangência de aplicações tecnológicas derivadas da 

biologia na atualidade. Entender metodologias diversas empregadas na 

biotecnologia. Estudar aplicações em campos variados da ciência. Refletir 

sobre desenvolvimento dessa disciplina ao longo da história, sobre 

implicações éticas e possibilidades de mercado. 

Objetivos 

Específicos  

 Compreender a Biotecnologia historicamente e como ciência 

interdisciplinar; 

 Aprender a teoria de metodologias de manipulação genética e 

expressão de proteínas; 

 Aprofundar o entendimento de aplicações biotecnológicas em diversos 

campos (ambiental, industrial, agronomia, veterinária, medicina e 

saúde) 

 Analisar criticamente implicações éticas e de biossegurança; 

 Conhecer noções gerais e regulamentação da aplicação biotecnológica 

no mercado; 

Ementa 

 

Biotecnologia: histórico e interdisciplinaridade. Controle da expressão 

gênica. Engenharia genética. Aplicações agrícolas, em saúde animal, em 

saúde humana, ambientais e industriais. Bioética, biossegurança e 

bioeconomia. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a Biotecnologia: Histórico e Interdisciplinaridade 

 Tecnologia do DNA recombinante, Engenharia Genética e Biologia 

Sintética 

 Regulação gênica, Expressão heteróloga e purificação de proteínas 

 Aplicações agrícolas e em saúde animal: Culturas de células, 

Melhoramento genético 

 Aplicações em saúde humana: Noções de imunologia/vacinas 

recombinantes, Técnicas forenses, Biofármacos 

 Aplicações ambientais: Biosensores e bioremediação 

 Aplicações industriais: Biopolímeros, Bioenergia e Biocombustíveis 

 Bioética, biossegurança e Bioeconomia: Regulamentação, Inovação 

tecnológica e Propriedade Intelectual no Brasil 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, estudo 

dirigido, situação problemática, sala de aula e dinâmica de grupo e 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Desempenho em tarefas individuais e coletivas,Provas, Relatórios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox; 

2. Biotecnologia.Malajovich, M. A. Editora Axcel Books; 

3. Biotecnologia industrial: fundamentos. Aquarone, E. Editora Edgard 

Blücher; 

4. Engenharia Bioquímica.Schmidell, W.; Lima, U. A.; Aquarone, 

E.;Borzani, W., Editora Edgard Blücher. 

 

5. Industrial Biotransformations.A.Liese, K. Seelbach and C. Wandrey. 
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Wiley-VCH Weinheim.  

6. Microbial Enzymes and Biotransformations, edited by José Luis 

Barredo. Human Press. 

7. Purificação de Produtos Biotecnológicos.Pessoa, J., A.; Kilikian, B.V. 

Editora Manole. 

Complementar 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Caracterização do Estado da Arte 

em Biotecnologia Marinha no Brasil / Ministério da Saúde, 

Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Ciência e 

Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 134 p 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Eletrotécnica 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é estabelecer as bases da análise de circuitos elétricos, 

permitindo aos estudantes compreender o funcionamento, a 

especialização e a utilização de equipamentos elétricos tais como 

transformadores, motores, fontes luminosas, condutores e dispositivos de 

proteção, com ênfase em circuitos de corrente alternada, os quais são 

usados em instalações elétricas prediais e industriais. 

Objetivos 

Específicos  

Desenvolver a compreensão de conceitos fundamentais de Circuitos 

Elétricos, permitindo avaliar, planejar e projetar instalações elétricas para 

indústrias, edifícios, plataformas petrolíferas, entre outros. 

Ementa 

Introdução a Eletricidade: Grandezas Elétricas, Condutores e Isolantes, lei 

de Ohm. Estudo de circuitos em Corrente Contínua: Circuitos série, 

paralelo e misto, Potência e Energia, Lei de Joule e Lei de Kirchhoff. 

Estudo de circuitos monofásicos e bifásicos em Corrente Alternada(CA): 

Indutor, Capacitor, Circuitos CA e Potência em CA. Estudo de circuitos 

trifásicos em Corrente Alternada. Instalações Elétricas: Dimensionamento, 

Normas e Dispositivos de Proteção. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a Eletricidade: Corrente Elétrica, Tensão, Resistência, Efeito 

Joule, Potência, Associação de Resistores, Divisores de Corrente e 

Divisores de Tensão; 

 Introdução a Corrente Contínua e Corrente Alternada; 

 Geradores e Receptores: Fonte de Tensão, Resistor, Capacitor e 

Indutor; 

 Lei de Kirchhoff: Análise do Nó e Análise da Malha; 

 Normas e Legislação aplicada a Instalações Elétricas; 

 Instalação elétrica de Baixa Tensão: Esquemas fundamentais de 

ligação, componentes, condutores, equipamentos de medição, 

equipamentos de proteção e mecanismos de segurança. 

 Projeto e Dimensionamento de Instalação Elétrica de Baixa Tensão. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática, elaboração de projeto, sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Niskier, J. & Macintyre, A. J., Instalações Elétricas, 5a Ed., LTC. 2008. 

2. Cotrim, A. M. B. Instalações Elétricas. 5 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 

3. Nilson, J.W. Riedel, S.A. Circuitos Elétricos. 8.ed. Pearson Prentice 

Hall.SãoPaulo. 2009 

Complementar 

1.   Halliday, D. Resnick, R. Física 3 ed. LTC Editora 1983. 

2.   ABNT NBR 5410/04 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

3.   ABNT NBR 5444 – Símbolos Gráficos para Instalações Prediais; 

4.  ABNT NBR 12.523 – Símbolos Gráficos de Equipamentos de Manobra 

e Controle e de dispositivos de proteção. 

5. Tucci, W. J. Brandassi, A.E. Circuitos Básicos em Eletricidade e 
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Eletrônica. 3.ed. Editora Nobel. 1984. 

6.   Cotrin, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São 

Paulo, SP, 1992. 

7.   Filho, J. Mamede, Instalações Elétricas Industriais, 5a Ed., Livros 

Técnicos e Científicos S.A., Rio de Janeiro, RJ, 1997. 

8.  Lima Filho, D. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 11 ed. São 

Paulo: Érica, 2008. 

