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Processo nº 23075.035686/2020-33

  
 
Conforme o que estabelece a RESOLUÇÃO Nº 59/2020 - CEPE e em

complemento ao Despacho 5 (2781649) deste processo, o Colegiado do curso
aprovou a oferta em caráter emergencial e em formato remoto das seguintes
disciplinas:

 

Código Nome da disciplina* Prof. responsável N⁰ de
vagas

Código no
Currículo
antigo (versão
2013)

Ciclo

CEM106 Física I Aline Rossetto da Luz 15 - 2

RB325 Comunicar Ciência Érica Alves Vidal e Paulo da Cunha Lana 30 RB214 2

RB345 Oficina de Pesquisa IV Henry Louis Spach e José Bersano 15 - 2

RB358 Oceanografia por Satélite Maurício Almeida Noernberg 10 - 2

RB372 Tópicos Especiais - Ecologia e Biogeografia
Marinha

Maikon Di Domenico e Leonardo
Sandrini Neto 20  3

RB373 Tópicos Especiais - Ferramentas
Tecnológicas para a Pesquisa Acadêmica Gisele Cavalcante Morais 20 RB128B 2

RB374 Tópicos Especiais - O impacto das
mudanças climáticas no Oceano Renata Hanae Nagai 15 RB128C 2

RB383 Ictioplâncton Henry Louis Spach 8 RB265 2

RB367 Trabalho de Conclusão de Curso ----- 15 - 2

RB366 Estágio Obrigatório Supervisionado ----- 10 - 2

*Algumas disciplinas possuem algum horário fixo de atividade síncrona,
podendo ser verificado na respectiva Ficha 2. 

 
Outras disciplinas, para os demais ciclos, poderão ser aprovadas no

decorrer do período pelo Colegiado, e terão suas fichas 2 incluídas neste processo.
 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MARONE, VICE / SUPLENTE
COORDENADOR(A) DE CURSO DE GRADUACAO (CURSO DE OCEANOGRAFIA)
- PP, em 20/07/2020, às 21:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 2818190 e
o código CRC E07A5870.

Referência: Processo nº 23075.035686/2020-33 SEI nº 2818190
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CAMPUS AVANÇADO PONTAL DO PARANÁ 

Coordenação do Curso de Graduação em Oceanografia 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Ictioplâncton Código: RB383 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: Não 
Co-requisito: 

Não 
Modalidade: () Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 36 

CH semanal: 2 e 3 
Padrão (PD):  

Laboratório (LB): 

0 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada (OR): 

0 

Pratica Esp. (PE): 

0 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Uma visão integrada da ecologia de ovos e larvas de peixe no plâncton.  Os objetivos dos estudos, 

planejamento amostral, estratégias de coleta e processamento dos dados. 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

DATA ENCONTRO CONTEÚDO 

1 05/08 2,0 h/a Introdução geral. Entrega de publicação e questionário 

2 12/08 2,0 h/a  Reprodução de peixes, Fases ovo e larval e Ciclo de vida 

3 19/08 2,0 h/a Perspectivas no estudo no estudo de ovos e larvas de peixes.  

4 26/08 3,0 h/a Sistemas de amostragem 

5 02/09 3,0 h/a  Sistemas de amostragem. 

6 09/09 3,0 h/a Preservação, triagem e identificação de ovos de peixes 

8 16/09 3,0 h/a Identificação de larvas de peixes. 

9 23/09 2,0 h/a Estimar a estória pretérita de larvas: Tamanho, otólito e Idade 

10 30/09 2,0 h/a Estimar a estória pretérita de larvas: população e conectividade e mortalidade. 

11 07/10 3,0 h/a Ecologia trófica e predação das larvas de peixe 

12 14/10 3,0 h/a Hipóteses relacionando os processos ambientais e o recrutamento 

13 21/10 3,0 h/a Hipóteses relacionando os processos ambientais e o recrutamento 

14 28/10 3,0 h/a Hipóteses relacionando os processos ambientais e o recrutamento 

15 05/11 2,0 h/a Sinopse integrada da especialidade 

   Hipóteses relacionando os processos ambientais e o recrutamento 

Obs.: Este cronograma/programa poderá sofrer adequações de acordo com o andamento da disciplina.  
OBJETIVO GERAL 

 

Adquirir conhecimento sobre a ecologia e biologia dos estágios iniciais de peixes marinhos. 
. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Aulas assíncronas em power point, com apresentação e discussão no Microsoft Teams, sobre a 
ecologia e biologia das fases iniciais do ciclo de vida dos peixes marinhos. As dúvidas serão 
resolvidas através de email. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será baseada na síntese de publicações e um questionário, que serão enviados para 
cada aluno.  
 
A síntese das publicações terá valor 6 e o questionário valor 4. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

 
Leis JM, Trinski T. 1989. The larvae of Indo-Pacific shorefishes. Honolulu: Univeristy of Hawaii 
Press. 
 
Olivar, M-P, Fortuño, J-M 1991.  Guide to Ichthyoplankton of the Southeast Atlantica (Benguela 
Current Region.  Scientia Marina 55 (1): 1-383 
 
Matarese AC, Blood DM, Rugen WC. 2010. A taxonomic guide and atlas for the early life history 
stages of Northeast Pacific fishes. Seattle: Alaska Fisheries Science Center National Marine 
Fisheries Service, NOAA. 
 
Moser HG, editor. 1996. The early stges of fishes in teh California current region. Lawrence, KS: 
Allen Press Inc. 
 
Moser HG, Richards WJ, Cohen DM, Fahay MP, Kendall AWJ, Richardson SL, editors. 1984. 
Ontogeny and systematics of fishes. Based on an international symposium dedicated to the 
memory of Elbert Halvor Ahlstrom. Lawrence: Allen Press. i-ix, 1-760 p. 

 
 

 

Professor da Disciplina: Henry Louis Spach 
 

                     
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente: Marcelo Renato Lamour 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS DA TERRA 

CENTRO DE ESTUDOS DO MAR  

Coordenação do Curso de Oceanografia 

 
Plano de Ensino - Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: Oficina de Pesquisa IV Código: RB345 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito: 
nenhum 

Co-requisito: 
nenhum 

Modalidade: ( ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. %  

CH Total: 54h 
CH semanal:  

Padrão (PD):  Laboratório (LB):  Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 
54 

Prática Específica (PE): 0 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Retomada das Oficinas I a III. A construção da proposta de finalização do curso. Apresentação das normas da 
UFPR e do CEM para a apresentação de projetos e do projeto de TCC (monografias). Apresentação e avaliação 
dos projetos de TCC.  

 
 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

DATA ENCONTRO CONTEÚDO 

1 31/07 2,0 h/a Introdução à disciplina. Definição de orientação 

2 07/08 2,0 h/a Regulamentos de estágio e elaboração TCC.  

3 14/08 3,0 h/a Elaboração de projetos. Exemplos de projetos de TCC 

4 21/08 3,0 h/a Normas para escrita TCC. 

5 28/08 2,0 h/a Apresentação do andamento da escolha de orientador e do projeto.  

6 04/09 2,0 h/a Entrega do Requerimento 1 com indicação de orientação. 

7 11 a25/09  Elaboração do projeto com o orientador. 

8 02/10 3,0 h/a Avaliação do andamento dos projetos. Entrega do requerimento 2 com o nome 
do projeto. 

9 02/10 a 
29/10 

 Elaboração do projeto com o orientador 

 30/10 3,0 h/a Entrega de projeto escrito. Apresentação do projeto  

   

Obs.: Este cronograma/programa poderá sofrer adequações de acordo com o andamento da disciplina. Em todos os 
encontros poderá haver aplicações práticas do conteúdo. 

OBJETIVO GERAL 
 

Adquirir conhecimento sobre as normas da UFPR para que seja elaborado e avaliado o projeto de TCC.   
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Escolha do tema de TCC. Escolha de Professor Orientador. Escrita do projeto de TCC. 
Apresentação de projeto de TCC perante os demais alunos.  
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Aulas assíncronas em power point, com apresentação e discussão no Microsoft Teams sobre regulamentos, 
requerimentos, normas da UFPR, elaboração e apresentação de projetos. As dúvidas serão resolvidas 
através de email. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação da disciplina consistira na apresentação e aprovação do projeto do TCC. A frequência será 
computada.  

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

 
UFPR, 2017. Manual de Normalização de Documentos Científicos de acordo com as normas da ABNT. Universidade 
Federal do Paraná. Sistema de Bibliotecas. Editora UFPR. (PDF) 

 
REY, Luís. 1998. Planejar e redigir trabalhos científicos. 2.ed. rev. e ampl., Ed. Edgard Blucher, São Paulo .  

 
SQUARISI, D. & SALVADOR, A. 2004. A arte de escrever bem. Editora Contexto, 1ª. Edição, 112 pp. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 
 

De acordo com o tema escolhido para o projeto de TCC. 

