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Resumo 
A formação em Oceanografia, surgida no Brasil em 1970 com a criação do curso de Oceanologia, 
tem sido referenciada pelas alterações curriculares ocorridas na FURG, de forma que o presente 
artigo, ao analisar e descrever o processo histórico de construção dos conteúdos deste curso em 
particular, com especial interesse no tema Educação Ambiental - EA, engloba também aqueles 
conhecimentos trabalhados nos cursos de outras instituições. Documentos analisados revelam 
que o currículo inicial do curso de Oceanologia era integrado pelas formações básica, geral e 
profissional com habilitações em Oceanografia Biológica e Geológica. O segundo currículo 
incluiu a formação complementar e alterou as habilitações para Recursos Naturais Renováveis e 
Gerenciamento Ambiental. O atual eliminou as habilitações, transformou a formação 
profissional em eletiva e incluiu um estágio fora da academia. Todos os cursos contemplam as 
Diretrizes Curriculares Nacionais da modalidade, embora ocorram variações de carga horária e 
de componentes. A EA está presente em parte dos cursos, realidade que deve mudar, em face 
das orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a EA, o que propiciará a constituição 
de Educadores Ambientais no âmbito de todos os cursos de Oceanografia. 
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The Historic Process of the Curricular Framing of Oceanology Degree and the Presence 

of Environmental Education in the Oceanography Degrees in Brazil 
 

Abstract 

University studies in Oceanography, since they came out in Brazil in the year 1970, when 
Oceanology degree was founded, have been referred for their curricular changes in the 
Universidade Federal do Rio Grande – FURG. This article is an analysis and description of the 
historic process of the content framing of the Oceanology program, with specific focus on the 
matter of Environmental Education – EE, and also the contents included in other bachelor’s of 
this study area. According to documental analysis, the first curriculum of Oceanology had basic, 
general and professional contents in the branches of Biological Oceanography and Geological 
Oceanography. The second curriculum included complementary studies and changed the 
branches to Renewable Natural Resources and Environmental Management. The current 
curriculum has eliminated the branches, professional studies became eligible and an external 
scholarship was included. All programs accomplish the National Curricular Directions to 
Oceanography degrees, although there are variations of course load and matters. EE is present in 
a part of programs, but changes will be made, under the National Curricular Directions to EE, 
which will favor the training of Environmental Educators within all programs in Oceanography. 
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Introdução 

No início dos anos de 1950, lideranças locais, insatisfeitas com a partida dos seus 
filhos em busca de centros de formação do país ou do exterior, especialmente daqueles 
com potencial para atender à demanda da indústria local naquele momento de 
modernização e diversificação, tomaram a decisão de implantar uma instituição de ensino 
superior em Rio Grande, RS. Surgia, assim, em março de 1956, por proposição da 
Fundação Cidade do Rio Grande1, entidade de direito privado criada para essa finalidade, 
a Escola de Engenharia Industrial2.  

A Universidade do Rio Grande – URG, da qual se originou a Universidade Federal 
do Rio Grande – FURG, só foi instituída bem mais tarde, por meio do Decreto-Lei n° 774 
(BRASIL, 1969), no contexto da reforma do Ensino Superior desencadeada pela Lei n° 
5.540 (BRASIL, 1968). A URG agrupou as instituições isoladas então em atividade na 
cidade, o que incluiu a pioneira Escola de Engenharia Industrial, a Faculdade de Ciências 
Políticas e Econômicas3, a Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua4 e a Faculdade Católica 
de Filosofia de Rio Grande5. A Faculdade de Medicina6, que já funcionava no município 
desde 1966, em face de uma série de contratempos burocráticos, foi incorporada à URG 
só em 1971. O Curso de Oceanologia7, fenômeno material social concreto sensível objeto 
deste estudo, primeiro da modalidade no Brasil, foi criado em 27 de agosto de 1970, 
surgindo como reflexo do interesse natural da população da região pelos temas 
relacionados ao mar. 

No ano de 1950, surge no meio científico a ideia de criação da Sociedade de Estudos 
Oceanográficos de Rio Grande – SEORG, que se torna realidade em 20 de março de 1953. 
O interesse dos criadores da SEORG pelo estudo do mar advinha das peculiaridades 
geográficas e ambientais propiciadas pelas múltiplas interações do complexo lagunar 
Patos-Mirim com o oceano, das características do litoral e da convergência oceânica 
tropical, fatores que fazem com que o ecossistema costeiro adjacente à cidade do Rio 
Grande seja um dos mais produtivos do litoral brasileiro (FURG, 2000, p. 3).  