9.  Mamede Filho, J. Instalações Elétricas Industriais. 7 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2007. 

10. Moreira, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Energia e meio ambiente 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a estrutura geral da atmosfera e os processos físicos que a 

governam. Descrever e discutir as características do clima na América do 

Sul e Brasil. Discutir fatores que influenciam a climatologia regional como: 

circulação atmosférica, correntes oceânicas, balanço energético e 

processos radiativos, efeito estufa, evaporação e nebulosidade.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os conceitos básicos relacionados à descrição dos 

diversos tipos de clima e os fatores que o influenciam; 

 Relacionar os conceitos fundamentais dos processos físicos que 

ocorrem na atmosfera de forma integrada; 

 Compreender os conceitos básicos da relação entre clima e atividades 

humanas; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo tem como foco discutir a relação do clima, energia e meio 

ambiente. Dessa forma, o estudante terá a possibilidade de discutir e 

compreender a influência mútua entre o clima e o uso da energia bem 

como a influência deste no desenvolvimento social e econômico de uma 

sociedade. O impacto ambiental ao longo do ciclo de vida de plantas de 

geração elétrica utilizando diferentes fontes de energia será abordado. O 

módulo também procura discutir os aspectos fundamentais da aplicação 

de ferramentas meteorológicas na avaliação da disponibilidade e 

variabilidade espacial e temporal dos recursos energéticos, principalmente 

de fontes renováveis. e como essas ferramentas e metodologias podem 

contribuir para o planejamento energético.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Energia e desenvolvimento: Principais consumidores de energia; 

demanda por energia nos países em desenvolvimento. 

 Formas de energia: Leis básicas; eficiência e qualidade de energia; 

fontes de energia convencional; fontes de energias renováveis. 

 Impactos do clima e do meio ambiente: Impactos na química da 

atmosfera e hidrosfera; emissões de gases do efeito estufa e 

particulados; cenários ambientais e climáticos; impactos sobre geração 

linhas de transmissão e sistemas de distribuição. 

 Condições climáticas e consumo de energia: Clima, consumo e 

distribuição de energia; efeitos climáticos e a iluminação pública; 

conforto térmico. 

 Aplicações de previsões meteorológicas de curto e longo prazos no 

planejamento de geração e distribuição de energia: Princípios básicos; 

planejamento energético e clima; efeitos climáticos sobre a geração e 

distribuição da energia. 

 O paradigma do petróleo: Combustível fóssil - energia não renovável. 

 Energia solar: Princípios básicos; energia termo-solar e fotoelétrica; 

levantamento e exploração do recurso energético; aplicações e 

implicações. 

 Energia eólica: Princípios básicos; turbinas eólicas; levantamento e 

exploração do recurso energético; aplicações e implicações. 

 

 

 Energia hídrica: Princípios básicos; centrais e pequenas centrais 
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hidroelétricas; levantamento e exploração do recurso energético, 

aplicações e implicações. 

 Outras formas de energias renováveis. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórica, discussão de grupo, estudo dirigido. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado irá contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, com o 

objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para 

isto, as avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de 

avaliações escritas e trabalhos de pesquisa e dinâmicas de grupo 

aplicados ao longo do período letivo. O resultado final será obtido pela 

ponderação das atividades realizadas. Alternativas de recuperação com 

avaliações substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos serão 

desenvolvidos.  

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Villanueva, L.D., Goldemberg, J. Energia, Meio Ambiente & 

Desenvolvimento. São Paulo, EDUSP, 2003. 

2. Pereira, E.B. et al. Atlas Brasileiro de Energia Solar. São José dos 

Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2006. 58pp. 

3. Amarante, O.A.C., Brower, M., John, Z.; Leite, A. Atlas do Potencial 

Eólico Brasileiro, 45pp., Brasília, Fabrica de ideias, 2001. 

Complementar 

1. Lange, M., Focken, U. Physical Approach to Short Term Wind Power 

Prediction. 208pp. Oldenburg, Springer-Verlag, 2006. 

2. MEASNET. Procedure Evaluation of Site-Specific Wind Conditions. 

<online>: www.measnet.com 

3. Kleinbach, M. e Hinrichs, R. A. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: 

Oficina dos Textos, 2003. 560pp. 

 
  

http://www.measnet.com/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Engenharia do transporte 

Período/turno: Vespertino ouNoturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos os conhecimentos fundamentais referentes aos 

sistemas de transporte, planejamento de transportes e operação de 

sistema de transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos da disciplina permitirá o aluno a 

 Compreender os modais de transporte; 

 Avaliar os aspectos econômicos, sociais e ambientais; 

 Planejar, Avaliar e Monitorar os sistemas de transporte. 

Ementa 

 

A disciplina introduz ao aluno os sistemas de transporte, abrangendo os 

aspectos da sociedade, análise da demanda por transporte e os custos 

associados. Avaliação da oferta de transporte, buscando equilíbrio entre 

demanda e oferta. Além de avaliar os impactos ambientais. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Modalidade de Transporte; 

 Aspectos Econômicos e Sociais dos Sistemas de Transporte; 

 Análise Econômica em Transportes; 

 Método de Avaliação de Sistemas de Transporte; 

 Aspectos ambientais; 

 Sistema de Transporte de Pessoas; 

 Sistema de Transporte de Carga; 

 Sistema de Transporte de Animais; 

 Perspectiva do Transporte; 

 Planejamento de Sistema de Transporte e Trânsito; 

 Tecnologia de Transporte; 

 Padronização (ABNT e ISO). 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática, elaboração de projeto, sala de aula e laboratório 

experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Pereira, D.M. et al. Apostila de Sistemas de Transportes. UFPR. 2013. 

Disponível em: http://www.dtt.ufpr.br/Sistemas/Arquivos/apostila-

sistemas-2013.pdf 

Complementar 

1. BRASIL, Ministério dos Transportes. CD-ROM ―Banco de Informações 

dos Transportes‖. Brasília, 2011. 

2.  eedi, S. Transportes, Unitização e Seguros Internacionais de Carga: 

Pratica e Exercícios. 03a Ed, São Paulo: Aduaneiras, 2007. 

3. Mendonca, P. C. C. E Keedi, S. Transportes e Seguros no Comércio 

Exterior. São Paulo: Aduaneiras, 1997. 

4. Rodrigues, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e à 

Logística Internacional. 5a Ed. Edição Aduaneiras, 2008. 

5. Gameiro, A.H. Caixeta-Filho, J.V. Sistemas de Gerenciamento de 

Transportes. 1
a
. Edição. 2001. 

6. Fogliatti, M.C. Filippo, S. Goudard, B. Avaliação de Impactos 

Ambientais: Aplicação aos Sis. Transp. Ed. Interciência. 2004. 250p. 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 
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Nome do Componente 

Curricular 
Ferramentas de análises de dados II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 40 h 60 h 

Objetivos 

Gerais 

Aprofundar os conhecimentos em métodos estatísticos multivariados para 

análise de dados ambientais e biológicos. 

Objetivos 

Específicos  

 O que é uma análise multivariada?;  

 As principais técnicas usadas em dados ambientais e biológicos; 

 Interpretação de dados multivariados.  

Ementa 

 

A disciplina será teórico-prática, conduzida no laboratório de informática. O 

objetivo é que o aluno aprenda os princípios básicos das análises 

estatísticas multivariadas usando os softwares Statistica v.12 e PAST. Ao 

final deste módulo o aluno será capaz de montar experimentos e 

interpretar resultados de dados multivariados. 

