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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
UNIDADE 1 - INTRODUÇÃO 
Objetivo: caracterizar a ciência oceanográfica, apresentando sua divisão, evolução histórica e técnicas de investigação. 
1.1 Conceituação e importância da Oceanografia 
1.2 Divisão e interdisciplinaridade 
1.3 Evolução histórica e atualidade 
1.4 Instrumentação oceanográfica 
UNIDADE 2 - RELEVO SUBMARINO E EVOLUÇÃO DOS OCEANOS 
Objetivo: caracterizar os fundos oceânicos quanto à sua fisiografia, origem, evolução e dinâmica geológica atual. 
2.1 Divisão geral do relevo submarino 
2.2 Margens continentais, bacias oceânicas e cordilheiras oceânicas 
2.3 Deriva continental e tectônica de placas 
2.4 Sedimentos Marinhos 
UNIDADE 3 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DAS ÁGUAS MARINHAS 
Objetivo: definir as principais propriedades físico-químicas das águas marinhas e sua distribuição. 
3.1 Composição e estrutura da água do mar 
3.2 Salinidade, temperatura e densidade 
3.3 Outros parâmetros físico-químicos (gases dissolvidos, pH, turbidez e nutrientes) 
3.4 Penetração da luz e propagação do som nos oceanos 
3.5 Poluição marinha 
UNIDADE 4 - DINÂMICA MARINHA 
Objetivo: definir e caracterizar os processos de movimentação das águas oceânicas. 
4.1 Correntes oceânicas em larga escala 
4.2 Circulação termohalina e massas d’água 
4.3 Ondas e correntes costeiras e marés 
4.4 Oscilações verticais do nível do mar 
 

Fornecer ao aluno um conhecimento básico sobre as diferentes áreas que compõem a 
Oceanografia, tanto teórico como prático; Estimular a percepção do aluno quanto aos 
principais processos oceanográficos que ocorrem nas diversas escalas espaciais e 
temporais; Levar à reflexão do papel do geógrafo na compreensão dos sistemas 
globais e na conservação do ambiente marinho-costeiro. 

 
EMENTA
: 

Formação e transformação dos mares ao longo das eras geológicas; Introdução a 
Oceanografia Física, Geológica, Química e Biológica; O homem e o ambiente marinho: 
descobertas e impactos ambientais. Aulas práticas nos ambientes marinho-costeiros. 
 



UNIDADE 5 - VIDA MARINHA 
Objetivo: caracterizar os ecossistemas marinhos, com ênfase na distribuição espacial dos organismos e na produtividade dos 
oceanos. 
5.1 Classificação e adaptações dos organismos marinhos 
5.2 Biodiversidade 
5.3 Produtividade nos oceanos e cadeia alimentar 
UNIDADE 6 – INTRODUÇÃO À ZONA COSTEIRA 
Objetivo: identificar e caracterizar os diferentes ambientes costeiros resultantes da ação da dinâmica marinha, assim como 
apresentar a problemática do uso do espaço costeiro pelo homem. 
6.1 Mar Territorial e Zona Econômica Exclusiva 
6.2 Definição de Zona Costeira e classificação de costas 
6.3 Ambientes Costeiros: manguezais e marismas; estuários e lagunas; praias; dunas e planícies costeiras 
6.4 Impactos antrópicos e Gerenciamento Costeiro 
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 METODOLOGIA  

 
A disciplina será teórico-prática, a partir da formação de grupos de aprendizagem, permitindo a construção do conhecimento 
teórico associado ao desenvolvimento da prática, tendo o método científico como base.  A prática permitirá a compreensão da 
aplicação do conhecimento oceanográfico para a geografia, métodos de análises de informações e estratégias de interpretação 
e divulgação dos resultados associados ao conteúdo teórico da disciplina.  
 
Toda a informação sobre o desenvolvimento da disciplina, como plano de ensino e bibliografia, será disponibilizada no AVA-
Moodle da disciplina para uso exclusivo dos estudantes matriculados regularmente na disciplina OCN 7304 no semestre 2023.1. 
 
A disciplina vai priorizar as atividades de campo, onde serão aplicados roteiros metodológicos de avaliação rápida empregada 
na ciência oceanográfica, gerando observação e dados. As atividades de campo serão a base para o desenvolvimento da 
disciplina, a partir dos dados gerados, os estudantes irão desenvolver o conteúdo teórico e os relatórios de estudo.  Em sala de 
aula, haverá a partilha e discussão sobre os resultados, com a complementação do conteúdo teórico trabalhado.   
 
 Os encontros teóricos servirão para orientar o desenvolvimento do trabalho de forma individual e coletiva, no horário da 
disciplina e do atendimento extraclasse (3ª 8:20 às 10:00). O desenvolvimento das atividades deverá seguir o cronograma, 
qualquer alteração necessária será comunicada via Fórum-Moodle e/ou sala de aula.  
 
Controle da frequência: ocorrerá de acordo presença nas aulas. 
 
 

 AVALIAÇÃO  

 
O processo de aprendizagem será avaliado permanentemente pelo desenvolvimento individualizado e coletivo das 

atividades teórico-práticas a serem definidas com a turma. Esse processo será acompanhado pela professora-tutora e por 
todos da turma, permitindo que haja maior troca de informação entre todas as pessoas envolvidas na disciplina, 
estudantes e professora. O estudante será avaliado pelo desenvolvimento de seu projeto, considerando a assiduidade 

https://cienciasdomarbrasil.furg.br/images/livros/LivroEstudosOceanograficos.pdf
https://cienciasdomarbrasil.furg.br/images/livros/LivroIntroducaoCienciasDoMar.pdf
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(presença nas aulas/saídas de campo, peso 2), autonomia, organização e auto avaliação (peso 3) e apresentação de 
relatórios/produções (peso 4).  

 
 

                 CRONOGRAMA 2021.1  

Observação: Cronograma está sujeito a alterações ao longo do semestre letivo. O que está em negrito é atividade avaliativa, a 
falta acarretará nota zero.  

 
Aula Data Conteúdo 

1 06/03 Apresentação da disciplina e organização das atividades; Visita ao laboratório didático;  
2 13/03 Bacias Hidrográficas Costeiras: Rio do Poção; 
3 20/03 Bacias Hidrográficas Costeiras: Rio do Meio, Parque Linear;  
4 27/03 Manguezal: Itacorubi 
5 03/04 Estudo Dirigido 
6 10/04 Apresentação Produção (grupo) 
7 17/04 Praia de Lama: Ponta do Goulart 
8 24/04 Praias de Lama: Costeira Pirajubaé 
9 01/05 Estudo Dirigido 
10 08/05 Praia arenosa: Morro das Pedras1 
11 15/05 Apresentação Produção (grupo) 
12 22/05 Lagoa e Restinga: Pequena (Campeche) 1 
13 29/05 Laguna e Dunas: Lagoa da Conceição 1 
14 05/06 Laguna: Canal da Barra + Costão 1 
15 12/06 Estudo Dirigido 
16 19/06 Apresentação Produção (grupo) 
17 26/06 Organização Geografia na rua (grupo) 
18 03/07 Evento Geografia/Oceano na rua (a definir local) 

 
1 saída às 8:10 no local do ônibus UFSC, em frente a Reitoria) 
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