 

 

Professor da Disciplina: Profs. Dr. Jose Bersano e Dr. Heny Spach  
 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenador do Curso:   Prof. Dr. Marcelo Lamour 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Pontal do Paraná - CEM 
Coordenação do Curso de Oceanografia 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Oceanografia pro Satélite Código: RB358 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

Ciclo: 2  

Pré-requisito: Oceanografia Física 

Descritiva 
Co-requisito:  Modalidade: Totalmente EaD 

CH Total: 72 *Número de vagas: 10  

*O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução Nº 59/20 - CEPE)  

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Introdução e histórico do sensoriamento remoto dos oceanos. Sensores. Fundamentos de oceanografia 
por satélites. Fundamentação física: as equações de Maxwell, radiação do corpo negro, transferência 
radiativa, modelagem. Instrumentação. Princípios de processamento de imagens. Sensores ativos e 
passivos. Aplicações em oceanografia utilizando sensores da radiação visível, infravermelha e 
microondas. Missões de campo como suporte ao sensoriamento remoto dos oceanos. 

 

JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 
 

A disciplina Oceanografia pro Satélite é dividida em duas etapas. A primeira metade é composta por 
conteúdo teórico e exercícios de processamento de imagens de satélite que podem ser executados nos 
computadores pessoais dos alunos. A segunda metade da disciplina é baseada na aprendizagem 
baseada em problema, através de um projeto desenvolvido pelo estudante sob a orientação do professor. 
O aluno define o objetivo e os métodos para atender aos objetivos. Estes projetos normalmente são úteis 
no TCC de muitos estudantes. A CH original em laboratório (12h) significa atividade em laboratório de 
informática. Desta forma, a disciplina pode ser realizada remotamente. 
Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) aprovou resolução 
que regulamenta as atividades acadêmicas no modelo ERE – Ensino Remoto Emergencial. 
 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Observação: caso estejam previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das 
referidas atividades deverão constar no cronograma de execução, e o docente deverá considerar a possibilidade do estudante ter 
problemas de acesso durante o desenvolvimento das atividades e deverá se utilizar de meios que permitam à/ao estudante o 
acesso futuro às atividades desenvolvidas (Resolução Nº 59/20 - CEPE).  

 
O número de horas-aula por dia deverá ser de até quatro horas. A carga horária se refere aos conteúdos abordados nas vídeos 
aulas, fórum de discussão, questionário, tira dúvidas por e-mail, chat, e as outras atividades propostas pelo professor (Resolução 
Nº 59/20 - CEPE).  

 

Cronograma Duração Conteúdo 

28/08 – 9:00 2h - Síncrona Ambientação: apresentação da disciplina, da plataforma 
online e dos meios de interação entre docente/estudante. 
Introdução ao Sensoriamento Remoto. 

03/08 – 9:00 3h - Síncrona Princípios físicos do Sensoriamento remoto 

04-07/08 4h Lista de exercícios e/ou leitura 

10/08 – 9:00 3h - Síncrona Sensoriamento remoto no Infravermelho e microondas 

11-14/08 4h Lista de exercícios e/ou leitura 

17/08 – 9:00 3h - Síncrona Sensoriamento remoto da vegetação e água 

18-21/08 4h Seminário 

7
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Pontal do Paraná - CEM 
Coordenação do Curso de Oceanografia 
 

24/08 – 9:00 3h - Síncrona Exercício guiado - SEADAS 

25-28/08 6h Discussão e elaboração do Projeto 

31/08 – 9:00 2h - Síncrona Avaliação 

01-04/09 8 Desenvolvimento do Projeto 

07-11/09 10 Desenvolvimento do Projeto 

14-18/09 10 Desenvolvimento do Projeto 

21-25/09 10 Desenvolvimento e entrega do Projeto 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
O aluno deverá ser capaz de compreender, analisar e quantificar as variáveis e processos oceanográficos 
possíveis de serem avaliados através de sensores remotos.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
O objetivo da disciplina é apresentar aos alunos os princípios físicos do sensoriamento remoto, do 
comportamento espectral de alvos e dos sensores remotos voltados ao estudo dos oceanos. Os alunos 
deverão ser capazes de identificarem a melhor faixa do espectro eletromagnético, o sensor mais 
adequado, as fontes de dados e as ferramentas de processamento e análises mais adequadas para cada 
parâmetro ou processo oceanográfico. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 

Toda comunicação, bem como disponibilização de materiais será feito via AVA no portal UFPR-VIRTUAL. 
Alternativamente outras ferramentas poderão ser utilizadas para comunicação e discussão como: email; 
WhatsAPP; TEAMS ou Google meeting. 

 

MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 
 

As discussões, monitoria, resolução de dúvidas e orientação no desenvolvimento do projeto ocorrerão por 
meio de chat, nas ferramentas acima mencionadas, ou email.  

 

MODELO DIDÁTICO ESPECÍFICO 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas, exercício e leituras orientadas e, 
ainda, com aprendizagem baseada em problema, através da elaboração de projeto individual orientado. 
 
O professor indicará links de materiais disponíveis, artigos científicos e e-books de livre acesso para 
leitura. Também indicará os softwares livres de processamento de imagens e banco de imagens de 
satélite  

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUENCIA DAS ATIVIDADES 
 

Observação: fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de 
trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 
Para o controle de frequência à distância, a participação e a postagem das atividades serão computadas 
na frequência do estudante.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Observação: Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e 
unidades curriculares ofertadas no período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

A avaliação será composta por uma prova avaliativa (A), exercícios semanais (E), e desenvolvimento do 
projeto, (P). A nota final, Nf, será calculada da seguinte forma:  
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Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Pontal do Paraná - CEM 
Coordenação do Curso de Oceanografia 
 

Nf = (A*3) + (E*1) + (P*6). 

Condição para aprovação por nota: Se Nf ≥ 70 aprovado direto por nota 

Se (nota do exame final + nota Nf) / 2 ≥ 50 

Condição para reprovação por nota: Se Nf < 40 reprovado direto por nota 

Se (nota do exame final + nota ND) / 2 < 50 
Se: 

Nf ≥ 70 e 75% de frequência (aprovado) 
Nf < 40 (reprovado) 
40,0 ≤ Nf < 70 e 75% de frequência (exame final) 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Observação: Na definição das bibliografias básica e complementar, a/o docente deverá indicar referências 
bibliográficas que possam ser consultadas pelas/pelos estudantes de modo remoto, em vista de que, mesmo que as 
bibliotecas integrantes do Sistema de Bibliotecas da UFPR (SiBi/UFPR) permaneçam fechadas para atendimento 
presencial durante o período do vigência do período especial, o SiBi/UFPR colocará à disposição das/dos docentes 
um serviço de orientação para o acesso a bases de dados digitais autorizadas para a UFPR e outros acervos digitais 
de acesso público (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 
1- STEFFEN, C.A. INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO. 
 http://www3.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm#bernardo 
2- RUDORFF, B.F.T. PRODUTOS DE SENSORIAMENTO REMOTO 
http://www3.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm#bernardo 
3- SAUSEN, T.M. SENSORIAMENTO REMOTO E SUAS APLICAÇÕES PARA RECURSOS NATURAIS 
http://www3.inpe.br/unidades/cep/atividadescep/educasere/apostila.htm#bernardo 
4- GREEN, E. P., MUMBY, P.J., EDWARDS, A. J., CLARK, C. D., (Ed. A. J. Edwards), 2000. Remote 

Sensing Handbook for Tropical Coastal Management. Coastal Management Sourcebooks 3, 
UNESCO, Paris. 316 pp. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000119752 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 03 títulos) 

1. https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/docs/technical/ 

2.http://www.academia.edu/31603081/SATELLITE_OCEANOGRAPHY_HISTORY_AND_INTRODUCTORY_CONCEPTS 

3. http://eohandbook.com/sdg/files/CEOS_EOHB_2018_SDG.pdf 

4. http://ioccg.org/what-we-do/ioccg-publications/ioccg-reports/ 

5. CENTENO, J. A. S.  2009. Sensoriamento remoto e processos de imagens digitais. UFPR, 209p. 

6. SOUZA, R.B. 2005. Oceanografia por satélites. São Paulo: Oficina de textos, 336p 
7. NOVO, E.L.M. 2008. Sensoriamento Remoto - Princípios e Aplicações - 2ª ed. Edgard Blucher, 328p. 

8. JENSEN, J. R. Sensoriamento Remoto do Ambiente: Uma perspectiva em recursos terrestres. São 

José dos Campos, SP: Parêntese, 2009. 

 
 

 
Professor da Disciplina: Mauricio Almeida Noernberg 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
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Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos Do Mar 

 

Ficha 2 (variável) 

Ensino Remoto Emergencial 
 

 

Disciplina: Física I Código: CEM106 

Natureza: ( x ) Obrigatória     (    ) Optativa Ciclo: 1 

Pré-requisito: 

Cálculo Diferencial e 

Integral I 

Co-requisito:  

Nenhum 
Modalidade: ( x ) Presencial (  ) Totalmente EaD ( ). 50% EaD* 

CH Total:  72 h Padrão (PD): 72 Laboratório (LB): 0  
Campo (CP): 

0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0  

Prática Específica 

(PE): 0  

*Número de vagas: 15 

*O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução Nº 59/20 - CEPE) 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 

Introdução. Vetores. Velocidade e aceleração vetoriais. Os princípios da dinâmica. Aplicações das leis de Newton. 

