
 
 

OFERTA DE DISCIPLINAS OPTATIVAS PPGOAm 2021/2 

 

DISCIPLINA: POAM-0136 – Ecologia Humana e Etnoconservação de Áreas 

Costeiras 

DATA: Quintas-feiras, 24 de junho a 05 de agosto de 2021 Horário: 08:00 ~ 12:00 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Camilah Zappes 

EMENTA: 

Definições dos Conceitos básicos em Ecologia Humana; Etnologia e o surgimento 

das Etnociências; Comunidades tradicionais e o conhecimento ecológico local; 

Métodos qualitativos para coleta de dados culturais e análises; Atividade da pesca 

artesanal; Etnoecologia e Etnobiologia de animais marinhos; Etnoconservação e a 

aplicação do conhecimento ecológico local em ambientes costeiros. 

 

DISCIPLINA: POAM-800 – Tópicos especiais I: Biologia da Conservação e 

Componentes da gestão ambiental e Cultural 

DATA: Quintas-feiras, 24 de junho a 05 de agosto de 2021 Horário: 14:00 ~ 18:00 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Camilah Zappes 

EMENTA: 

A disciplina aborda os conceitos da Biologia da Conservação; as taxas e causas 

da extinção; diversidade biológica, diversidade cultural e degradação no ambiente 

costeiro; agregação de valores, uso dos recursos naturais marinhos e justificativa 

para conservação da biodiversidade; órgãos gestores ambientais; Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC; Caracterização das Unidades de 

Conservação; Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, Unidades de 

Conservação e desterritorialização de comunidades tradicionais costeiras; análise 

dos componentes naturais e sócio/econômicos/culturais; esforços para a 

conservação do ambiente costeiro junto às comunidades tradicionais. 



 
 

 

DISCIPLINA: POAM-0802 – Biologia pesqueira: um enfoque nos crustáceos 

decápodes de importância comercial 

DATA: a partir de 14/06 - quarta - 14:00 às 18:00. 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

PROFESSORA: Adriane Cristina Araújo Braga e Dr. Joelson Musiello Fernandes 

EMENTA: 

Estudo da biodiversidade e caracterização morfológica dos grupos dos 

crustáceos decápodos, com ênfase nos organismos marinhos explorados 

comercialmente. Fatores determinantes da distribuição espacial e temporal e sua 

relação com a pesca. Estrutura da comunidade e efeitos dos diferentes tipos de 

pescaria sobre os recursos pesqueiros. Importância ecológica e econômica. 

Principais pescarias e importância comercial. Mecanismos de gestão e 

perspectivas futuras. 

Aulas teóricas: Diversidade e caracterização morfológica dos Decápodes 

explorados comercialmente; Influência dos fatores ambientais na distribuição 

espacial e temporal e a relação com a pesca; Estrutura da comunidade e efeito 

dos diferentes tipos de pescaria sobre recurso pesqueiro; Principais pescarias e 

importância comercial; Mecanismos de gestão e perspectivas futuras. 

Avaliação: Participação da disciplina; Discussão e apresentação de artigo; 

Discussão e análise crítica de artigos científicos; Trabalho (a combinar). 

 

 

DISCIPLINA: POAM-0802 – Tópicos especiais III: Morfologia e Processos 

Costeiros (Disciplina junto à Graduação) 

DATA: Quarta-feira 07:00 ~ 10:00 e sábado 09:00 ~ 10:00 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Jacqueline Albino 

EMENTA: 

 Definição, limite e tipos de costa; Morfodinâmica, sedimentação de praias e 

diversas feições costeiras; Mapeamento e vulnerabilidade erosiva costeira. 



 
 

 

DISCIPLINA: POAM-0800 – O estudo de peixes através de metodologias não 

letais 

DATA: 20 a 24 de setembro de 2021 / 08:00 ~ 12:00h e 14:00 ~ 18:00h 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Mauricio Hostim Silva   

EMENTA:  

O uso de metodologias não letais nos estudos de peixes no Brasil; Os desafios no 

emprego de novas metodologias; A aplicação de metodologias não letais para as 

espécies ameaçadas de extinção. Estudos de casos apresentados por 

pesquisadores convidados (nacionais e internacionais) que utilizam metodologias 

não letais nos estudos de peixes. 

 

 

DISCIPLINA: POAM-0802 – Tópicos especiais III: Geofísica Marinha (Disciplina 

junto à Graduação) 

DATA: Segundas-feiras 08:00 ~ 10:00 e quartas-feiras 08:00 ~ 10:00 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Alex Bastos 

EMENTA: 

 Divisões, métodos acústicos, potenciais e elétricos; Teoria da propagação 

da onda; Propagação da onda em meios porosos e gradientes de velocidade; 

Fundamentos da sísmica de reflexão e refração; Imageamento do fundo marinho; 

Equipamentos; Planejamento de aquisição de dados; Interpretação de dados 

acústicos. 

 

 

 

 



 
 

 

DISCIPLINA: POAM-801 – Tópicos especiais II: Geoquímica aplicada a estudos 

ambientais 

DATA: Terças-feiras, 14:00 as 17:00 

CARGA HORÁRIA: 45 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Fabian Sá 

EMENTA: 

 Introdução a geoquímica; origem, classificação e abundância dos 

elementos; clima e intemperismo; estabilidade dos minerais; agentes do 

intemperismo; geoquímica das águas e solos/sedimentos; geoquímica e geologia 

médica; poluições geoquímicas; geoquímica e paleoambientes; monitoramento 

geoquímico. 