Conteúdo 

programático 

 

 Conceitos básicos da base de dados,  

 MANOVA,  

 Análise de componentes principal e fatores comuns,  

 Análises de agrupamento,  

 Análise canônica,  

 Escalonamento multidimensional,  

 Análise de correspondência,  

 Métodos não paramétricos multivariados 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórico-prática, observação, levantamento bibliográfico, sala de 

aula, dinâmica de grupo, laboratório de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Exercícios em sala e trabalho para entregar. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Vieira S. 2003. Bioestatística: tópicos avançados : testes não-
paramétricos, tabelas de contingência e análise de regressão. 2.ed. Rio 
de Janeiro: Elsevier. 

2. Doria Filho U. 2003 Introdução à bioestatística: para simples mortais. 
São Paulo: Elsevier.  

3.   Quinn GP, Keough MJ 2002 Experimental design and data analysis for 
biologists. Cambridge University Press. Cambridge 

Complementar 

1. Underwood AJ 1997 Experiments in Ecology Cambridge University 

Press. Cambridge 

2. Hair, J.F., Anderson R. E., Tatham R. L., Black W. C. Análise 
Multivariada de Dados. 5a ed. Porto Alegre, Bookman, 2007 

 

  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
235 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funcionamento dos ecossistemas marinhos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o 
 

Carga Horária TEÓRICA 
Carga Horária 

PRÁTICA 
Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos Gerais 

Capacitar os estudantes para entender e propor testes de hipóteses 

para os principais processos ecológicos que regulam os padrões 

ecológicos em diferentes escalas espaço-temporais 

Objetivos 

Específicos  

Discutir os principais processos ecológicos ascendentes (‘bottom-up’) e 

descendentes (‘top-down’) que determinam o funcionamento dos 

ecossistemas marinhos e capacitar os estudantes para o delineamento 

de experimentos manipulativos para o teste de hipóteses sobre a 

influência de tais processos, bem como de impacto antrópico, sobre os 

ecossistemas costeiros. 

Ementa 

 

Processos ecológicos e funcionamento de ecossistemas marinhos. 

Avaliação de processos estruturantes dos ecossistemas e 

comunidades costeiras em campo e laboratório. Ecologia experimental 

para avaliação de processos ecológicos, impactos antrópicos e 

mudanças climáticas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Ecologia descritiva: processos ecológicos e funcionamento dos 

ecossistemas costeiros. Definições: funcionamento de ecossistemas, 

processos ascendentes e descendentes. Fatores abióticos e bióticos 

determinantes de processos ecológicos. Processos ascendentes e 

descendentes impactantes na diversidade, composição e estrutura 

dos ecossistemas marinhos: fatores oceanográficos (produtividade 

primária, exposição às ondas, temperatura do mar), geomorfológicos 

(topografia da costa) e biológicos (recrutamento, predação, facilitação, 

competição). Escala de variação, integração e balanço de processos 

ascendentes e descendentes. 

 Ecologia Experimental: Definição e importância. Integração de estudos 

de ecologia descritiva e experimental. Extrapolando dados 

experimentais para sistemas naturais. Importância de estudos 

integrados para avaliação de impactos antrópicos e mudanças 

climáticas sobre o funcionamento dos ecossistemas. 

 Amostragem e determinação da estrutura e composição dos 

ecossistemas costeiros. Determinação da distribuição, composição e 

abundância de organismos bentônicos. 

  Avaliação de processos descendentes em sistema naturais em curta 

escala temporal. Delineamento experimental, alocação do 

experimento em campo e coleta dos dados. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de 

grupo, revisão bibliográfica, elaboração de relatório, elaboração de 

projeto.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Sala de aula, Laboratório de informática, Computador, internet, projetor 

multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito, seminário e prova escrita 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Begon, M.; Townsend, C.R.; Harper, J.L. Ecologia: De Indivíduos a 

Ecossistemas. 4a edição. Porto Alegre: Artmed. 2007.  
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2. Bertness, M. D., S. D. Gaines & M.E. Hay. Marine Community 

Ecology. Saunderland: Sinauer. 2001. 

3. Krebs, C. J. Ecological methodology. New York: Harper Collins 

Publishers. 1989. 

4. Levinton, J. S. Marine Biology: function, biodiversity, ecology. 2a ed. 

New York: Oxford University Press. 2001. 

5. Nybakken, J.W. & M.D. Bertness. Marine Biology – An Ecological 

Approach. Pearson Education, Inc. 2005. 

6. Odum, E. Fundamentos de Ecologia. 5ª edição, Ed Pioneira 

Thomson. 2008. 

Complementar 

1. Agardy, T. Introduction to Marine Conservation Biology.  Lessons in 

Conservation. http://ncep.amnh.org/linc 

2. AMARAL, A.C.Z. e JABLONSKI, S. Conservação da biodiversidade 

marinha e costeira no Brasil. Megadiversidade, Volume 1, nº 1. 2005 

3. Quinn, G.P & M.J. Keough. Experimental Design and Data Analysis 

for Biologists. Cambridge University Press. 2002.  

4. Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza. 6ª ed. Editora Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 2010. 

5. Underwood, A. J. Experiments in ecology. UK: Cambridge University 

Press. 1997. 

6. Wahl, M. ed. Marine Hard Bottom Communities: Patterns, Dynamics, 

Diversity and Change (Ecological Studies). Berlim: Springer. 2009. 
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Informações Básicas 

Nome do Componente 

Curricular 
Geoprocessamento 

Período/Turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária Teórica Carga Horária Prática Carga Horária Total 

30 h 10 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos métodos de 

processamento de dados geográficos, suas propriedades e ferramentas. 

Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da ciência como engenharias, 

oceanografia, geologia, biologia, geografia e geomorfologia.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais de geoprocessamento com 

aplicações em áreas adjacentes; 

 Compreender métodos e técnicas de aquisição de dados espaciais 

terrestres, por modos diretos (levantamentos topográficos e 

geodésicos) e indiretos (imagens e bases cartográficas); 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; e 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição de métodos de aquisição e de 

processamento de dados geográficos. Relaciona-se a conceitos de 

cartografia, sensoriamento remoto, fotogrametria, bancos de dados, 

topografia e geodésia. Também aborda os aspectos relativos ao uso de 

imagens, mapas, cartas e plantas em projetos multidisciplinares. 