Trabalho e energia mecânica. Conservação da energia. Momento linear e conservação do momento linear. Colisões. 

Rotação e momento angular. Dinâmica de corpos rígidos. Força que varia inversamente ao quadrado da distância 

(gravitação). 

 

 
JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 
 

A disciplina não prevê atividades de laboratório e de campo e está entre as disciplinas passíveis de serem ofertadas 

remotamente, elencadas pelo colegiado do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária. Devido à pandemia, a oferta 

da disciplina de Física 1 – CEM 106 possibilita a continuidade das atividades acadêmicas, aproveitando o tempo e 

recursos digitais para a formação discente. 

 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Observação: caso estejam previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das referidas 
atividades deverão constar no cronograma de execução, e o docente deverá considerar a possibilidade d@ estudante ter problemas 
de acesso durante o desenvolvimento das atividades e deverá se utilizar de meios que permitam à/ao estudante o acesso futuro às 
atividades desenvolvidas (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 
 
**O número de horas-aula por dia deverá ser de até quatro horas. A carga horária se refere aos conteúdos abordados nas vídeos aulas, fórum de 
discussão, questionário, tira dúvidas por e-mail, chat, e as outras atividades propostas pelo professor (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
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Cronograma 

Duração** Conteúdo 

30/07 – 13:30 2 h Ambientação: apresentação da disciplina, da plataforma online e dos meios de 

interação entre docente/estudante, vídeo aula. 

31/07 a 05/07 7 h Medição, movimento retilíneo 

06/08 - 13:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana, vídeo aula 

07/08 a 12/08 7 h Vetores  

13/08 - 13:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana, vídeo aula 

14/08 a 19/08 6 h Movimento em duas e três dimensões 

20/08 - 15:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana, vídeo aula 

21/08 a 26/08 7 h Força 

27/08 - 13:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana, vídeo aula. 

28/08 a 02/09 7 h Energia cinética, trabalho, Energia potencial e conservação da energia 

03/09 - 13:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana 

04/09 a 098/09 7 h Rotação, torque 

10/09 - 13:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana, vídeo aula. 

11/09 a 16/09 7 h  Centro de massa, momento linear 

17/09 - 13:30 2 h Atividade síncrona: Resolução de exercícios, orientação das atividades da 

semana, vídeo aula. 

18/09 a 23/09 6 h Momento angular 

24/09 2 h Fechamento da disciplina, exame final 

Carga horária 
total*** 

72h  

***A carga horária total da disciplina ou unidade curricular de modo algum pode ser alterada para o período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

 

OBJETIVO GERAL 

 

 Fornecer aos acadêmicos o embasamento teórico e conceitual, para que estejam capacitados a resolver 
problemas inerentes a área de Engenharia que estejam relacionados aos conteúdos trabalhados na disciplina. 

 Capacitar o aluno a observar, quantificar, contextualizar e expressar suas percepções sobre um determinado 
fenômeno de forma clara, objetiva e sistêmica. 

 Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico e tecnológico. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Dominar os conceitos da Física básica do ponto de vista teórico. 

- Adquirir o domínio dos conteúdos citados acima. 

 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  
 

Google docs, google classroom, Instagram, teleconferência, Skype, e-mail. 
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MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 

O professor avaliará o conteúdo do material produzido e postado no Google classroom pelos alunos, responderá as 
dúvidas nos fóruns de discussão, promoverá debates, e responderá aos e-mails e as dúvidas que vierem através do 
Google classroom. 

MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 

Os alunos terão acesso a slides e vídeos aulas produzidas pelo professor da disciplina, que ficarão disponíveis no 
Goolge Classroom. Cada vídeo aula precede uma questão múltipla escolha. O professor também indicará sites com 
simuladores de física e e-books para leitura, ambos de livre acesso à comunidade UFPR. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 

 
Observação: fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e 
exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 
Para o controle de frequência a distância, a participação e a postagem das atividades serão computadas na 
frequência do estudante. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Observação: Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e unidades curriculares 
ofertadas no período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 

Avaliação da disciplina será realizada através das atividades descritas na tabela abaixo, que também indica a nota atribuída a cada 
atividade. A nota final da disciplina consistirá na média aritmética simples de todas as atividades:  

 A nota final da disciplina (ND) corresponderá à:  ND = (300)/ 3 

Conteúdo Atividade valor 

medição e MRU Lista de exercícios 20 

Vetores Lista de exercícios 20 

Movimento em 2 e 3 dimensões Lista de exercícios 20 

Força, força – aplicações Lista de exercícios 20 

Ficha de aplicações 20 

Energia cinética e Trabalho 
Energia potencial e conservação da 
energia 

Lista de exercícios 20 

Ficha de aplicações 20 

Relatório experimento simulador phet- física 20 

Centro de massa e momento linear Experimento – determinar o centro de massa 
de objetos reais 

20 

Lista de exercícios 20 

Rotação e torque Lista de exercícios 20 

Ficha de aplicações 20 

Relatório experimento simulador phet- física 20 

Momento angular Lista de exercícios 20 

Ficha de aplicações 20 

Total de pontos 300 

 

O aluno que obter: 

 ND ≥ 7,0 e frequência ≥ 75%: APROVADO direto 

 ND ≥ 7,0 e frequência < 75%: REPROVADO direto 

 ND < 4,0 e frequência < ou ≥ 75%: REPROVADO direto  

 4,0 ≥ ND < 7,0 e frequência ≥ 75%: EXAME FINAL 

EXAME FINAL (4,0 ≥ ND < 7,0) 

As atividades referentes ao exame final (EF) deverão ser postadas/ entregues no dia 26/09/202, através de uma lista de exercícios 
(valor 50) e de um relatório de um experimento do simulador phet – física (valor 50). O conteúdo do exame final irá abranger todo o 
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conteúdo abordado durante a disciplina.  

O aluno que não comparecer na data/local marcado para realização do Exame Final será reprovado, sem direito a uma nova data 
para a realização do EF. 

A nota final (NF) será dada pela média aritmética entre as notas obtidas na disciplina (ND) e da nota do exame final (EF), ou seja: 
NF = (ND + EF) / 2 

O aluno que obter: 

 NF ≥ 5,0: aprovado 

 NF < 5,0: reprovado 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, JEARL, J. Fundamentos de Física. Vol. 1 . 9ª edição. Editora LTC, 2012. 

 

NUSSENZVEIG, H. M. Curso de Física Básica, Vol. 1. 5ª. edição. Edgard Blucher. 2013 

 

TIPLER, P.A.; MOSCA, G. Física 1 - Para Cientistas e Engenheiros. Vol 1. 6a. edição. Editora LTC, 2009. 

 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/filter?sort=alpha&view=grid 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

SEARS, F.; YOUNG, H.D.; FREEDMAN, R. A. Física I. Mecânica. 12a. edição. Editora Addison Wesley. 2008. 

 

SERWAY, R. A. & JEWETT Jr, J. W. Princípios de Física Vol. 1 - Mecânica Clássica e Relatividade, 1a edição. 

Cengage, 2014. 

 

JEWETT JR., JOHN W. - SERWAY, RAYMOND A.; Física para cientistas e engenheiros, volume 1; 8a edição. Editora 

Cengage, 2012. 

 

FAZIO, Michelangelo. Problemi di Fisica. Milano: Springer Milan, 2008. (UNITEXT). Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1007/978-88-470-0796-3>. 

LUDWIG, Gunther; THURLER, Gérald. A New Foundation o Physical Theories. Berlin, Heidelberg: Springer, 2006. v.: 
digital. (Physics and Astronomy (Springer-11651; ZDB-2-PHA). Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1007/3-540-
30833-4>. 
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Professor da Disciplina: Prof.ª Dr.ª Aline Rossetto da Luz 

 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Coordenação do Curso:   PROF. DR. MARCELO RENATO LAMOUR 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ficha 2 (variável) 

 

 

Disciplina: Tópicos Especiais em Oceanografia (Ferramentas Tecnológicas para a 
Pesquisa Acadêmica) 

Código: RB373 

Natureza: (  ) Obrigatória     ( X ) Optativa Ciclo: 1 

Pré-requisito: 

Nenhum 
Co-requisito: Nenhum 

Modalidade:  

(  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD   ( ). 50% EaD* 

CH Total: 36h 
Padrão (PD):  

36 h 

Laboratório (LB): 

0 
Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

*Número de vagas: 20 

*O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução Nº 59/20 - CEPE) 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Princípios da Pesquisa Científica: conceitos, metodologia científica, tipos de pesquisa, campos de 
pesquisa, contexto digital. Pesquisa Bibliográfica: etapas, estratégias de busca, fontes de informação e 
tipos de documentos. Pesquisa em Bases de Dados: acervo de bibliotecas físicas e eletrônicas, bases de 
dados nacionais e internacionais, formas de acesso gratuito e utilização de redes sociais científicas. 
Gerenciadores bibliográficos: tipos de gerenciadores, utilização do Mendeley e principais ferramentas de 
edição de arquivos.  Coleta de Dados para Pesquisa: criação de formulários e visualização e 
apresentação de dados. Organização de Trabalhos Acadêmicos e Científicos: normas gerais de 
estruturação e formatação de documentos. 