O desenvolvimento da indústria pesqueira local, que no final dos anos de 1940 
incorporara barcos com motores, redes de fibra sintética e meios modernos de estocagem 
e transporte das capturas, com maior capacidade que os botes e pequenos barcos de 
madeira da pesca artesanal, deu aos instituidores da SEORG a certeza de que a pesquisa 
oceanográfica seria essencial para o futuro da atividade. A estrutura e práticas de pesquisa 
da SEORG foram o embrião do curso de Oceanologia. 

A organização e sistematização de disciplinas e práticas para estruturar o novo curso 
na URG levaram a um estudo sobre um currículo que oportunizasse a formação de um 
profissional cientificamente capacitado para exercer as atribuições que então 
compreendiam o campo das Ciências do Mar. Não como um currículo definitivo, como 
se verá adiante, mas como uma estrutura em movimento, em permanente construção, 
buscando incorporar os avanços no conhecimento propiciados pelas atividades científicas 
associadas às práticas de ensino (FREIRE, 1996, p. 32-33). 

É prudente, no entanto, antes de dar seguimento ao processo histórico de construção 
do currículo do curso de Oceanologia da FURG, fazer uma breve reflexão sobre o 
significado de currículo, sua origem e seus fins. 

[...] por um lado, refere-se ao percurso ou decorrer da vida profissional e a 
seus êxitos (ou seja, é aquilo a que denominamos de curriculum vitae). Por 
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outro lado, o currículo também tem o sentido de constituir a carreira do 
estudante, e de maneira mais concreta, os conteúdos deste percurso, sobretudo 
sua organização, aquilo que o aluno deverá aprender e superar e em que ordem 
deverá fazê-lo (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 16). 

Como se verá, o presente artigo, ao abordar o caso do curso de Oceanologia da 
FURG, se atém ao segundo sentido acima referido. Assim, o conceito que será 
considerado representa a proposta de organização dos segmentos e fragmentos dos 
conteúdos, numa espécie de ordenação que articula temas isolados, sem o que estes 
ficariam desordenados, provocando uma aprendizagem fragmentada. O currículo, em 
suma, desempenha uma dupla função, organizadora e unificadora, do ensinar e do 
aprender, ao mesmo tempo em que cria o paradoxo de reforçar as fronteiras que delimitam 
seus componentes, ao separar as matérias ou disciplinas que o compõem (GIMENO 
SACRISTÁN, 2013, p. 17). Afirma, ainda, o autor: 

Junto com a ordenação do currículo é regulado o conteúdo (o que é ensinado 
e sobre o que se aprende), são distribuídos os períodos para se ensinar e 
aprender, é separado o que será o conteúdo do que se considera que deva estar 
nele inserido e quais serão os conteúdos externos e mesmo estranhos. Também 
são delimitados os territórios das disciplinas e especialidades e são delimitadas 
as referências para a composição do currículo e orientação da prática do seu 
desenvolvimento (GIMENO SACRISTÁN, 2013, p. 19). 

Neste contexto, há o entendimento de que ao se produzir uma proposta de formação 
profissional, independente da área, é fundamental que esteja vinculada ao mundo do 
trabalho, contemple uma atividade produtiva coerente com uma interpretação ética da 
realidade e com a materialidade do mundo, de modo que cada disciplina que venha a 
compor a estrutura curricular apresente uma justificativa consistente sobre a sua 
necessidade naquela formação. 

É disso que trata o presente trabalho, uma vez que a formação em Oceanografia8, por 
ser uma modalidade surgida no Brasil a partir da criação do curso de Oceanologia da 
FURG, sempre teve seu currículo influenciado pelos debates ocorridos no âmbito desta 
Instituição. Assim, ao abordar a evolução histórica dos conteúdos que foram constituindo 
a carreira dos estudantes deste curso em particular, com especial interesse no tema 
Educação Ambiental (EA), lança-se também um olhar sobre os conteúdos trabalhados 
nos demais cursos da modalidade em atividade no país9. 

Por oportuno, cabe ainda destacar que este trabalho é parte de uma pesquisa mais 
abrangente, que buscou identificar, analisar, compreender e descrever as contradições 
existentes na formação de Oceanógrafos por parte da FURG, em particular no que se 
refere às condições de organização, sistematização e desenvolvimento do currículo 
oficial, que vêm possibilitando a constituição de Educadores Ambientais, ainda que esta 
formação não estivesse até recentemente ali contemplada (KRUG, 2018). 
 