Conteúdo 

Programático 

 

 Tecnologias da geoinformação: 

    propriedades dos objetos geográficos 

    espaço geográfico e tempo 

    geotecnologias 

 Aquisição de dados geográficos: 

    métodos diretos e indiretos 

    tipologia de dados geográficos 

    complexidade para tratamento desses dados 

    sistemas computacionais especializados  

    banco de dados espaciais: armazenamento e recuperação de 

informações 

 Processamento de dados geográficos: 

    reunião e organização de dados geográficos 

    processamento digital em ambientes computacionais 

    validação por meio de critérios formais e de controle de qualidade 

    análise espacial 

 Geotecnologias: 

    sistemas de informação geográfica (sig) 

    equipamentos e métodos topográficos e geodésicos 

    sistemas gnss (global network satellite systems) 

    sistemas computacionais especializados 

    outras tecnologias 

Metodologia 

De Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, estudo dirigido, situação 

problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula,  e 

laboratório de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 
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Critérios De 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste projeto pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na uc 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela pró-reitoria de graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

Bibliografia 

Básica 

1. Almeida, M. A., Câmara, G. E Monteiro, A. M. Geoinformação Em 

Urbanismo: Cidade Real X Cidade Virtual, Editora Oficina De Textos, 

2007. 

2. Câmara, G, Davis, C. E Monteiro, A. M. V., Introdução À Ciência Da 

Geoinformação, Inpe, 2011, 

Http://Www.Dpi.Inpe.Br/Gilberto/Livro/Introd/. 

3. Câmara, G., Casanova, M. A., Hemerly, A. S., Magalhães, G.C. E 

Medeiros, C. M. B., Anatomia De Sistemas De Informação Geográfica, 

Inpe, 1996, Http://Www.Dpi.Inpe.Br/Gilberto/Livro/Anatomia.Pdf. 

4. Casanova, M. A., Câmara, G., Davis Jr., C. A., Vinhas, L. E Queiroz, G. 

R. Bancos De Dados Geográficos, Editora Mundogeo, 2005. 

5. Cosme, A., Projeto Em Sistemas De Informação Geográfica, Editora 

Lidel, Portugal, 2012.  

6. Gemael, C. E Andrade, J. B., Geodésia Celeste, Editora Da Ufpr, 

Curitiba/Pr, 2004. 

7. Kux, H. E Blaschke, T., Sensoriamento Remoto E Sig Avançados. 

Novos Sistemas Sensores. Métodos Inovadores. Editora Oficina De 

Textos, São Paulo, Sp, 2ª Edição, 2013. 

8. Matos, J., Fundamentos De Informação Geográfica, Editora Lidel, 

Portugal, 6ª Edição, 2012. 

9. Meirelles, M. S. P., Câmara, G. E Almeida, C. M. Geomática Modelos E 

Aplicações Ambientais, Embrapa E Uerj, 2007. 

10. Miranda, J. I., Fundamentos De Sistemas De Informações 

Geográficas, Embrapa Informação Tecnológica, 2010, 

Http://Livraria.Sct.Embrapa.Br/Liv_Resumos/Pdf/00083790.Pdf. 

11. Monico, J. F. G., Posicionamento Pelo Gnss, Editora Da Unesp, São 

Paulo/Sp, 2008. 

Complementar 

1. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. E Rhind, D. W., 

Sistemas E Ciência Da Informação Geográfica, Editora Bookman, 

2012. 

2. Olaya, V., Sistemas De Información Geográfica, 2011, 

Http://Sextante.Googlecode.Com/Files/Libro_Sig.Pdf. 

 

  

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/anatomia.pdf
http://livraria.sct.embrapa.br/liv_resumos/pdf/00083790.pdf
http://sextante.googlecode.com/files/Libro_SIG.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
 Limnologia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Conhecer os tipos e características físicas, químicas, geológicas e 

biológicas de do ambientes aquáticos continentais 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer a formação, evolução e dinâmica de ambientes aquáticos 

continentais; 

 Discutir sobre ameaças aos ambientes aquáticos continentais; 

 Discutir o papel da água na Sociedade Moderna; 

 Conhecer as ferramentas de avaliação e descrição de ambientes 

aquáticos continentais; 

 Conhecer os tipos de Ecossistemas Aquáticos Continentais 

 Comparar ambientes de água doce e marinhos 

Ementa 

 

Neste módulo são apresentadas as bases do conhecimento da 

Limnologia, possibilitando o estudante a adquirir conhecimento para 

contribuir na solução dos problemas ecológicos relacionados aos recursos 

aquáticos. Temas como comunidades aquáticas, ciclagem de nutrientes, 

eutrofização, e a relação desses ecossistemas com o efeito estufa e as 

mudanças globais é abordada de forma integrada no módulo. Desta forma, 

este módulo é fonte de informações importantessobre ambientes 

aquáticos continentais, essencial na formação de um profissional voltado 

para a preservação, a recuperação e o manejo racional destes 

ecossistemas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Papel da Água e da Limnologia na Sociedade Moderna (3) 

 Ciclo Hidrológico (4) 

 Gênese e dinâmica de sistemas fluviais e lacustres (5) 

 Águas continentais: características do meio, compartimentos e suas 

comunidades (6) 

 Etapas do metabolismo aquático (7) 

 Propriedades físicas e químicas da água e sua importância limnológica 

(8) 

 A radiação solar e seus efeitos em ecossistemas aquáticos continentais 

(9) 

 Oxigênio dissolvido (10) 

 Carbono orgânico e inorgânico (11-12) 

 Nitrogênio (13) 

 Fósforo (14) 

 Eutrofização (27) 

 Principais Cátions e Ânions (17) e elementos traço (18) 

 Sedimentos Límnicos (19) 

 Plâncton de águas continentais (20, 21, 24) 

 Bentos, Perifíton e Macrófitas aquáticas (22, 23, 25) 

 Peixes (26) 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, seminário, discussão de grupo, levantamento 

bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula e dinâmica de grupo e 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito, seminário e prova escrita 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

Assis, E. F. Fundamentos de Limnologia, Interciência. 3ª Edição, 2011, 

826p 

Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. Editora LTC. 309 

p. 

Complementar 

UNEP/ILEC Guidelinesof Lake Management series. Volumes 1-9. 1989-

1992 http://www.ilec.or.jp/en/pubs/p2/guideline-book 

 

 

  

http://www.ilec.or.jp/en/pubs/p2/guideline-book
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Logística e sistemas inteligentes de transporte ITS 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no estudante formas de conhecimento e de debate sobre o 

campo das ciências do mar e de áreas altamente tecnológicas como as 

engenharias de transportes, automação e logística com foco principal nas 

ferramentas de Sistemas Inteligentes de transportes -ITS. 

Objetivos 

Específicos  

 Introduzir noções e conceitos das áreas de logística, automação e 

sistemas inteligentes;  

 Conhecer os modais de transporte portuário, seus equipamentos e 

soluções de transporte; 

 Conhecer os sistemas inteligentes de transporte se suas aplicações; 

 Apresentar principais soluções implementadas na área de transportes 

intermodais. 