 

 

DISCIPLINA: POAM-0802 – Tópicos especiais III: Introdução à Oceanografia 

Física (Disciplina junto à Graduação) 

DATA: Terças-feiras 10:00 ~ 12:00 e quintas-feiras 10:00 ~ 12:00 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Renato Ghisolfi 

EMENTA: 

 Propriedades termohalinas dos oceanos; Som e Luz; Métodos e 

instrumentos em oceanografia física; Massas de água e diagrama TS; Circulação 

superficial e abissal dos oceanos; Processos costeiros. 

 

 

 

 

 

 



 
 

DISCIPLINA: POAM 0801 – Tópicos Especiais II: Poluição por plásticos: fontes, 

impactos ecológicos e projeções futuras 

DATA: Quintas-feiras 08:00 às 12:00, 08 de julho a 23 de setembro. 

CARGA HORÁRIA: 45 horas 

VAGAS: 15 vagas 

PROFESSOR(A): Jean-Christophe Joyeux e Dr. Ryan Andrades 

EMENTA: 

 Como surgiu o plástico. Os primeiros estudos e impressões acerca da 

poluição por plásticos. Tipos de plásticos. Histórico do conhecimento da poluição 

por plásticos. Poluição por plásticos na terra, água e ar. Metodologias de estudos 

da poluição por plástico. Persistência do plástico nos oceanos. Impactos da 

poluição por plástico na vida selvagem: Por que os animais ingerem plástico? 

Implicações socioeconômicas da poluição por plásticos. Projeções futuras da 

poluição por plásticos no mundo. Potenciais soluções para o enfrentamento do 

problema. 

 

 

DISCIPLINA: POAM 0801 – Tópicos Especiais II: Introdução ao Estudo dos 

Oceanos (Disciplina junto à Graduação) 

DATA: Sextas-feiras 9 às 12h. De 18 de junho a 24 de setembro de 2021.  

CARGA HORÁRIA: 45 horas 

VAGAS: 5 vagas 

PROFESSOR(A): Agnaldo Martins  

EMENTA:    

Definição da oceanografia como ciência; Perfil do profissional; Características 

mais importantes do ambiente marinho; História da oceanografia; Oceanografia 

geológica: Estrutura geológica dos oceanos e tectônica de placas; Sedimentação 

marinha. Oceanografia química: Propriedades químicas da água do mar; Origem e 

evolução da constituição química do mar. Oceanografia física: Propriedades 

físicas; Circulação superficial e profunda; Ondas e marés. Oceanografia biológica: 

Caracterização do plâncton, do nécton e do bentos marinho; Processos de 

produção pelágica e bentônica. 



 
 

 

DISCIPLINA: POAM-0220 – Ciência: da filosofia a Publicação 

DATA: Quartas-feiras, 4-11-18-25-agosto, 1-8-15-Setembro 14:00 ~ 18:00 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

VAGAS: 15 vagas 

PROFESSOR(A): Agnaldo Martins 

OBS: Disciplina oferecida em conjunto com a disciplina “Metodologia científica 

aplicada à biologia animal” (obrigatória para o PPGBAN). 

EMENTA: 

 Ciência e filosofia, as formas de conhecimento. Ciência básica x ciência 

aplicada. A lógica da ciência: Dedução x indução, a linha de Popper. O processo 

da ciência. O método da ciência: observação espontânea a interpretação de 

dados. A comunicação científica, passos e dificuldades. Armadilhas lógicas, 

problemas éticos do pesquisador, bioética. Avaliação na ciência. 

 

 

DISCIPLINA: PBAN 9541 – Tópicos Especiais em Biologia Animal VI (Processo 

de ensino e aprendizagem) 

DATA: Quartas-feiras, 16-23-30-Junho, 7-14-21-28-Julho 14:00 ~ 18:00 

CARGA HORÁRIA: 30 horas 

VAGAS: 10 vagas 

PROFESSOR(A): Agnaldo Martins 

OBS: Disciplina oferecida no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal 

(PPGBAN). 

EMENTA: 

 O “instinto” humano para aprendizagem. O papel do docente no ensino. 

Princípios da educação emancipadora. Metodologias ativas de ensino superior, 

prós e contras. Avaliação do ensino, novas perspectivas. 

 

 



 
 

DISCIPLINA: PBAN 9543 – Tópicos Especiais em Biologia Animal VIII (Religião: 

uma perspectiva da ciência) 

DATA: Quartas-feiras, 22-29-setembro, 6-13-outubro 14:00 ~ 18:00 

CARGA HORÁRIA: 15 horas 

VAGAS: 15 vagas 

PROFESSOR(A): Agnaldo Martins 

OBS: Disciplina oferecida no Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal 

(PPGBAN). 

EMENTA: 

História factual das religiões sob o prisma científico. Origem sociobiológica e 

evolutiva do comportamento religioso humano e animal. Aspectos psicossociais da 

religião e do seu domínio social e político. Uma crítica baseada na lógica científica 

e filosófica à moral religiosa. Ciência e religião: às pseudociências e religiões 

como rivais das ciências e a teoria dos escaninhos mentais. A teoria dos 

Magistérios Não Interferentes. 