 

 
JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 
 

As atividades didáticas desta disciplina foram elaboradas para totalmente EaD como proposta para 
Ensino Remoto Emergencial em Período Especial durante a suspensão do calendário acadêmico do 
primeiro semestre letivo de 2020. Os conteúdos curriculares teóricos serão desenvolvidos com realização 
de aulas e atividades didáticas baseadas em mecanismos de comunicação síncrona e assíncrona. A 
disciplina não prevê atividades de laboratório e de campo, no entanto, apresenta atividades práticas 
específicas que poderão ser realizadas remotamente utilizando dispositivo eletrônico e internet com 
auxílio do professor tutor e está entre as disciplinas passíveis de serem ofertadas remotamente no curso 
de Oceanografia. O pedido se faz necessário em razão das medidas de enfrentamento da pandemia de 
COVID-19 no País e o planejamento da disciplina seguirá a Resolução nº 59/2020-CEPE.  
 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Observação: caso estejam previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das referidas 
atividades deverão constar no cronograma de execução, e o docente deverá considerar a possibilidade d@ estudante ter problemas 
de acesso durante o desenvolvimento das atividades e deverá se utilizar de meios que permitam à/ao estudante o acesso futuro às 
atividades desenvolvidas (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 
 
**O número de horas-aula por dia deverá ser de até quatro horas. A carga horária se refere aos conteúdos abordados nas vídeos aulas, fórum de 
discussão, questionário, tira dúvidas por e-mail, chat, e as outras atividades propostas pelo professor (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

Cronograma Duração** Conteúdo 
27/07/2020 

 
15:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para 

apresentação da disciplina, do Ambiente Virtual de Aprendizagem e dos outros 
meios de interação entre docente/estudante na disciplina. 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar 

Coordenação do Curso de Graduação em Oceanografia 
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27/07/2020  
a  

01/08/2020 

3 h Atividade assíncrona 

 
Período de ambientação e apresentação da disciplina: conteúdos, atividades, 
avaliações, cronogramas, bibliografia e vídeo com mensagem de boas-vindas. 

 
03/08/2020  

a  
08/08/2020 

4 h Atividade assíncrona 

 
- UNIDADE 1. Princípios da Pesquisa Científica 
1.1 O que é pesquisa? 
1.2 A metodologia científica na pesquisa 
1.3 Tipos de pesquisa 
1.4 Campos de pesquisa na Oceanografia 
1.5 Pesquisa científica em contextos digitais 
 

10/08/2020  
a  

15/08/2020 

4 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 2. Pesquisa Bibliográfica 
2.1 Etapas da pesquisa bibliográfica 
2.2 Estratégias de busca para recuperação da informação 
2.3 Fontes de informação para pesquisa bibliográfica  
2.4 Tipos de documentos indexados e não indexados 

 
17/08/2020 

 
15:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para auxiliar no 

cadastro em bases de dados e acesso ao Portal de Periódicos da CAPES. 
 

17/08/2020  
a  

22/08/2020 

3 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 3. Pesquisa em Bases de Dados 
3.1 Acervo das bibliotecas brasileiras 
3.2 Comutação bibliográfica 
3.3 Bibliotecas eletrônicas científicas 
3.4 Portal de Periódicos da CAPES 
 

24/08/2020 
 

15:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para auxiliar no 

cadastro em bases de dados, instalação de plug-in e monitoramento de 
citações. 

 

24/08/2020  
a  

29/08/2020 

3 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 3. Pesquisa em Bases de Dados 
3.5 Google Acadêmico 
3.6 Bases internacionais multidisciplinares na área da Oceanografia 
3.7 Monitoramento de citações 
3.8 Plug-in gratuitos para acessar PDFs de texto completo 
3.9 Redes sociais para acadêmicos e pesquisadores 
 

31/08/2020 
 

15:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para auxiliar na 

instalação, cadastro e utilização do Mendeley. 
 

31/08/2020  
a  

05/09/2020 

3 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 4. Gerenciadores bibliográficos 
4.1 Tipos de gerenciadores bibliográficos 
4.2 Gerenciamento de bibliotecas de arquivos no Mendeley 
4.3 Criação e organização de biblioteca de referências no Mendeley 
 

08/09/2020 
 

14:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para explicar as 

potencialidades das ferramentas disponíveis nos gerenciadores durante a 
redação de textos. 
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08/09/2020  
a  

12/09/2020 

3 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 4. Gerenciadores bibliográficos 
4.4 Como inserir as referências e citações no corpo do texto 
4.5 Geradores de referências bibliográficas 
 

14/09/2020 
 

15:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para criação de 

formulários de dados para pesquisa. 
 

14/09/2020  
a  

19/09/2020 

3 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 5. Coleta de Dados para Pesquisa 
5.1 Tipos de formulários 
5.2 Configuração de formulários 
5.3 Ferramentas para visualização e apresentação de dados 
 

21/09/2020 
 

15:00 hs 

1 h Atividade síncrona  

 
Videoconferência com a turma pela Sala do Microsoft Teams para orientações 
sobre a organização e estrutura de documentos em trabalhos acadêmicos e 

científicos, finalização da disciplina. 
 

21/09/2020  
a  

26/09/2020 

3 h Atividade assíncrona  

 
- UNIDADE 6. Organização de Trabalhos Acadêmicos e Científicos 
6.1 Normas gerais para estruturação de trabalhos acadêmicos e científicos 
6.2 Formatação de trabalhos acadêmicos da UFPR 
 

Carga horária 
total*** 

36h  

***A carga horária total da disciplina ou unidade curricular de modo algum pode ser alterada para o período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Orientar o aluno a compreender, integrar, associar e aplicar conceitos e utilizar as principais ferramentas 
tecnológicas na pesquisa acadêmica para a Oceanografia.  

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Conhecer as diferentes formas de rastreamento em bases de dados para recuperação de informações 
científicas com temática oceanográfica; 

- Realizar uma pesquisa bibliográfica na área, de forma sistemática e seletiva; 
 
- Promover a utilização dos gerenciadores bibliográficos que auxiliam no desenvolvimento de trabalhos 
acadêmicos; 
 
- Criar formulários profissionais online e analisar os resultados de forma avançada em planilhas com 
tabela dinâmica; 

- Oferecer um panorama geral de como devem ser estruturados os elementos componentes de trabalhos 
acadêmicos e científicos. 

 

 
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  

 
As ferramentas assíncronas estarão disponíveis aos alunos no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
– Moodle oficial da UFPR: mural, chat e fórum de discussões para postagem dos roteiros pedagógicos, 
vídeos e links relacionados com a disciplina. Os encontros síncronos serão realizados pela Sala do 
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Microsoft Teams. Adicionalmente, os avisos importantes, como início e finalização de cada unidade 
didática, também serão enviados por e-mail e whatsapp. O período de ambientação para que os alunos 
possam conhecer os recursos digitais será realizado na primeira semana da disciplina. 
 

 
MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 

 
A tutoria será realizada pela professora responsável da disciplina, que realizou cursos de capacitação e 
atualização em EaD promovidos pela equipe CDP/UCAQ da UFPR: Educação Híbrida (45 horas) - Turma: 
3013-07 e Práticas Docente com Recursos Tecnológicos (45 horas) - Turma: 2002-07. Adicionalmente, a 
professora/tutora participou de outros treinamentos on line: Oficina de capacitação para criação de sala 
no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) – Moodle oficial da UFPR, Oficina de capacitação para 
criação de atividades e avaliações em EAD I: Kahoot e Google Forms pelo Setor de Educação 
Profissional e Tecnológica (NTE-SEPT) da UFPR, I Encontro Virtual NTE-SEPT da UFPR 
(Compartilhando experiências de ensino remoto emergencial) via Microsoft Teams, Recursos na Sala de 
Assessoria Pedagógica Online na UFPR Virtual, Ferramentas digitais da plataforma educacional Google 
for Education pela Secretaria de Educação e Esporte (SEED-PR).  
 
A tutoria será realizada para no máximo 20 alunos matriculados na disciplina. As atividades desenvolvidas 
pela professora-tutora serão:  
- elaborar roteiro pedagógico e atividades de todas as unidades didáticas;  
- acompanhar as atividades discentes de acordo com o cronograma do curso, manter regularidade de 
acesso ao AVA e dar retorno às solicitações individuais ou coletivas dos cursistas por e-mail, nos fóruns 
de discussão ou chat do AVA no prazo máximo de 48 horas;  
- estabelecer contato permanente com os alunos, promover debates e mediar as atividades discentes;  
- colaborar com a coordenação do curso na avaliação dos estudantes. 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 

 
- O Guia do curso e os Roteiros pedagógicos para cada unidade serão produzidos utilizando as 
ferramentas de editores de documentos da Microsoft Office e a plataforma Canva. 
 