Ementa 

 

Conceituação da Logística e suas aplicações. Principais ferramentas em 

Sistemas Inteligentes de Transporte ITS. 

Conteúdo 

programático 

 Fundamentos de Sistemas Inteligentes de Transportes - ITS;  

 Modais de transportes e intermodalidade;  

 Instalações portuárias e suas configurações; 

 Cadeia de logística de transportes; 

 Porto e Transporte Marítimo. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo, levantamento 

bibliográfico, elaboração de projeto, sala de aula e laboratório de 

informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia e bibliografia atualizada. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

 Participação nas aulas (discussão de textos, atividades orientadas) –  

valor 2,0 

 Trabalho de Classe – 3,0 

 Realização de trabalho/resenha individual – valor 5,0 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Rosa; R. A. Gestão logística, 2. ed. reimp., Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: 

CAPES: UAB, 2012. 

2. ABNT. ISO14813-1:2011 Sistemas Inteligentes de Transporte - 

Arquitetura(s) de modelo de referência para o setor de ITS - Parte 1: 

Domínios de serviços, grupos de serviço e serviços de ITS. ABNT. 

2011 p32. 

Complementar 

1. Williams, B. Intelligent Transportations Systems Standards. British 

Library. 2008. 

2. Ballou, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.  

3. Bertaglia, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de 

abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2006. 

4. Chopra, S; Meindl, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 

estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.  

5.  Gianesi, I. G. N.; Caon, M. Planejamento, programação e controle da 

produção: Conceitos, uso e implantação. S.P.: Atlas, 2001.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Planejamento estratégico 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar os principais componentes da administração estratégica; 

trabalhar o desenvolvimento da habilidade de análise ambiental; capacitar 

o discente a reconhecer e desenhar cenários de negócios; habilitar o 

discente a identificar potencialidades, fragilidades da organização bem 

como oportunidades e ameaças derivadas do cenário. 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer os conceitos de Planejamento estratégico; 

 Conhecer o modelo de análise SWOT; 

 Elaborar e acompanhar planos estratégicos; 

 Saber identificar e mensurar as vantagens competitivas; 

 Saber avaliar mercados e ambientes de negócios; 

 Saber integrar planejamento estratégico, planos departamentais e 

projetos/ações operacionais; 

Ementa 

 

Introdução ao planejamento estratégico e à análise SWOT. Preparação 

para elaborar e acompanhar planos estratégicos em um contexto de alta 

competitividade global. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Introdução à estratégia o significado de “Administração Estratégica” e  

“Planejamento Estratégico”. 

Mudanças ambientais e Análise de Cenários 

Objetivos estratégicos, visão e missão empresarial. 

Análise SWOT 

Discussão referente à necessidade  da gerência pensar estrategicamente. 

Objetivos de curto prazo versus objetivos de longo prazo 

Hierarquia da estratégia (Estratégia x Planos x Projetos x Ações) 

Abordagens do Planejamento Estratégico 

Análise de capacidades competitivas: Pontos fortes e pontos fracos. 

Discussão sobre as condições competitivas 

Discussão sobre a cultura corporativa e a  escolha da estratégia 

A importância do pensamento sistêmico para o sucesso da estratégia 

adotada. 

Discussão sobre mudanças estratégicas como um processo contínuo 

dentro da organização. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua, considerando aspectos como a participação, a 

assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e coletivas, o 

cumprimento dos prazos para entrega de trabalhos e a real percepção dos 

objetivos propostos. 

Os instrumentos utilizados serão: 

Trabalhos individuais ou coletivos feitos ao final de uma aula ou conjunto 

de aulas; 

Apresentação de trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos 

determinados pelo professor; 

Prova oficial da instituição. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Certo, S. – Administração Estratégica – Planejamento, 

Implementação e Controle. São Paulo: Pearson, 2005. 

2. Wright, P. P.J. Administração Estratégica: conceitos.  4ª ed. Atlas, 

2002. 

Complementar 

1. Hitt. A M.; Ireland, R. D.; Hoskisson, R. E. – Administração 

Estratégica. São Paulo: Pioneira Thomson  Learning.  2005 

2. Mintzberg, H. e outros. O processo da estratégia - conceitos, 

contextos e casos selecionados 4ª ed. Bookman, 2006. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Poluição marinha e métodos integrados de avaliação 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentação e discussão sobre os diferentes enfoques para avaliação da 

qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos e metodologias para 

integração de dados ambientais 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer o histórico de desenvolvimento do conceito de avaliação 
integrada de ecossistemas aquáticos; 

 Identificar as vantagens e limitações de cada forma de avaliação 
ambiental individual; 

 Discutir criticamente as vantagens e desvantagens da utilização da 
avaliação integrada; 

 Conhecer as diferentes formas de integração de dados ambientais, 
suas contribuições e limitações; 

Ementa 

 

Introdução e comportamento de contaminantes em ambientes aquáticos. 

Descrição das Linhas-de-Evidência clássicas: contaminação; toxicidade; 

estrutura de comunidade macrobentônica. Apresentação dos diferentes 

métodos integrados. Novas tendências em métodos integrados de 

avaliação e monitoramento ambiental. Estudo de casos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Poluição em ambientes aquáticos: breve histórico, conceito de 

poluição x conceito de contaminação, classificação das fontes, 

comportamento dos contaminantes em sistemas aquáticos; 

 Formas clássicas de avaliação da qualidade de ambiental de 

ecossistemas aquáticos: avaliação dos níveis de contaminantes: 

vantagens e limitações; avaliação da toxicidade de matrizes 

ambientais: vantagens e limitações; avaliação de estrutura de 

comunidade de macrofauna bentônica: vantagens e limitações; 

 Avaliação integrada: definição e justificativa; evolução dos métodos de 

integração; tríade de qualidade de sedimentos; diagramas de setores; 

matrizes de decisão; estatística multivariada; 

 Outras ferramentas em avaliações integradas: bioacumulação; 

histopatologia; biomarcadores 

 Estudos de casos: avaliação integrada de sedimentos e material 

dragado em sistemas portuários do Atlântico Norte (Golfo de Cádiz) e 

Sul (Santos e Paranaguá); 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, estudo dirigido, situação 

problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de informática e 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Desempenho em tarefas individuais e coletivas, seminários. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Barceló, D.; Petrovic, M. (eds.) (2007) Sustainable Management of 

Sediment Resources. Vol. 1: Sediment Quality and Impact Assessment 

of Pollutants. Elsevier B.V., Netherlands. 333 p. 

