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2FHDQRJUDʼD
É uma ciência multidisciplinar que
procura estudar as variáveis geológicas físicas, químicas e biológicas dos
oceanos.
$2FHDQRJUDʻDXWLOL]DW«FQLFDVH
modelos teóricos e observacionais
para compreender o funcionamento
dos ecossistemas marinhos. Essas informações permitem aprofundar a relação do homem com o meio marinho,
EXVFDQGRXWLOL]D©¥RVXVWHQW£YHOHP
seus diversos ambientes.
$2FHDQRJUDʻDDLQGD«XPDFL¬Q
FLDQRYDTXHIRFDQRPDLVH[WHQVRH
diverso ecossistema natural da Terra.
([LVWHXPDFUHVFHQWHGHPDQGDSRU
SURʻVVLRQDLVGHDOWRQ¯YHOQHVWD£UHD
principalmente no Brasil, que possui
PDLVGHTXLO¶PHWURVGHOLQKD
GHFRVWD(VVDH[WHQVDIDL[DOLWRU¤QHD
incorpora diversos ecossistemas troSLFDLVHVXEWURSLFDLVFDUDFWHUL]DGRV
pelas mais diversas interações bióticas e abióticas. A crescente ocupação
humana em áreas costeiras aumenta
DQHFHVVLGDGHGHSURʻVVLRQDLVTXHLQ
terpretem e busquem soluções para os
GHVDʻRVIXWXURVYLVDQGRSUHVHUYDUR
funcionamento destes ecossistemas.

2FHDQRJUDʼD
PERFIL DO PROFISSIONAL
O oceanógrafo formado pela Universidade
Federal do Espírito Santo possuirá uma
formação adequada para sua atuação no
mercado de trabalho e na academia, que
incorpore as quatro grandes áreas da física,
química, geologia e biologia. O bom proʻVVLRQDOWDPE«PGHYHSRVVXLUH[FHOHQWHV
conhecimentos de matemática, estatística
HGHO¯QJXDLQJOHVD HVVD¼OWLPDH[WUDFXUricular). Após sua formação, o oceanógrafo
HVWDU£TXDOLʻFDGRSDUDDWXDUQDVROX©¥RGH
questões ambientais contemporâneas, incluindo na avaliação e manejo de recursos
vivos marinhos, gerenciamento costeiro,
impactos antropogênicos, cultivo e produ©¥RGHRUJDQLVPRV(VWHSURʻVVLRQDOHVWDU£
habilitado para atuar em pesquisa oceaQRJU£ʻFDJHUHQFLDPHQWRGHXQLGDGHVGH
conservação e parques marinhos, projetos
de conservação da biodiversidade marinha,
e consultorias ambientais incluindo a elaboração de estudos de impacto ambiental
(EIA –Rima).
RSURʻVVLRQDOTXDOLʻFDGRSDUDH[HUFHU
SOHQDPHQWHDRFHDQRJUDʻDHFDUDFWHUL]DVH
por ter uma formação consistente nas quatro áreas que a compõem (física, química,
biologia e geologia), permitindo uma percepção ampla e mais aprofundada do meio
marinho. A multidisciplinaridade deste proʻVVLRQDO«XPGLIHUHQFLDOTXHRTXDOLʻFD
para atuar no aprimoramento das relações
KRPHPRFHDQRQRV«FXOR;;,

2VRFHDQµJUDIRVDWXDPHPSHVTXLVDFLHQW¯ʻFD
junto às universidades e institutos de pesquisa,
no gerenciamento de reservas e parques marinhos, em órgãos governamentais, em projetos
de conservação da biodiversidade marinha (Projeto Tamar, entre outros), na avaliação e manejo
GHUHFXUVRVYLYRVSURVSHF©¥RHH[SORUD©¥RPLneral em empresas públicas e privadas, gerenciamento costeiro em órgãos ambientais municipais, estaduais e federais, cultivo e produção de
organismos marinhos, e ainda em assessorias e
consultorias ambientais para empresas.

CORPO DOCENTE
2FXUVRGH2FHDQRJUDʻDGD8IHVFRQWDFRPXP
FRUSRGRFHQWHDPSODPHQWHTXDOLʻFDGR$PDLRULD
das disciplinas são ministradas por professores
efetivos e com doutorado em ciências marinhas
HPXQLYHUVLGDGHVQR%UDVLOHH[WHULRUVHQGRTXH
JUDQGHSDUWHGRFRUSRGRFHQWHUHDOL]DSHVTXLVDV
FLHQW¯ʻFDVGHLPSDFWRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOHP
ODERUDWµULRVHVSHFLDOL]DGRVQD8IHV

ESTRUTURA CURRICULAR
2FXUVRGHJUDGXD©¥RGH2FHDQRJUDʻD
consiste em um conjunto de atividades
que compreendem disciplinas (módulo de
formação básica, formação geral, formação
SURʻVVLRQDOL]DQWHHGHRSWDWLYDV HODERUD©¥RGHXPDPRQRJUDʻDTXHFRQVLVWHHP
um trabalho original de pesquisa oceanoJU£ʻFDHHPEDUTXHVXSHUYLVLRQDGR
Aulas práticas e laboratórios
O curso prevê um percentual de 40% a
50% de aulas práticas de laboratório e de
campo ao longo do curso.
Requisitos para obtenção do grau de
oceanógrafo
,QWHJUDOL]D©¥RGHKRUDVGHDXODVHP
disciplinas obrigatórias e 660 no módulo
de optativas), 150 horas para elaboração
GHPRQRJUDʻDKRUDVGHHVW£JLRVXSHUYLVLRQDGRWRWDOL]DQGRKRUDV
Duração do curso
O curso deverá ser concluído em um
SUD]RP¯QLPRGHHP£[LPRGHVHmestres letivos (4 a 6 anos).
Número de vagas
2Q¼PHURGHYDJDVDQXDLV«GH WULQWD 
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