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CARGA HORÁRIA 
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45   45 03 45 

OBJETIVOS 
Apresentar aos alunos uma visão holística de dinâmica de funcionamento da terra e dos 
oceanos. Os alunos aprenderão características básicas do universo, das estrelas, da produção 
dos elementos que formaram a terra e, por fim, do funcionamento da terra e oceanos. 
Considera-se que a compreensão da dinâmica geológica, física e biológica do nosso planeta é 
importante para a formação de cientistas das áreas biológicas, em particular para aqueles que 
têm interesse em áreas marinhas. 
 

EMENTA 
A disciplina será desenvolvida no decorrer de uma semana, onde serão ministradas aulas 
teóricas por parte do professor e seminários por parte dos alunos. Serão abordados temas 
relacionados ao Universo e formação do planeta terra, estrutura interna da terra e tectônica 
de placas, funcionamento da atmosfera e dos oceanos. Também serão abordados temas 
relacionados a mudanças climáticas globais. 
 
- O universo e a origem do planeta terra 
- Estrutura interna da terra e tectônica de placas 
- Bacias oceânicas e sedimentos 
- Estrutura e função da água 
- Circulação atmosférica e oceânica 
- Marés: Conceito e influência do sol e da lua 
- Dinâmica da produtividade primária e secundária nos oceanos 
- Comunidades planctônicas, nectônicas e bentônicas 
- Aquecimento global e El Niño 
 
 



 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

No DA 
UNIDADE UNIDADE 

No de HORAS 
T P T-P 

I Universo, terra e tectônica de placas 8   
II Bacias oceânicas, sedimentos e água 8   
III Circulação atmosférica e oceânica 8   
IV Dinâmica da produtividade primária e secundária 8   
V Comunidades planctônicas, nectônicas e bentônicas 8   
     
     

TOTAL    40 
 

MÉTODOS 
TÉCNICAS RECURSOS DIDATICOS INSTRUMENTOS DE 

AVALIAÇÃO 
Aulas expositivas, discussão 
em grupo, análise de textos 

Quadro branco 
Datashow 
Textos 

Seminários 
Trabalhos 
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