2. CETESB (2006) Desenvolvimento de índices biológicos para 

monitoramento em reservatórios do Estado de São Paulo. Relatório 

Técnico. Disponível em 

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp 

3. CETESB (2007) Aplicação da tríade na avaliação da qualidade de 

sedimentos em redes de monitoramento. Relatório Técnico. Disponível 

em http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp 

Complementar 

1. Abessa, D.M.S. (2002). Avaliação da qualidade de sedimentos do 

Sistema Estuarino de Santos, SP, Brasil. Tese de Doutorado 

apresentada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 

São Paulo. 340p. 

2. Cesar et al. (2011). Integrative approach for the environmental quality 

assessment of aquatic ecosystems: A critical review. Global Journal of 

Environmental Science and Technology. Disponível em: 

http://www.simplex-academic-publishers.com/gjest.aspx?b=1. 

3. Choueri, R.B. (2008). Armonización del protocolo de evaluación de 

calidad de sedimentos y materiales dragados en zonas de estuarios y 

portuarias del Atlántico. Tese de Doutorado apresentada ao 

Departamento de Química-Física da Facultad de Ciencias del Mar y 

Ambientales da Universidad de Cádiz. Cádiz. 241 p. 

4. Pereira, C.D.S., Abessa, D.M.S., Bainy, A.C.D., Zaroni, L.P., Gasparro, 

M.R., Bicego, M.C., Taniguchi, S., Furley, T.H., Sousa, E.C.P.M., 2007. 

Integrated assessment of multilevel biomarker responses and chemical 

analysis in mussels from São Sebastião, São Paulo, Brazil. Environ. 

Toxicol. Chem. 26, 462–469. 

5. Riba, I; Forja, JM; Gómez-Parra, A; DelValls, TA (2004). Sediment 

quality in littoral regions of the Gulf of Cádiz: a triad approach to 

address the influence of mining activities. Environmental Pollution, 132: 

341-353. 

6. Simpson SL, Batley GE, Chariton AA, Stauber JL, King CK, Chapman 

JC, Hyne RV, Gale SA, Raoch AC, Maher WA (2005) Handbook for 

Sediment Quality Assessment. CSIRO, Bangor NSW. Disponível em: 

http://www.clw.csiro.au/cecr/sedimenthandbook. 

 
  

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp
http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp
http://www.simplex-academic-publishers.com/gjest.aspx?b=1
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Saúde, saneamento e meio ambiente 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

A disciplina tem como objetivo propiciar aos alunos o desenvolvimento 

conjunto de conhecimentos sobre saneamento, saúde e meio ambiente, 

ressaltando a importância destas ciências para garantir as condições 

adequadas para a promoção de saúde e proteção do meio ambiente. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os conceitos e terminologia técnica da área de 

saneamento; 

 Compreender e relacionar as ações de saneamento como medidas de 

promoção da saúde e proteção ambiental; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos para prevenção e controle da 

poluição; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição das ações de saneamento e sua relação 

com a promoção da saúde e proteção ambiental. Além disso, discute 

conceitos de química, epidemiologia, microbiologia, física e hidráulica 

relacionados à poluição hídrica, tratamento de água e esgoto e a resíduos 

sólidos. Também aborda os aspectos legais relacionados ao sistema de 

abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Saneamento e Saúde 

            Conceitos de saneamento e saúde; 

            Doenças relacionadas à falta de serviços de saneamento; 

Saneamento básico x Saneam. Ambiental x Saneam. Ecológico. 

 Água 

            Impactos ao meio ambiente e á qualidade da água; 

            Ciclo hidrológico; 

            Poluição da água; 

            Rotas de uso da água. 

 Sistema de Abastecimento de Água 

Qualidade da água e padrões de potabilidade; 

 Aspectos legais; 

 Tratamento de água para abastecimento público. 

 Sistema de Esgotamento Sanitário 

Consumo de água e geração de esgotos; 

 Aspectos legais; 

 Esgotos sanitários características e generalidades; 

 Tratamento de esgotos sanitários. 

 Resíduos sólidos 

Impactos sociais, econômicos e ambientais da geração e descarte de  

resíduos sólidos; 

 Caracterização e classificação de resíduos sólidos;  

 Prevenção, redução, reutilização e reciclagem de resíduos. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórica, discussão de grupo, estudo dirigido, visitas, situação 

problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos 

individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O 

resultado final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE / DENSP. Manual de 

Saneamento, Departamento de Engenharia de Saúde Pública. 

Brasília: Ministério da Saúde. 2004. 

2. Von Sperling, M. Introdução a qualidade das águas e ao tratamento 

de esgotos, 1, 1 - Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2009. 

3. Philippi Jr. A. Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um 

desenvolvimento sustentável 2. Barueri, S.P.: Manole, 2005. 

Complementar 

1. Heller, Léo. Saneamento e saúde - Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde. OMS, 1997. 

2. Oliveira, M.V.C. Princípios básicos do saneamento do meio - São 

Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2007. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Técnicas de caracterização de materiais II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

 Disponibilizar conceitos sobre as várias formas de caracterização de 

materiais, a nível morfológico, estrutural e químico.  

 Abordar as várias técnicas de caracterização dos materiais, desde as 

mais convencionais até às mais recentes, de modo a permitir aos 

alunos o conhecimento de diversas técnicas disponíveis de forma a 

poderem no futuro hierarquizar opções de caracterização de materiais 

face às necessidades e meios de que disponham. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 Adquirir conhecimentos dos conceitos básicos das várias técnicas de 

caracterização. 

 Adquirir competências de hierarquizar opções de caracterização face às 

necessidades e meios de que disponham. 

 Selecionar, pesquisar e apresentar uma técnica avançada de 

caracterização de materiais que poderá ser aplicada a situações reais 

de estudo de casos. 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

 Espectroscopias de ultravioleta e visível; 

 Espectroscopia de Raman; 

 Espalhamento de Luz; 

 Analise química de superfícies por espectroscopia de foto-elétrons 

(XPS) e Auger; 

 Ressonância Magnética Nuclear (RMN); 

 Condutividade elétrica, térmica, difusidade térmica e calor especifico. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Espectroscopias de ultravioleta e visível: espectro eletromagnético, lei 

de Lambert-Beer, reta de Calibração, princípios, funcionamento de 

equipamento, aplicações e limitações.  

 Espectroscopia de Raman: princípios, funcionamento de equipamento, 

aplicações e limitações. 

 Espalhamento de Luz: espalhamento estático e dinâmico de luz, 

princípios, funcionamento de equipamento, aplicações e limitações. 

 Analise química de superfícies por espectroscopia de fotoelétrons 

(XPS) e Auger: espectroscopia de superfície (< 10 nm), estado de 

oxidação e concentração elementar à superfície, princípios, 

funcionamento de equipamento, aplicações e limitações 

 Ressonância Magnética Nuclear (RMN): determinação de estruturas 

químicas com informação configuracional detalhada e informação de 

dinâmica molecular e interação entre moléculas em solução, princípios, 

funcionamento de equipamento, aplicações e limitações.  

