
 

 PLANO DE ENSINO 

 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do Componente Curricular: Oceanografia e Meteorologia 

Curso: Técnico em Pesca 

Série/Período: 1º semestre 

Carga Horária: 33 horas (40 h.a.) Teóricas: 32 h.a. Práticas: 8 h.a. 

Docente Responsável: Claudio Dybas / Ynakam Leal 

 

EMENTA 

 A presente disciplina versará sobre noções das características dos oceanos, tipos de 
praia, características da plataforma continental, características das ondas, tipos de 
ondas, estudo das marés e suas causas, tipos de correntes marinhas; características 
e propriedades da água do mar, variações de salinidade; noções sobre a produção 
orgânica nos oceanos; estudo da produção primária; estudo do clima e condições do 
tempo; instrumentos meteorológicos; mapas meteorológicos. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Conhecer os principais processos e fenômenos oceanográficos e meteorológicos e 
suas influências na navegação e na pesca. 

 
Específicos 

 

 Conhecer o ambiente marinho e suas particularidades. 

 Conhecer o oceano, litoral, ondas, marés, correntes, produção orgânica do oceano, 
métodos para determinação da produção primária, propriedades físico- químicas da 
água do mar e sua distribuição vertical e horizontal. 

 Caracterizar a natureza e topografia dos fundos (batimetria). 

 Conhecer os mecanismos das correntes e ressurgências. 

 Identificar as condições climáticas e meteorológicas que influenciam na abundância 
das espécies. 

 Identificar tempo e clima. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I - Conhecimentos iniciais: 
 

 Definições e importância do estudo; 

 Tipos de oceanografia; 

 Importância do estudo da oceanografia na pesca e navegação; 
 
Unidade II - Oceanografia Física: 
 

 Característica dos oceanos: extensão e profundidade; 

 Classificação do meio ambiente marinho; 

 A costa marinha: tipos de praias, marés e ondas; 



 Características da plataforma continental; 

 Características e propriedades da água do mar: composição, densidade e pressão, 
iluminação. 

 
Unidade III - Movimentos das águas oceânicas e aspectos biológicos dos oceanos: 
 

 Tipos de correntes marinhas; 

 Ondas e Marés; 

 Produção orgânica dos oceanos; 

 Cadeias alimentares marinhas e estuarinas; 

 Principais grupos de interesse econômico: peixes, crustáceos e moluscos. 
 
Unidade IV - Meteorologia: 
 

 Introdução a meteorologia: definições e importância do estudo; 

 Movimentos da terra: estações do ano, radiação, absorção de calor; 

 Temperatura e calor: escalas e medidas da temperatura, distribuição global da 
temperatura, índice de desconforto humano; 

 Pressão atmosférica: lei dos gases ideais, variação da pressão horizontal e com a 
altitude, influência da temperatura e vapor d’água, medidas de pressão; 

 Umidade, condensação e estabilidade atmosférica: ciclo hidrológico, mudanças de 
estado da água, umidade, saturação e temperatura virtual, inversões de temperatura; 

 Condensação, nuvens e precipitação: processos de saturação em baixos níveis, 
formação e classificação das nuvens, formação e medidas de precipitação de chuvas; 

 Ventos: forças que afetam os ventos, força de gradiente e pressão, força de Coriolis, 
tipos e medidas de ventos; 

 Circulação global: Circulação global do vento, distribuição de vento e pressão na 
superfície. 

 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivas e dialogadas; 

 Leitura e discussão de textos teóricos; 

 Estudos dirigidos; 

 Fichamentos, resumos e resenhas de pequenos textos em sala; 

 Aulas práticas. 
 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Prova Discursiva 

 Prova objetiva 

 Seminários 

 Atividades desenvolvidas em sala 

 Relatórios Técnicos 
 

 

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, instrumentos de 
meteorologia, Utilização de textos, exercícios, quadros e tabelas; 

 Transporte terrestre para visitas técnicas. 
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