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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Gestão e Economia Pesqueira 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 3º semestre 

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

Docente Responsável: Ricardo Oliveira 

 

EMENTA 

 Princípios e conceitos da gestão. Unidades de exploração. Planejamento da pesca. 
Gestão da tripulação. Fatores de sucesso da pesca. Esforço de pesca. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Efetuar uma gestão adequada da embarcação quanto a sua tripulação, equipamentos, 
e provisões, tendo uma visão geral dos aspectos econômicos da atividade pesqueira  

 
Específicos 

 

 Distribuir, orientar e controlar a execução do trabalho a bordo; 

 Elaborar um plano de provisões da embarcação, definindo os meios técnicos e 
materiais necessários à execução do trabalho a bordo; 

 Adequar a embarcação ao tipo de pescado a ser capturado e as demais tarefas a 
serem realizadas a bordo, identificando os métodos e as técnicas de trabalho a bordo; 

 Efetuar a gestão dos bens de consumo. 

 Conhecimento da conjuntura econômica e suas potencialidades. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Princípios da gestão 

 Princípios básicos: Organizar; Orientar; Coordenador; Finalizar; Prever; 

 Conceito de gestão em embarcações; 

 Unidades de exploração – o navio de pesca como unidade de extração rentável; 

 Planejamento da pesca; 

 Gestão da tripulação; 

 Fatores de sucesso da pesca; 
 
Unidade I - Gestão 

 Gestão da produção; 

 Bens de consumo a bordo; 

 Gestão de combustível e lubrificante; 

 Gestão de mantimentos; 

 Gestão das condições de segurança, higiene e saúde; 

 Gestão de produção; 
 
Unidade III – Economia  



 Situação econômica; 

 Áreas e processos econômicos; 

 Potencialidades. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 As aulas serão dialogadas alternando-se momentos de exposição na lousa, 
transparências e/ou data show com momentos de discussões utilizando-se o material 
bibliográfico. 

 Durante todos os encontros serão considerados como ponto de partida os 
conhecimentos prévios. 

 Dar-se-á ênfase também às atividades desenvolvidas individualmente como também 
através de grupos de estudo para que sejam adquiridas características como 
cooperação e trocas de experiência entre os discentes. 

 Além das atividades desenvolvidas em sala de aula, serão disponibilizadas atividades 
extras relativas às temáticas discutidas em sala. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Avaliação contínua dos conteúdos discutidos; 

 Avaliação contínua da participação dos alunos nas discussões e atividades propostas, 
tais como: estudo dirigido, seminários, pesquisas etc; 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

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

 Livros e textos da área técnica. 

 Apostilas referentes às temáticas contempladas no conteúdo programático 

 Materiais didáticos. 

 Data Show  

 Softwares e vídeos 

 Acervo da biblioteca referência da disciplina 
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