- Links externos para download e leitura de materiais disponíveis gratuitamente foram especificados na 
lista de bibliografia básica e complementar da disciplina, e também serão indicados artigos científicos e e-
books para leitura complementar em cada unidade didática que sejam de livre acesso à comunidade da 
UFPR. 
 
- As videoconferências transmitidas pela Sala do Microsoft Teams são atividades não obrigatórias, no 
entanto, elas serão gravadas e posteriormente disponibilizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) – Moodle oficial da UFPR. 
 
- As atividades de frequência com questões objetivas e dissertativas serão elaboradas com as 
ferramentas digitais da plataforma educacional Google for Education. 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 

 
Observação: fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos e 
exercícios domiciliares desenvolvidos pel@s estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

A participação no fórum e/ou a postagem de atividades específicas para cada uma das etapas semanais 
das unidades didáticas realizadas de forma assíncrona e computadas para o controle de frequência do 
aluno matriculado na disciplina. 
 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Observação: Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e unidades curriculares 
ofertadas no período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

DATA ATIVIDADE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PESO 
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24/08/2020  
a  

29/08/2020 

Atividade assíncrona: 
 
Apresentar resultados 
de Busca Científica 
(BC) 

Os alunos deverão realizar busca por 
referências bibliográficas nas principais 
bases de dados aplicando critérios de 
buscas previamente estabelecidos. 
Elaborar um documento apresentando 
uma lista dos termos específicos e 
genéricos utilizados na estratégia de 
busca e a análise métrica descrevendo o 
nível de influência de seus resultados. 
 

30% 

08/09/2020  
a  

12/09/2020 

Atividade assíncrona: 
 
Criar uma Biblioteca 
com o Mendeley (BM) 
 

Criar uma biblioteca de referências 
bibliográficas de um tema específico da 
Oceanografia, importar o material 
bibliográfico de outros softwares de 
pesquisa e exportar citações e 
referências dos arquivos da sua 
biblioteca do Mendeley para o Microsoft 
Word.  
 

40% 

14/09/2020  
a  

19/09/2020 

Atividade assíncrona: 
 
Elaborar um 
Formulário de 
Pesquisa (FP) 

Elaborar um formulário utilizando as 
ferramentas na internet que permitem 
fazer os mais diversos tipos de pesquisas 
online: 
1. Formular o problema da pesquisa 
2. Determinar o objetivo da pesquisa 
3. Definir o público-alvo 
4. Criar um questionário 

30% 

 

A nota final (NF) na disciplina resultará da média ponderada de todas as atividades realizadas na 
disciplina: NF = ((BC*3) + (BM*4) + (FP*4) / 10. Os estudantes que obtiverem nota igual ou acima de 70 e 
frequência de no mínimo 75% serão considerados aprovados, segundo o artigo 94 da resolução 37/97-
Cepe. Os estudantes com notas entre 40 e 69, com frequência de no mínimo 75%, deverão fazer exame 
final, com valor 100. A nota do exame final somada com a nota final na disciplina divididos por dois deverá 
dar uma nota igual ou maior que 50 para que o estudante seja considerado aprovado (arts. 95 e 96 da 
res. 37/97-Cepe).  
 
Em caso de exame final, o aluno deverá elaborar um relatório seguindo as normas de formatação de 
trabalhos acadêmicos da UFPR, incluindo os resultados de Busca Científica, uma Biblioteca criada no 
Mendeley com a exportação das citações e referências para o Microsoft Word e um Formulário de 
Pesquisa seguindo os critérios de avaliação descritos na tabela de atividades avaliativas. 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

Observação: Na definição das bibliografias básica e complementar, a/o docente deverá indicar referências bibliográficas que possam 
ser consultadas pelas/pelos estudantes de modo remoto, em vista de que, mesmo que as bibliotecas integrantes do Sistema de 
Bibliotecas da UFPR (SiBi/UFPR) permaneçam fechadas para atendimento presencial durante o período do vigência do período 
especial, o SiBi/UFPR colocará à disposição das/dos docentes um serviço de orientação para o acesso a bases de dados digitais 
autorizadas para a UFPR e outros acervos digitais de acesso público (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

AMADEU, M.S.U.S.; MENGATTO, A.P.F.; STROPARO, E.M.; ASSIS, T.T.S. 2017. Manual de 
normalização de documentos científicos de acordo com as normas da ABNT. [recurso eletrônico]. 
Curitiba: editora UFPR, 327 p. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654  

BARROSO, A.L.R. 2012. Instrumentos de pesquisa científica qualitativa: vantagens, limitações, 
fidedignidade e confiabilidade. EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, ANo 17, Nº 172, 
Setembro de 2012.  

CASELI, H. 2011. Metodologia Científica. [recurso eletrônico]. São Carlos – SP: UAB-UFSCar, 111 p. 
Disponível em: http://livresaber.sead.ufscar.br:8080/jspui/handle/123456789/2783  
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CENDON, B. V. 2001. Ferramentas de busca na Web. Ciência da Informação. Brasília, v. 30, n. 1, p. 39-
49. 

PEREIRA, A.S.; SHITSUKA, D.M.; PARREIRA, F.J.; SHITSUKA, R. 2018. Metodologia da pesquisa 
científica [recurso eletrônico]. 1ª Edição. Santa Maria, RS : UFSM, NTE, 119 p. Disponível em: 
https://repositorio.ufsm.br/handle/1/15824  

SANCHEZ, C.S. 2019. Tutorial Mendeley: versão Web e Desktop. Disponível em: 
https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/60472  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

ARAGÃO, J.W.M.; MENDES NETA, M.A.H. 2017. Metodologia Científica. [recurso eletrônico]. Salvador: 
UFBA, Faculdade de Educação, Superintendência de Educação a Distância, 2017. 51 p. Disponível em: 
http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/174996 

PEREIRA, Mauricio Gomes; GALVAO, Taís Freire. Etapas de busca e seleção de artigos em revisões 
sistemáticas da literatura. Epidemiologia e Serviços de Saúde. Brasília, v. 23, n. 2, p. 369-371, jun.  
2014. 

PRODANOV, C.C.; FREITAS, E.C. 2013. Metodologia do trabalho científico [recurso eletrônico]: métodos 
e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2ª Edição. Novo Hamburgo: Feevale, 276 p. Disponível 
em: https://www.feevale.br/institucional/editora-feevale/metodologia-do-trabalho-cientifico---2-edicao 

YAMAKAWA, E.K.; KUBOTA, F.I.; BEUREN, F.H.; SCALVENZI, L.; CAUCHICK MIGUEL, P.A. 2014. 
Comparativo dos softwares de gerenciamento de referências bibliográficas: Mendeley, EndNote e Zotero. 
TransInformação. Campinas, 26(2):167-176, maio/ago 2014. 

 

  

 
 

 
Professor da Disciplina: PROF

a
.  DR

a
. GISELE CAVALCANTE MORAIS  

 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
Coordenação do Curso:   PROF. DR. MARCELO RENATO LAMOUR 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ministério Da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pontal Do Paraná – Centro De Estudos Do Mar 
Coordenação do Curso de Oceanografia 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina:  Tópicos Especiais em Oceanografia III – B  
“O impacto das mudanças climáticas no Oceano” 

 

Código: RB373  
 

Natureza: (  ) Obrigatória  (X) Optativa Ciclo: 2 e 3 

Pré-requisito: nenhum Co-requisito: nenhum Modalidade: ERE 

CH Total: 36h *Número de vagas: 15 

 *O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução 
Nº 59/20 - CEPE)  

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Introdução à Mudança Climática; o Painel Intergovernamental para Mudança Climática (IPCC) e seus 
relatórios do IPCC; o papel do oceano no sistema terrestre; escalas de tempo, limites e a detecção de 
mudanças no oceano; mudanças observadas e projetadas para o oceano; Riscos e impactos relacionados 
às mudanças no oceano para regiões costeiras, ecossistemas marinhos e para a sociedade; causas,  
consequências e respostas da sociedade para as mudanças no oceano. 
 
 

 

JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 
A disciplina “Tópicos Especiais em Oceanografia III – B: Os impactos das mudanças climáticas para o 
Oceano” não prevê atividades de laboratório e de campo, assim está entre as disciplinas passíveis de serem 
ofertadas remotamente. Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(CEPE) aprovou resolução que regulamenta as atividades acadêmicas no modelo ERE – Ensino Remoto 
Emergencial. 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 

Cronograma Duração** Conteúdo 

11/08 – 10:00 2h 
Ambientação: apresentação da disciplina, da plataforma online e 
dos meios de interação entre docente/estudante. 

