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Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)
*Indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA (Unidade Didática) 

1. Noções sobre ambiente marinho e fatores que influenciam as formas de vida
2. Características da água do mar e do relevo submarino
3. Principais ecossistemas marinhos e costeiros

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Introdução. Formação dos Oceanos. Oceanografia química e geológica. Características da água do mar. Oceanografia
Física: ondas, correntes e marés. Ambientes recifais coralíneos superficiais
Ambientes recifais coralíneos mesofóticos e profundos. Ambientes recifais de Costão Rochoso
Ambientes costeiros: Praias. Ambientes costeiros: Estuários. Bioinvasão Marinha
Ambientes costeiros: Manguezais. Ambientes Mar Aberto. Ambientes de Mar Profundo. Mudanças climáticas. Mares
Polares. Conservação dos Oceanos

OBJETIVO GERAL

Adquirir uma visão integrada do ambiente marinho em termos de como a flora e a fauna estão relacionadas com as
características gerais do ambiente e sua conservação

OBJETIVO ESPECÍFICO

Reconhecer os principais organismos que compõem o plâncton, o bentos e o nécton.  Adquirir familiaridade com
métodos  de  pesquisa  em  diferentes  áreas  do  conhecimento  relacionadas  com o  ambiente  marinho.  Discutir  as
possibilidades de exploração e aproveitamento de recursos provenientes do ambiente marinho. Discutir impactos e
conservação do ambiente marinho, como avaliar e realizar pesquisa na área.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Aulas síncronas: serão realizadas por videoconferência – plataforma Teams (1a opção) ou Google Meet (2a 
opção). Na primeira hora serão discutidos os resultados das atividades sugeridas na aula anterior. Na 
segunda hora haverá uma exposição teórica- dialogada sobre o tema geral da aula.



Ao final de cada aula será enviada uma lista de exercícios para que os estudantes realizem até 18h do dia
seguinte e enviem por e-mail ao professor, que irá corrigir e discutir na aula seguinte. Os exercícios serão
baseados em vídeos, leitura de textos e artigos, busca na internet. Os exercícios serão enviados por e-mail
pela plataforma SIGA, bem como o material complementar em anexo.   

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 Todas as  aulas  com atividades práticas  serão avaliadas  (12 aulas)  e  calculada  uma média das  aulas  em que o
estudante participou.
Haverá dois seminários com leitura de artigos. Vários estudantes leem o mesmo artigo escolhido previamente pelo
docente  e  um dos  estudantes  é  sorteado  a  apresentar  em videoconferência,  os  demais  podem complementar  a
apresentação. Será feita discussão por todos. Posteriormente será apresentado um exercício para ser realizado em
grupos de 3 e enviado por email até 18h do dia seguinte à aula.
A campanha de conservação será realizada em grupos de 3 estudantes, com tema de Conservação Marinha a ser 
escolhido pelo grupo. Uma lista de temas será sugerida, mas os estudantes podem propor algo novo. Apresentação de 
cada uma das campanhas será feita por videoconferência na última aula. Cada campanha deverá apresentar 
embasamento teórico sobre o tema e explicação dos conceitos envolvidos no problema, objetivos da campanha, 
público-alvo, estratégia da campanha, material a ser apresentado (preparar o que for factível ou descrever), 
indicadores de efetividade da campanha.
Será calculada a média aritmética geral das 4 notas anteriores (exercícios de aula + 2 seminários + 1 
campanha).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos)

Para período especial:
Volume especial da Rebentos sobre os vários ambientes costeiros marinhos. Brazilian Journal of 

oceanography 2016 64 (special issue 2): 1-156.
http://rebentos.org/images/rebentos/Numero_Especial_ReBentos_BJO_2016.pdf
Turra, A. & Denadai, M.R. 2015. Protocolos para o Monitoramento de Habitats Bentônicos 

Costeiros - Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros – ReBentos. 
http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/48874
Gerling,  C. et  al.  Manual  de ecossistemas marinhos  e  costeiros  para educadores.  Santos,  SP:

Editora Comunnicar, 2016.
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/ManualEcossistemasMarinhoseCosteiros3.pdf

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos)

Hatje,  V. & Andrade,  JB.,  (orgs) 2009 Baía de Todos os Santos: Aspectos Oceanográficos. Salvador:
EDUFBA, 2009, 306 pp. Disponível em: < http://books.scielo.org/id/4szy8/pdf/hatje-9788523209292-
05.pdf

Linder,  A.  (organizador)  2014  A  Vida  Marinha  de  Santa  Catarina.  Editora  da  UFSC,  128  pp.
http://biodiversidade.ufsc.br/resultados.html – acesso 1a edição em pdf

Moreno, T. R.; Rocha, R. M. 2012. Ecologia de costões rochosos. Estudos de Biologia (UCP) 34(83): 191-
201

https://periodicos.pucpr.br/index.php/estudosdebiologia/issue/view/1873

http://biodiversidade.ufsc.br/resultados.html
http://books.scielo.org/id/4szy8/pdf/hatje-9788523209292-05.pdf
http://books.scielo.org/id/4szy8/pdf/hatje-9788523209292-05.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/ManualEcossistemasMarinhoseCosteiros3.pdf
http://www.producao.usp.br/handle/BDPI/48874
http://rebentos.org/images/rebentos/Numero_Especial_ReBentos_BJO_2016.pdf


Segal et al. 2017. Monitoramento Ambiental da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo e Entorno, 
Universidade Federal de Santa Catarina. 268 pp. 

http://www.maare.ufsc.br/wp-content/uploads/2017/08/Livro_MAArE_Oficial_crip.pdf

]

Volume especial da revista Oecologia Brasiliensis Vol 3 (1997) - Ecologia de praias arenosas do litoral do 
Rio de Janeiro

https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/issue/view/468
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assinatura: 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Eduardo Carneiro
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