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DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Legislação Aquaviária e Pesqueira 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 3º semestre 

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

Docente Responsável: Ariana Guimarães 

 

EMENTA 

 Autoridade marítima; Conceito de Águas jurisdicionais brasileiras (AJB); Pesca de 
embarcações estrangeiras em AJB; Aspectos gerais da carreira de aquaviários; 
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR); Atribuições dos aquaviários do Grupo de 
Pescadores; Conceitos de Rol de Equipagem e Rol Portuário; Atribuições do 
Comandante; Faltas disciplinares; Direito da Navegação e Direito Marítimo; A 
responsabilidade pela atividade pesqueira no Brasil; O conceito Legal de Pesca; 
Registro Geral de Pesca; As responsabilidades do Armador de Pesca; Obrigações de 
trabalho e Previdência Social. Administração da pesca artesanal. Política e legislação 
pesqueira no Brasil. Pesca internacional. Uso de dados estatísticos no 
acompanhamento da pesca. Legislação sobre recursos pesqueiros continentais e 
marinhos. Impactos sociais e econômicos da regulamentação da pesca. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Conhecer os aspectos gerais associados à atividade da carreira do pescador, a 
legislação aquaviária e pesqueira em vigor, e a proteção e fomento da atividade 
pesqueira. 

 
Específicos 

 

 Conhecer as principais autoridades marítimas de acordo com a legislação; 

 Identificar as principais classificações das águas jurisdicionais brasileira; 

 Conhecer os tramite para a autorização de embarcações estrangeiras em águas 
jurisdicionais brasileiras; 

 Conhecer a carreira do aquaviário segunda a lei brasileira; 

 Conhecer e saber preencher a caderneta de inscrição de registro; 

 Conhecer as atribuições dos aquaviários no grupo de pescadores; 

 Conhecer a função e preenchimento do rol de equipagem e rol portuário; 

 Conhecer as principais leis da pesca; 

 Identificar as responsabilidades de cada ator no cenário da pesca (pescador, armador, 
proprietário, colônia e associações); 

 Identificar as principais obrigações de trabalho e previdência social do pescador e 
aquaviário; 

 Conhecer as política e legislação pesqueira no Brasil; 

 Conhecer a legislação sobre recursos pesqueiros continentais e marinhos; 

 Identiticar os Impactos sociais e econômicos da regulamentação da pesca. 
 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Legislação Aquaviária 

 Autoridade marítima; 

 Conceito de Águas jurisdicionais brasileiras (AJB); 

 Pesca de embarcações estrangeiras em AJB; 

 Aspectos gerais da carreira de aquaviários; 

 Caderneta de Inscrição e Registro (CIR); 

 Atribuições dos aquaviários do Grupo de Pescadores; 

 Conceitos de Rol de Equipagem e Rol Portuário; 

 Atribuições do Comandante; 

 Faltas disciplinares; 

 Direito da Navegação e Direito Marítimo; 
 
Unidade II – Legislação Pesqueira 

 A responsabilidade pela atividade pesqueira no Brasil; 

 O conceito Legal de Pesca; 

 Registro Geral de Pesca; 

 As responsabilidades do Armador de Pesca; 

 Política e legislação pesqueira no Brasil; 

 Legislação sobre recursos pesqueiros continentais e marinhos; 

 Impactos sociais e econômicos da regulamentação da pesca. 
 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Leitura e discussão de textos teóricos; 

 Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala; 
 

 

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: 
 

 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. 
 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Físicos, humanos e materiais (Sala, quadro, pincel, datashow, livros, vídeos, 
transporte terrestre). 
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