12 a 17/08 6h 

Vídeo aula 1: Introdução à Mudança Climática 
Vídeo aula 2: O que é o IPCC? 
Vídeo aula 3: O relatório especial do IPCC sobre os Oceanos e a 
Criosfera sob um clima em mudança climática (SROCC) 

18/08 – 10:00 2h 
Atividade síncrona: o papel do oceano no sistema terrestre; 
escalas de tempo, limites e a detecção de mudanças no oceano; 
mudanças observadas e projetadas para o oceano. 

19 a 24/08 6h 

Vídeo aula 4: Conceitos-chave sobre risco, adaptação, resiliência e 
transformação 
Vídeo aula 5: Riscos e impactos relacionados às mudanças no 
oceano 
Vídeo aula 6: Base Física para Mudança do Nível do Mar e riscos 
associados 
Leitura: SROCC, capítulo 4, itens 4.2.2, 4.2.3 e 4.3 

25/0/8 – 10:00 2h 
Atividade síncrona: Discussão – as implicações da elevação do 
nível do mar para regiões costeiras e a sociedade 

26 a 30/08 4h 
Video-aula 7: O oceano em mudança e os ecossistemas marinhos  
Video-aula 8: O oceano em mudança e o bem-estar humano 

RB374
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Fórum de discussão: Como a vida no mar é afetada pelas 
mudanças climáticas? 

01/09 – 10:00 2h 

Atividade síncrona: Extremos e mudanças abruptas; ciclones 
extratropicais e a dinâmica da superfície do mar; ondas de calor 
marinhas e suas implicações; trocas interoceânicas e a mudança 
global 

02 a 07/09 4h 

Video-aula 9: Sistemas de conhecimento para entender e 
responder às mudanças 
Video-aula 10: Abordando as causas e consequências das 
mudanças climáticas para o oceano 
Fórum de discussão: Implicações do Acordo de Paris para o 
Oceano 

08/09 – 10:00 2h 
Atividade síncrona: Discussão – Qual o papel do conhecimento da 
sociedade para suas respostas às mudanças climáticas? 

15/09 6h 
Avaliação on-line: entrega de ensaio individual sobre o impacto da 
Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o 
Desenvolvimento Sustentável (2021-2030) no futuro do Oceano. 

22/09 – 10:00  Exame final on-line 

CH Total***: 36h  
  

OBJETIVO GERAL 
 

A disciplina tem como objetivo funcionar como um espaço de discussão dos impactos das mudanças 
climáticas para o Oceano. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Ao final da disciplina os alunos devem ser capazes de (i) identificar o papel do Oceano no Sistema Climático 
da Terra; (ii) compreender as diferentes escalas de tempo, os limites e a detecção de mudanças no oceano; 
(iii) visualizar as mudanças observadas e projetadas para o oceano; (iv) e avaliar os riscos e impactos 
relacionados a mudanças no oceano para sociedade. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  
 
Os encontros virtuais (atividade síncrona) serão realizados utilizando a plataforma Google Meet e serão 
gravadas para posterior disponibilização no Moodle, onde serão também disponibilizadas video-aulas 
interativas, gravadas com auxílio do software ©Active Presenter e a ferramenta H5P do Moodle. A disciplina 
aplicará a metodologia de sala de aula invertida (flipped classroom), com a discussão por vídeo conferência 
de temas previamente disponibilizados para as alunas e alunos discentes; além da realização de fóruns de 
discussão virtuais no Moodle. A participação discente nessas discussões, bem como a entrega de um 
ensaio escrito individual serão aplicados como forma de avaliação. A docente estará disponível para 
orientações e dúvidas sobre a disciplina e seu conteúdo, durante todo o período de realização da disciplina  
via e-mail, chat do TEAMS, e em horário previamente combinado com os discentes, via WhatsApp. 
 
 

MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 
 
A monitoria e resolução de duvidas ocorrerão por meio de chat no TEAMS ou email, e em horário 
previamente combinado com os discentes, via WhatsApp. O acompanhamento do aprendizado será 
realizado pela docente por meio da avaliação das respostas nos vídeos interativos, pela participação da 
aluna e aluno nos fóruns de discussão. 

MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 
 
As alunas e alunos terão acesso a vídeos aulas interativas produzidas pelo professor da disciplina e 
disponibilizadas no Moodle. A docente também indicará artigos científicos e e-books para leitura, ambos 
de livre acesso à comunidade UFPR.  
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IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES  
 
O controle de frequência será realizado somente por meio da realização, de forma assíncrona, de trabalhos 
e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). Para o controle de 
frequência à distância, a participação e a postagem das atividades serão computadas na frequência do 
estudante.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A participação discente nas discussões (atividades assíncronas e fóruns virtuais) (PD, peso 0,40) 
e entrega de um trabalho final individual (TI, peso 0,60) serão aplicados como forma de avaliação. 
 

A nota da disciplina (ND) será calculada como: ND = (PD*0,4) + (TI*0,60) 

Condições: ND≥ 7,0, e freqüência > 75%; aprovado 

                   ND≥ 7,0, e freqüência < 75%; reprovado por falta 

                   ND<4,0, e freqüência < ou ≥ 75%; reprovado por nota 

                   4 ≤ ND < 7,0 e freqüência ≥ 75%; exame final 

                                                               Se (nota do exame final + nota ND) / 2 ≥ 5,0 

                                                               Se (nota do exame final + nota ND) / 2 < 5,0 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

IPCC (2013) Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I 
to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., 
D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. 
Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, 
USA, 1535 pp. [disponível em: https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#] 

IPCC (2019) An IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate [H.- 
O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, 
A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (eds.)]. [disponível em: 
https://www.ipcc.ch/srocc/] 

Intergovernmental Oceanographic Commission (2019) A Ciência que precisamos para o oceano 
que queremos: Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento 
Sustentável (2021-2030). Brasilia, UNESCO Office Brasilia;São Paulo, Cátedra UNESCO para 
Sustentabilidade dos Oceanos – Universidade de São Paulo. 24p. [disponível em: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265198_por] 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (5 títulos) 

Talley, L. D., G. L. Pickard, W. J. Emery and J. H. Swift (2011). Descriptive Physical 
Oceanography: An Introduction (Sixth Edition), Elsevier, Boston, 560 pp. [disponível em: 
https://www.sciencedirect.com/book/9780750645522/descriptive-physical-oceanography] 

IPCC (2018) An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-
industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of 
strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and 
efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, 
P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. 

Anexo - Ficha 2 - RB374 (2818315)         SEI 23075.035686/2020-33 / pg. 22

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265198_por
https://www.sciencedirect.com/book/9780750645522/descriptive-physical-oceanography


Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. 
[disponível em: https://www.ipcc.ch/sr15/] 

Talley, L.D. et al. (2016). Changes in Ocean Heat, Carbon Content, and Ventilation: A Review of 
the First Decade of GO-SHIP Global Repeat Hydrography. Annual Review of Marine Science  
Vol. 8:185-215 [disponível em: https://doi.org/10.1146/annurev-marine-052915-100829] 
 
Barker, S. & Ridgwell, A. (2012) Ocean Acidification. Nature Education Knowledge 3(10):21. 
[disponível em: https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/ocean-acidification-
25822734/] 
 
Loubere, P. (2012) The Global Climate System. Nature Education Knowledge 3(10):24.  
[disponível em: https://www.nature.com/scitable/knowledge/library/the-global-climate-system-
74649049/] 
 

A Rovere, P Stocchi, M Vacchi (2016). Eustatic and relative sea level changes. Current Climate 
Change Reports [disponível em: https://link.springer.com/article/10.1007/s40641-016-0045-7] 
 

 

Professor da Disciplina:  Renata Hanae Nagai                                  e-mail: 
renatanagai@ufpr.br 

Assinatura:  
 
Coordenação do Curso de Oceanografia: Prof. Dr Marcelo Renato Lamour 
 
 
 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
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Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos Do Mar 

Coordenação do Curso de Oceanografia 

 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: : COMUNICAR CIENCIA Código: RB325 

Natureza: ( x ) Obrigatória     (    ) Optativa Ciclo:  

Pré-requisito: 

nenhum 
Co-requisito: nenhum Modalidade: Presencial 

CH Total: 36h *Número de vagas: 30 

*O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução Nº 59/20 - CEPE) 
 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
A natureza e importância da comunicação científica. Origens da escrita científica: o modelo IMRAD e variações 
modernas. O estilo científico contemporâneo. Editoração científica contemporânea: escolha da revista,  processo da 
revisão por pares, dinâmica editorial. Referenciação bibliográfica e facilidades da internet.  Como ilustrar trabalhos 
científicos? Princípios fundamentais da apresentação de dados qualitativos e quantitativos em trabalhos científicos: 
elaboração de gráficos, figuras, tabelas, fotografias científicas de forma eficaz. A estrutura e os rituais de reuniões 
científicas: apresentação oral ou painel? A Internet e o futuro das publicações científicas: novas tecnologias e novos 
modos de encarar a publicação. 
 

