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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Introdução a Pesca e Recursos Pesqueiros 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 40 h.a. Práticas: 

Docente Responsável: Ariana Guimarães 

 

EMENTA 

 Conceitos básicos aplicados à pesca e aos recursos pesqueiros. Histórico das 
atividades pesqueiras pesca e no mundo e no Brasil. Classificação das artes, os 
apetrechos de pesca e as espécies capturadas. A pesca no Brasil, na Região 
Nordeste e na Paraíba. A atual situação da pesca no Brasil. Políticas públicas para a 
pesca no Brasil. Principais espécies capturadas: características básicas, exigências, 
finalidades e técnicas. Principais problemas ambientais e sociais resultantes da 
pesca. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Oferecer conhecimentos gerais sobre a ciência pesqueira, seu desenvolvimento, 
conceito, sistema, estratégia e programa de investigação voltado para a proteção, 
conservação, exploração e aproveitamento dos recursos pesqueiros marinho e de 
água doce e compreender também generalidades sobre a pesca mundial, brasileira e 
paraibana. 

 
Específicos 

 

 Compreender a importância da pesca e dos recursos pesqueiros; 

 Saber sobre o histórico das atividades pesqueiras no Brasil; 

 Conhecer as principais artes de pesca utilizadas; 

 Identificar os principais tipos de embarcações 

 Conhecer os principais recursos exploráveis e meios de conservação; 

 Identificar os principais entraves da atividade; 

 Compreender as generalidades da atividade pesqueira. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Introdução a Pesca e aos Recursos Pesqueiros 

 Panorâmica do Setor Pesqueiro Mundial e Nacional; 

 Potencialidades Pesqueiras; 

 A Atividade Pesqueira: Compreensão e Importância; 
 
Unidade II – Atividade pesqueira 

 Principais artes de pesca; 

 A Pesca e o Meio Ambiente; 

 Principais Embarcações Pesqueiras; 



 Principais Características da Pesca nas Cinco Grandes Regiões Brasileiras; 

 Principais características da pesca na paraíba; 

 Consumo de Produtos Pesqueiros. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas e sempre que possível contendo exemplos práticos; 

 Aulas utilizando recursos audiovisuais e explorando ao máximo imagens; 

 Estudos dirigidos, leitura e discussão de textos complementares, apresentação 
de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem; 

 Visitas técnicas; 

 Apresentação de seminários e, sempre que possível, palestras com profissionais 
da área de pesca; 

 Disponibilização de material bibliográfico em meio digital. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a 
aprendizagem do aluno e a prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos 
e critérios abaixo descritos: 
 

 Exercícios propostos, que permitam ao professor obter informações sobre habilidades 
cognitivas, atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. 

 Esses exercícios serão alguns trabalhados em grupos e outros individuais, onde os 
alunos terão como fonte de pesquisa, dentre outras, o material fornecido pelo professor 
e livros técnicos 

 Avaliação de aprendizagem, contemplando questões discursivas, abertas e de múltipla 
escolha, que o aluno deve fazer individualmente. 

 Participação em sala de aula e a assiduidade do aluno durante o curso. 

 Relatório das aulas práticas 
 
A avaliação servirá tanto para o diagnóstico da aprendizagem de cada aluno quanto para o 
redirecionamento do planejamento do docente quando o processo não estiver se dando a 
contento. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 O alcance das competências pretendidas será facilitado por meio dos seguintes 
recursos didáticos: 

 Quadro branco, marcador e apagador para quadro branco;  

 Computador e data show, vídeos técnicos e auxiliares, Utilização de textos, 
exercícios, quadros e tabelas impressos;  

 Transporte terrestre para visitas técnicas. 
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