 Condutividade elétrica, térmica, difusidade térmica e calor especifico: 

campo elétrico constante e alternado, influência da frequência e da 

temperatura, métodos experimentais para determinação da 

condutividade térmica, princípios, funcionamento de equipamento, 

aplicações e limitações. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e 

laboratório. 

 

Recursos Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 
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Instrucionais 

Necessários 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Canevarolo Jr, S. V. Técnicas de Caracterização de Polímeros. São 

Paulo: ArtLiber, 2004.  

2. Ewen, S. Geoffrey Dent, "Modern Raman Spectroscopy - A pratical 

approach"Ed. Wiley, 2005. 

3. Michael Thomas, “Ultraviolet and Visible Spectroscopy”, 2ª ed. John 

Wiley & Sons Inc. (ACOL), 1997. 

Complementar 

1. Polymer Synthesis and Characterization, S. R. Sandler, W. Karo, J.-A. 

Bonesteel e E.M. Pearce, Academic press, 1998. 

2. Practical Surface Analysis. Auger and X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, Briggs, M. P. Seah, 1990. 

 
  



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DO MAR 

CAMPUS BAIXADA SANTISTA 

  

 
250 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Tecnologia química 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

química e a sua aplicação no entendimento dos fenômenos naturais. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno será capaz de: 

 Conhecer processos tecnológicos da indústria química; 

 Conhecer conceitos de qualidade total na indústria química; 

 Desenvolver preocupação com meio ambiente, saúde e segurança 

relacionados com a indústria. 

Ementa 

 

Introdução aos conceitos de Processos Químicos. Principais componentes 

da indústria químicas. Tecnologias das diversas indústrias químicas.  Meio 

ambiente, saúde e segurança relacionados à indústria.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Os Processos Químicos.  Indústria das transformações físicas e 

químicas. Principais componentes de uma indústria: caldeiros, 

secadores, centrifugas, bombas, turbinas, reatores, destiladores, 

Reatores químicos, etc.  

 Formas de geração de energia na indústria. 

 Tecnologia do Petróleo e de biocombustíveis/ Tecnologia de 

Polímeros.  

 Tecnologia das Bebidas Alcoólicas/ Industria de Alimentos. 

 Tecnologia dos Produtos Agrícolas. 

 Nanotecnologia/ Tecnologia Têxtil. 

 Biotecnologia e Farmácia. 

 Indústrias eletrolíticas e siderúrgica/ Indústrias do cloro e dos álcalis. 

 Tecnologia do Tratamento de Água/Efluentes Industriais e 

dessalinização.   

 Indústrias cerâmicas e carboquímicas. 

 Meio ambiente, saúde e segurança relacionados à indústria. 

Acidentes na indústria química mais conhecidos. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórica, seminário, discussão de grupo, levantamento 

bibliográfico. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

As avaliações de serão aplicadas de modo continuado. A nota final será 

em base as apresentações realizadas pelos alunos no horário de aula, 

participação  e presença em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Shreve, R. Norris; Brink Jr., Joseph A. Indústrias de processos 

químicos. Tradução de: Horacio Macedo. 4.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1997. 717 p.  

Complementar 

1. Kirk and Othmer; "Encyclopedia of Chemical Technology". 3rd Ed. 

Canada, 1982. 

2. Atkins, P.; Jones, L.; Caracelli I.; Princípios de Química,  Bookman, 

Porto Alegre, 2001. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Tópicos de humanidades em interface com ciência e 

tecnologia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no estudante formas de conhecimento e de debate sobre  

ciência e tecnologia a partir do aporte das ciências sociais e humanas e 

de suas ligações com outras formas de saber, tais como práticas estéticas 

e conhecimentos tradicionais. 

Objetivos 

Específicos  

Introduzir conceitos das áreas de sociologia e filosofia da tecnologia, 

antropologia, teoria do conhecimento e estética;  

Conhecer contribuições da área de humanidades para pensar os 

processos de criação e invenção no campo da tecnologia e suas relações 

com a inovação tecnológica, com especial foco para questões ambientais, 

incluindo dilemas éticos; 

Apresentar modos tradicionais de conhecimento, explorando vias 

alternativas de relacionamento com os campos da técnica e da estética e 

seus aportes e diálogos possíveis; 

Tratar de experiências transculturais envolvendo tecnologia, arte e meio 

ambiente em suas potencialidades e limites; 

Apresentar criações artísticas e tecnológicas discutindo suas relações 

com o mar e as ciências do mar. 

Ementa 

 

Introdução à sociologia e filosofia das tecnologias; relações entre as 

humanidades e as engenharias e áreas emergentes como as ciências do 

mar, notadamente a partir das relações entre conhecimentos científicos, 

inovação tecnológica, conhecimentos tradicionais e dimensão estética. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Fundamentos da sociologia e da filosofia da tecnologia;  

Relações entre invenção e inovação tecnológica;  

Relações entre tecnologia e meio ambiente; 

Introdução ao problema das patentes; 

O objeto técnico e o objeto estético. A questão da forma e da matéria. O 

problema da agência. A ecologia dos materiais; 

A mitologia, a dimensão virtual da realidade e as novas tecnologias; 

As experiências estéticas como parte constitutiva do diálogo transcultural 

e dos processos de invenção tecnológica. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

Participação nas aulas (discussão de textos, atividades orientadas) –  

valor 2,0 

Seminários em grupo – 4,0 

Realização de trabalho resenha individual – valor 4,0 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, T. H. N. “Aspectos sociais e tecnológicos das atividades de 

inovação. Revista Lua Nova, São Paulo, 66: pp. 139-166, 2006. 

2. Deleuze, G.; Guattari, F. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de 

Janeiro: Editora 34, 1995-1997.  

3. Foucault, M. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências 

humanas. São Paulo: Martins Fontes, 2007.    

4. Guattari, F. As três ecologias. Campinas: Papirus, 2009.  

5. LATOUR, B. Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1994. 

6. SANTOS, L. G. Politizar as novas tecnologias: o impacto sociotécnico 

da informação digital e genética. São Paulo: Editora 34, 2011.  

Complementar 

1. Andrade, T. H. N. “Avaliação de Impactos Ambientais: redefinindo a 

inovação tecnológica”. Revista Política & Sociedade, v. 11, p. 75-98, 

2012. 

2. _________. “Inovação tecnológica e meio ambiente: a construção de 

novos enfoques”. Revista Ambiente e Sociedade (Campinas), São 

Paulo-SP, v. VII, n.1, p. 89-105, 2004. 

3. Ingold, T. Perception of the Environment. Nova York: Routledge, 2002. 

4. _________. “Bringing things to life: creative entanglements in a world of 

materials”. Realities Working Papers, n. 15., Aberdeen: University of 

Aberdeen, 2010. 