 
JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 
 

A disciplina Comunicar Ciência não prevê atividades de laboratório e de campo e está entre as disciplinas passíveis 
de serem ofertadas remotamente. Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(Cepe) aprovou resolução que regulamenta as atividades acadêmicas no modelo ERE – Ensino Remoto Emergencial. 
 
 

 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Observação: caso estejam previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das referidas 
atividades deverão constar no cronograma de execução, e o docente deverá considerar a possibilidade do estudante ter problemas 
de acesso durante o desenvolvimento das atividades e deverá se utilizar de meios que permitam à/ao estudante o acesso futuro às 
atividades desenvolvidas (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 
 
**O número de horas-aula por dia deverá ser de até quatro horas. A carga horária se refere aos conteúdos abordados nas vídeos aulas, fórum de 
discussão, questionário, tira dúvidas por e-mail, chat, e as outras atividades propostas pelo professor (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 

Todas as atividades ocorrerão de forma remota síncronas. 
Cronograma Prof. Duração** Conteúdo 
19/08 -15 h PL  2h Vídeo aula: Por que comunicar? A natureza e a importância da 

comunicação científica. Origens da escrita científica: o modelo IMRAD 
e variações modernas. 

20/08 -15 h 
PL  

2h 
Vídeo aula: Como fazer uma apresentação oral? Como preparar slides 

eficazes. 

26/08 -15 h 
EV 2h Vídeo aula: Princípios fundamentais na apresentação de dados 

quantitativos em trabalhos científicos. Tipos básicos, fontes, estrutura, 
cores, gráficos, figuras, tabelas, marcador laser. 

27/08 -15 h 
PL 

2h 

Vídeo aula: As facilidades da internet para recuperação e gestão de 

informações. Como citar referências bibliográficas? O uso de 
gerenciadores de referências: o Mendeley. 

02/09  -15 h 
EV 3h Vídeo aula: Tipos de publicações científicas. Princípios da 

comunicação científica com a sociedade: como aumentar a 
conscientização da sociedade sobre ciência. 

03/09  -15 h EV 
3h Vídeo aula: Como ilustrar trabalhos científicos? Elaboração de 

gráficos, figuras, tabelas, fotografia científica e aplicativos gráficos. 
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Como fazer um resumo? Como fazer um painel? 

09/09  -15 h PL 2h Vídeo aula: Como redigir trabalhos científicos: a estrutura dos textos 

científicos e a dinâmica editorial (PL). 

10/09  -15 h PL 
2h 

Um exercício prático de redação científica: dicas gerais de redação. 
Onde e quando submeter um manuscrito? O processo de revisão 
editorial 

16/09  -15 h PL 2h Continuação: Exercícios práticos de redação científica 

17/09  -15 h PL e EV 4h Finalização - Apresentações dos alunos: Painéis  

23/09  -15 h PL e EV 4h Finalização - Apresentações dos alunos: Apresentações 

24/09  -14-17 h PL e EV 4h Finalização - Apresentações dos alunos: Apresentações 

25/09  -14-17 h PL e EV 4h Finalização - Apresentações dos alunos: Apresentações 

Carga horária 
total*** 

 36h  

***A carga horária total da disciplina ou unidade curricular de modo algum pode ser alterada para o período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

 
OBJETIVO GERAL 

 
- Desenvolver a aptidão dos alunos para a comunicação científica através da preparação de ilustrações, gráficos, 
diagramas, slides, apresentações orais e em painel. 
 
- Desenvolver o conhecimento odos alunos sobre como preparar e organizar um trabalho científico, desde o resumo 
até as referências. 
avaliação crítica dos conceitos e instrumentos da comunicação científica  

 

 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
- Aplicar a avaliação crítica dos conceitos e instrumentos da comunicação científica através de atividades dirigidas e 
sequenciais. 
 - Aplicar os conceitos  adquiridos para a apresentação de comunicações científicas em painel e oral e nas demais 
atividades acadêmicas. 
 
 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO  
 

Aulas: 

Aulas expositivas por vídeos conferência utilizando power point e a plataforma Google meet, 
Metodologias adotadas: 

- Aulas por vídeo conferência; 
- Trabalhos individuais; 
Avaliações: Apresentações por parte dos alunos de atividades discutidas em aula 
Monitoria e duvidas: 

- chat dentro da sala google classroom e por e-mail. 

 

MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 

A monitoria e resolução de duvidas ocorrerão por meio de chat na sala google classroom ou email. O 
acompanhamento do aprendizado será em atividade proposta para cada assunto, sendo o material produzido no 
Google Docs pelos alunos analisado e respondido pelo Professor . 

MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 

Os alunos terão acesso a vídeos aulas produzidas pelo professor da disciplina. O professor também indicará material  
científico e sites para leitura, ambos de livre acesso à comunidade UFPR. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 

 

Observação: fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de 
trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 
Para o controle de frequência à distância, a participação e a postagem das atividades serão computadas na 
frequência do estudante. 
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Observação: Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e 
unidades curriculares ofertadas no período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 
 

Datas das provas: 
Avaliação: 07 a 15/10 – 14-17 h 
Exame final: 22/10 – 15-17 h 
 
A finalização da disciplina consistirá em apresentações feitas individualmente ou em duplas (dependendo do número 
de alunos) e terá caráter essencialmente prático. Ainda na primeira semana, os alunos escolherão um artigo 
científico, preferencialmente em inglês. A finalização consistirá na transformação deste artigo em um painel  (usando 
Power Point ou equivalente) e em uma comunicação oral com 10  minutos de duração. Os alunos serão responsáveis 
pela organização de um mini-congresso, seguindo todos os ritos e procedimentos de eventos científicos similares, no 
qual serão realizadas as apresentações que serão avaliadas pelos professores. 

 
As notas do painel (3,0) e da apresentação (7,0) serão somadas para compor a nota final da disciplina (ND). 
 
Condições: ND≥ 7,0, e freqüência < 75%; reprovado direto por falta 
                  ND<4,0, e freqüência < ou ≥ 75%; reprovado direto por nota 
                   4 ≤ ND < 7,0 e freqüência ≥ 75%; exame final 
 
Condição para aprovação por nota:   Se ND ≥ 7,0 aprovado direto por nota 
                                                        Se  (nota do exame final + nota ND) / 2 ≥ 5,0 
 
Condição para reprovação por nota:    Se ND < 4,0 reprovado direto por nota 
                                                          Se  (nota do exame final + nota ND) / 2 < 5,0 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

 

Abrahamsohn, P. 2004. Redação científica. Guanabara Koogan, 1ª. Ed. 
Briscoe, M. H. 1996. Preparing Scientific Illustrations: A Guide to Better Posters, Presentations, and Publications. 
Springer, New York, 204 pp. 
Rey, Luís. 2003. Planejar e redigir trabalhos científicos. 3.ed. rev. e  ampl., Ed. Edgard Blucher, São Paulo 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (3 títulos) 

Volpato, G. L. 2003. Publicação científica. 2. ed. Botucatu: Tipomic, 143 pp.(**) 
Volpato, G. L. 2006. Dicas para Redação Científica. 2. ed. Botucatu - SP: Diagrama  Comunicação, Gráfica e Editora, 
84 pp. 
UFPR. 2006. Normas para apresentação de documentos científicos. Disponível em: 
http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/45654  
 

Professor da Disciplina:  

Erica Alves Gonzalez Vidal: ericavidal2000@yahoo.com.br (Responsável) 

Paulo da Cunha Lana : lana@ufpr.pr (Co-responsável) 

 
Assinatura: __________________________________________ 

 
 
 
 
Coordenação do Curso de Oceanografia: Prof. Dr Marcelo Renato Lamour 
 
Assinatura: __________________________________________ 
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Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos Do Mar 

Coordenação do Curso de Oceanografia 

 

Ficha 2 (variável) 
 

Disciplina: Ecologia e Biogeografia Marinha (Tópicos especiais) Código: RB372 

Natureza: (  ) Obrigatória ( x ) Optativa Ciclo: 3 

Pré-requisito: 

Recomenda-se ter 
cursado Ecologia 
geral, Introdução a 
Oceanografia 
Biológica e Biologia e 
Evolução 

Co-requisito: nenhum Modalidade: Ensino Remoto Emergencial 

CH Total: 36h *Número de vagas: 20 

*O número de vagas deverá ser estabelecido pelo docente responsável pela disciplina e pela coordenação (Resolução Nº 59/20 - CEPE) 

 
EMENTA (Unidade Didática) 

 
Essa disciplina abordará conceitos de evolução, sistemática e biogeografia relacionados ao 
ambiente marinho e seus seres vivos. Ela se concentrará na aplicação de métodos usados para 
estudar evolução e biogeografia e se baseará em evidências de dados moleculares, registros de 
distribuição, registros fósseis, traços funcionais (morfologia), e da história de vida (larva até 
adulto), para explicar a biodiversidade no ambiente marinho. Vamos revisar e discutir artigos de 
evolução, ecologia, morfologia e história de vida para integrar as disciplinas e mostrar o papel 
dos eventos históricos na determinação dos padrões de distribuições dos táxons e o papel dos 
fatores ecológicos na manutenção das populações marinhas. 
 

 
JUSTIFICATIVA PARA A OFERTA A DISTÂNCIA 

 
A disciplina de Ecologia e Biogeografia Marinha não prevê atividades de laboratório e de campo e está entre as 
disciplinas passíveis de serem ofertadas remotamente. Devido à pandemia da Covid-19, o Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou resolução que regulamenta as atividades acadêmicas no modelo ERE – Ensino 
Remoto Emergencial. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Observação: caso estejam previstas atividades remotas síncronas, as datas e os horários previstos para a realização das referidas 
atividades deverão constar no cronograma de execução, e o docente deverá considerar a possibilidade do estudante ter problemas 
de acesso durante o desenvolvimento das atividades e deverá se utilizar de meios que permitam à/ao estudante o acesso futuro às 
atividades desenvolvidas (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

Cronograma Duração (h) Conteúdo 
Artigo para 
discussão 

11-13/08 1h Apresentação da disciplina  

18-20/08 

 
3h 

Biogeografia marinha: conceitos, 
métodos e aplicações 

Costello et al., 
2017 

25-27/08 

 
3h 

Antropoceno e a Biogeografia da 
Conservação 

Spalding et al., 
2007 

01-03/09 

 
3h 

Padrões de distribuição da 
diversidade latitudinal e vertical 

Menegoto e 
Rangel, 2018 
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01-03/09 

 
3h 

O papel da evolução na regulação 
e distribuição da biodiversidade 

Briggs e Bowen, 
2013 

 

15-17/09 

 

3h 
Tectônica de placas e diversidade 
marinha 

Zaffos et al. 2017 

 

15-17/09 

 

 

3h 
Explosão do Cambriano e 
biodiversidade marinha 

Zhuravlev e Wood, 
2018 

 

15-17/09 

 

3h Biogeografia de Ilhas Pinheiro et al 2017 

15-17/09 3h 
Províncias biogeográficas e 
padrões de diversidade nos 
oceanos 

Kocsis et al., 2018 

22-24/09 

 
3h Hipótese do distúrbio intermediário 

Gerwing et al., 
2017 

22-24/09 

 
3h 

Migração, dispersão e 
conectividade de populações 
marinhas 

Pineda, 2007 

22-24/09 

 
3h Invasões biológicas nos oceanos Briggs, 2007 

22-24/09 

 
3h 

O papel das mudanças climáticas 
e da alteração no nível do mar nos 
padrões de biodiversidade marinha 

Molinos et al. 2015 

 

**O número de horas-aula por dia deverá ser de até quatro horas. A carga horária se refere aos conteúdos abordados nas vídeos aulas, fórum de 
discussão, questionário, tira dúvidas por e-mail, chat, e as outras atividades propostas pelo professor (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

***A carga horária total da disciplina ou unidade curricular de modo algum pode ser alterada para o período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 

- Compreender conceitos gerais de ecologia e biogeografia marinha  
- Compreender os padrões de diversidade no ambiente marinho 
- Reconhecer as eco-regiões e as províncias biogeográficas 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

- Desenvolver o raciocínio crítico de leitura e compreensão de artigos científicos de ecologia e biogeografia marinha 
- Aplicar conceitos de ecologia e biogeografia marinha em estudos de casos locais 
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 

Aulas: 

Aulas postadas previamente na Sala do Google classroom em vídeo aula utilizando power point 
Aulas expositivas por vídeos conferência utilizando a plataforma Google meet ou Zoom a serem gravadas e 
disponibilizadas para consulta posterior e realização de resenhas 
Metodologias adotadas: 

-Flipped classroom (sala de aula invertida) – conteúdo postado previamente e estudado pelo aluno antes da aula por 
vídeo conferencia; 
- Peer Instruction (instrução pelos colegas) – através de grupos monitorados; 

- PBL (aprendizagem baseada em problemas); 
- Trabalhos individuais e em grupos; 
Avaliações: 

- A disciplina contará com o intenso envolvimento dos alunos para a apresentação dos temas e 
discussão dos artigos. Os professores estarão presentes em todas as aulas, fazendo 
intervenções e elucidando os conceitos quando necessário. Para cada dia de aula, após a 
exposição de 1:30 de duração sobre um dos temas listados abaixo, um artigo será discutido 
como forma de aprofundar os conceitos e fomentar a discussão. A avaliação levará em 
consideração a aula sobre o tema, a apresentação do artigo e o envolvimento dos alunos na 
discussão em sala.  
Monitoria e duvidas: 

- chat dentro da sala google classroom. 

MODELO DE TUTORIA A DISTÂNCIA 

 
A monitoria e resolução de duvidas ocorrerão por meio de chat na sala google classroom ou email. O 
acompanhamento do aprendizado será em atividade proposta para cada assunto, no final da vídeo aula, sendo o 
material produzido no Google Docs pelos alunos e analisado e respondido pelo Professor . 

MATERIAL DIDÁTICO ESPECÍFICO 

 
Os alunos terão acesso a aulas produzidas pelo professor da disciplina e postadas no google classroom. Cada 
vídeo aula terá uma atividade no final. O professor também indicará artigos científicos e e-books para leitura, ambos 
de livre acesso à comunidade UFPR. 
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IDENTIFICAÇÃO DO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DAS ATIVIDADES 
 

Observação: fica estabelecido o controle de frequência somente por meio da realização, de forma assíncrona, de 
trabalhos e exercícios domiciliares desenvolvidos pelos estudantes (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 

Para o controle de frequência à distância, a participação e a postagem das atividades serão computadas na 
frequência do estudante. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 
Observação: Fica garantido às/aos estudantes, no que se aplicar, a realização de exame final nas disciplinas e 
unidades curriculares ofertadas no período especial (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 
Datas das avaliações: 

Para cada atividade será cobrada 
uma resenha critica sobre o tema 
e a aderência do artigo discutindo 

 
Serão 12 resenhas com peso 1: Resenha 1 + .....+ Resenha 12/ 12 
 

Condições: ND≥ 7,0, e freqüência < 75%; reprovado direto por falta 
ND<4,0, e freqüência < ou ≥ 75%; reprovado direto por nota 
4 ≤ ND < 7,0 e freqüência ≥ 75%; exame final 

 
Condição para aprovação por nota: Se ND ≥ 7,0 aprovado direto por nota 

Se (nota do exame final + nota ND) / 2 ≥ 5,0 
 
Condição para reprovação por nota: Se ND < 4,0 reprovado direto por nota 

Se (nota do exame final + nota ND) / 2 < 5,0 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (3 títulos) 

 
Observação: Na definição das bibliografias básica e complementar, a/o docente deverá indicar referências bibliográficas que possam 
ser consultadas pelas/pelos estudantes de modo remoto, em vista de que, mesmo que as bibliotecas integrantes do Sistema de 
Bibliotecas da UFPR (SiBi/UFPR) permaneçam fechadas para atendimento presencial durante o período do vigência do período 
especial, o SiBi/UFPR colocará à disposição das/dos docentes um serviço de orientação para o acesso a bases de dados digitais 
autorizadas para a UFPR e outros acervos digitais de acesso público (Resolução Nº 59/20 - CEPE). 

 
 

ABESAMIS, Rene A. et al. Predicting reef fish connectivity from biogeographic patterns and larval 
dispersal modelling to inform the development of marine reserve networks. Ecological indicators, 
v. 66, p. 534-544, 2016. 
 
BARNES, R. S. K.; HUGHES, R. N. An introduction to marine ecology. John Wiley & Sons, 3r 
ed., 2006. 
 
BATES, Amanda E. et al. Biologists ignore ocean weather at their peril. Nature, 2018. 
 
BERTNESS, M. D., BRUNO, J. F.; SILLIMAN, B. R.; STACHOWICZ, J. J. (Eds.). Marine 
community ecology and conservation. Sunderland: Sinauer, 2014. 
 
BRIGGS, John C. Marine biogeography and ecology: invasions and introductions. Journal of 
Biogeography, v. 34, n. 2, p. 193-198, 2007. 
 
CARLTON, James T. et al. Tsunami-driven rafting: Transoceanic species dispersal and 
implications for marine biogeography. Science, v. 357, n. 6358, p. 1402-1406, 2017. 
 
CONNELL, S.; GILLANDERS, Bronwyn. Marine ecology. Oxford University Press, 2007 

 
COX, C. Barry; MOORE, Peter D.; LADLE, Richard. Biogeography: an ecological and evolutionary 
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approach. John Wiley & Sons, 2016. 

 
HACHICH, Nayara F. et al. Island biogeography: patterns of marine shallow‐water organisms in 
the Atlantic Ocean. Journal of Biogeography, v. 42, n. 10, p. 1871-1882, 2015 
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Professores da Disciplina: Maikon Di Domenico e Leonardo Sandrini Neto e-mail: 
maik2dd@gmail.com 

 

Assinatura:    

 
 

Coordenação do Curso de Oceanografia: Prof. Dr Marcelo Renato Lamour 

 
Assinatura:    
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