5. Lagrou, E.; Belaunde, L. E. “Do mito grego ao mito ameríndio: uma 

entrevista sobre Lévi-Strauss com Eduardo Viveiros de Castro”. In.: 

Revista Sociologia & Antropologia. V.01.02: pp. 09-33, 2011. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Nome do 
Componente 
Curricular 

Manejo e Gestão de Recursos Pesqueiros 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 5o 

Carga Horária 
TEÓRICA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 hs 20 hs 40 hs 

Objetivos 
Gerais 

Oferecer conhecimentos gerais sobre o manejo da atividade 
pesqueira em suas diversas modalidades, abordando os 
fundamentos teóricos atualizados, incluindo suas aplicações 
econômicas e implicações no uso sustentável e no manejo de 
recursos pesqueiros marinhos. 

Objetivos 
Específicos  

Fornecer ao estudante conceitos teóricos e introdutórios sobre as 
práticas, métodos e estratégias de manejo pesqueiro, incluindo 
conteúdos que contemplem a integração ecossistêmica e 
econômica, visando a exploração e aproveitamento racionais dos 
recursos pesqueiros marinhos, incluindo aspectos relacionados a 
segurança alimentar, sustentabilidade econômica e proteção da 
biodiversidade. 

Ementa 
 

Este módulo instrumentalizará os alunos nos contextos básicos e 
gerais sobre os objetivos, estratégias e instrumentos de manejo 
pesqueiro dentro dos contextos ecossistêmicos e sociais 
particulares a cada tipo de pescaria e/ou área geográfica de 
atuação da mesma. Complementarmente, o aluno deve receber 
os conceitos legais e o desenvolvimento histórico da disciplina 
segundo as duas grandes divisões da pesca (i.e pesca industrial 
e pesca artesanal). Finalmente, o enfoque ecossistêmico será 
abordado de maneira a integrar todos os demais conteúdos do 
módulo.  

Conteúdo 
programático 
 
 
 
 

 

 Objetivos do manejo pesqueiro. 
 Estratégias de manejo pesqueiro. 
 Instrumentos para o manejo pesqueiro. 
 Histórico e aspectos legais do manejo pesqueiro. 
 Manejo da pesca industrial. 
 Manejo da pesca artesanal. 
 Manejo da pesca com enfoque ecossistêmico. 

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividade teórica, realização de trabalho em grupo, seminário, 
discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada 
e quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por 
meio de provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo 
do período letivo. Será avaliada também a participação dos 
alunos nas discussões de casos e o desempenho na 
apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. KING, M. Fisheries Biology, Assessment and Management. 
Blackwell Publishing, 2007, 399 p. 

2. JENNINGS, S.; KAISER, M.J.; REYNOLDS, J.D. Marine Fisheries 
Ecology. Blackwell Publishing, 2003, 424 p.  
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Comple-
mentar 

1. CASTELLO, L. Re-pensando o estudo e o manejo da pesca no Brasil. 

Pan-American Journal of Aquatic Science, v. 3, pp. 18-22, 2008. 

2. FAO. Precautionary approach to capture fisheries and species 

introductions. Elaborated by the Technical Consultation on the 

Precautionary Approach to Capture Fisheries (Including Species 

Introductions). FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries, 

N° 2., 1996. 54 p. 

3. FAO. Fisheries Management - 2. The Ecosystem Approach to 

Fisheries. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 4, 

Suppl. 2, 2003, 112 p. 

4. FAO. Fisheries Management - 3. Managing Fishing Capacity. FAO 

Technical Guidelines for Responsible Fisheries 4, Suppl. 2, 2008, 100 

p. 

5. FAO. Fisheries Management - 4. Marine protected areas and fisheries. 

FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 4, Suppl. 4, 

2011, 198 p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 
Nome do 
Componente 
Curricular 

Ciências da Pesca 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 5o 

Carga Horária 
TEÓRICA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 hs 20 hs 60 hs 

Objetivos 
Gerais 

Oferecer conhecimentos gerais sobre as ciências da pesca, 
abordando os fundamentos teóricos atualizados, incluindo suas 
aplicações econômicas e implicações no uso sustentável e no 
manejo de recursos pesqueiros marinhos. 

Objetivos 
Específicos  

Fornecer ao estudante um panorama geral dos assuntos 
abordados dentro das ciências de pesca, incluindo conceitos, 
definições, contexto histórico e discussões contemporâneas de 
temas voltados para a proteção, conservação, exploração 
racional e aproveitamento dos recursos pesqueiros marinhos, 
tanto no contexto ecossistêmico quanto na dimensão humana, 
incluindo o aspecto econômico. 

Ementa 
 

O módulo aborda contextos gerais das ciências da pesca, bem 
como aspectos contemporâneos relacionados aos recursos 
pesqueiros marinhos e seu uso sustentável. Uma abordagem 
informativa será dada aos conceitos: natureza geral da pesca, 
ecologia e oceanografia pesqueira, a dimensão humana 
associada à atividade pesqueira, impactos da pesca, dinâmica 
populacional de estoques pesqueiros e avaliação de estoques 
(incluindo os métodos e ferramentas), sobrepesca e rendimento 
pesqueiro, e conceitos gerais introdutórios sobre o manejo 
pesqueiro.  

Conteúdo 
programático 
 
 
 
 

 

 Introdução à ciência pesqueira: ecologia, oceanografia e o 
componente humano. 

 Conceito de estoque pesqueiro e espécies explotadas: 
invertebrados e vertebrados. 

 Artes de pesca e embarcações pesqueiras. 
 Princípios e conceitos de dinâmica populacional no contexto 

pesqueiro. 
 Impactos da pesca no ecossistema. 
 Avaliação de estoques: conceito e métodos. 
 Análises de rendimento e sobrepesca. 
 Conceitos de manejo pesqueiro. 
 

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividade teórica, realização de trabalho em grupo, seminário, 
discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, bibliografia atualizada 
e quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por 
meio de provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo 
do período letivo. Será avaliada também a participação dos 
alunos nas discussões de casos e o desempenho na 
apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

1. KING, M. Fisheries Biology, Assessment and Management. 
Blackwell Publishing, 2007, 399 p. 

2. JENNINGS, S.; KAISER, M.J.; REYNOLDS, J.D. Marine Fisheries 
Ecology. Blackwell Publishing, 2003, 424 p.  

Comple-
mentar 

1. FONTELES-FILHO, A. Oceanografia, Biologia e Dinâmica 
Populacional, de Recursos Pesqueiros. Expressão Gráfica E Editora, 
2011, 460 p. 

2. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2014, 223 p. 

3. FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. Food and 
Agriculture Organization of the United Nations, 2012, 209 p. 

 

 
 
 