A Estrutura Curricular Inicial 
Sem referências curriculares no Brasil, os líderes do movimento de criação da nova 

modalidade de graduação buscaram orientação e apoio para a sua estruturação em 
instituições de ensino e pesquisa sediadas em países com tradição no tema, como Estados 
Unidos, França e Rússia (CALAZANS et al., 2010, p. 29). No entanto, a grade curricular 
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inicialmente elaborada precisou de adequações antes mesmo de sua integralização pelos 
primeiros ingressantes, uma vez que o Ministério da Educação – MEC condicionou o 
reconhecimento do curso à inclusão das matérias de Matemática, Física e Oceanografia 
Física, que não estavam originalmente previstas. 

A versão curricular inicial foi mantida ao longo do período 1971-1988, com algumas 
adequações de conteúdos e cargas horárias, compreendendo uma duração total de 3.390 
horas-aula (ao longo deste trabalho, a hora-aula se referirá a um período de 50 minutos) 
e um tempo mínimo de integralização de quatro anos, sem definição de tempo máximo 
de permanência. O desenho esquemático dessa primeira estrutura curricular mostra que 
as matérias estavam organizadas em três ciclos, correspondendo cada um deles a uma 
etapa diferente da formação dos estudantes (Figura 1). 

 
Figura 1:  

Desenho esquemático da estrutura curricular que vigorou no curso de  
Oceanologia da FURG no período 1971-1988. 

 

 
Fonte: Produção dos autores. 

A Formação Básica, que tinha por objetivo propiciar aos estudantes o domínio dos 
conteúdos essenciais à compreensão das matérias de Formação Geral, possuía caráter 
obrigatório e compreendia 1.065 horas-aula, ou 31,42% da carga horária total do curso. 
Este ciclo incluía as matérias de Biologia (450h), Física (165h), Geologia (90h), 
Matemática (225h), Química (45h) e conteúdos comuns aos cursos de graduação (90h) 
(Figura 1). Cada matéria estava desdobrada em um conjunto próprio de disciplinas10, 
sendo a Formação Básica constituída por um total de 14 disciplinas semestrais. 

O segundo ciclo desta estrutura curricular englobava os conteúdos destinados à 
compreensão dos componentes constituintes (bióticos e abióticos) e dos processos 
(biológicos, físicos, geológicos e químicos) que ocorrem nos ambientes marinho e 
costeiro. Essa etapa incluía as matérias de Oceanografia Biológica (1.245h), 
Oceanografia Física (120h), Oceanografia Geológica (225h), Oceanografia Química 
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(240h) e Meteorologia (45h) – totalizando 1.875 horas-aula, ou 55,31% da sua carga 
horária total do curso. Tal como no ciclo anterior, as matérias de Formação Geral se 
desdobravam em um conjunto próprio de disciplinas11, de forma que os estudantes 
necessitavam cursar 28 disciplinas, todas de caráter semestral, para integralizar essa etapa 
(Figura 1). 

O ciclo final da estrutura curricular original compreendia a Formação Profissional e 
buscava aprofundar os conhecimentos dos estudantes em dois ramos da Oceanografia. A 
habilitação em Oceanografia Biológica era composta pelas matérias de Tecnologia 
Pesqueira (120h), Tecnologia do Pescado (120h), Avaliação Pesqueira (135h) e 
Aquicultura (75h). Já a habilitação em Oceanografia Geológica estava composta pelas 
matérias de Geologia Marinha (75h), Paleontologia (105h), Geoquímica Marinha (75h), 
Recursos Minerais do Mar (60h), Geofísica Marinha (75h) e Oceanografia Operacional 
(60h). As matérias de ambas habilitações estavam desdobradas em um conjunto de 
disciplinas próprias, sendo que a habilitação em Oceanografia Biológica12 era constituída 
por cinco disciplinas e a habilitação em Oceanografia Geológica13 por sete, todas de 
duração semestral. A Formação Profissional, em ambas as habilitações, compreendia 450 
horas-aula, o que correspondia a 13,27% da carga horária total do curso (Figura 1). 
 

A Segunda Estrutura Curricular 
A concepção inicial do curso de Oceanologia, com acentuado viés para a formação 

de cientistas, prevaleceu até o ano de 1988, quando a FURG implantou uma nova 
compreensão do perfil profissional a ser formado. Por meio de um amplo processo de 
discussão, que ocorreu entre 1986 e 1988, envolvendo o corpo docente e discente do 
curso, bem como entidades ligadas direta ou indiretamente à área da Oceanografia, foi 
construído um novo currículo, que vigorou no período 1989 a 1999. Com isso, passaram 
a constituir objetivos do curso de Oceanologia: 

[...] propiciar um conhecimento global e integrado dos oceanos e ambientes 
transicionais, a partir de uma formação básica abrangendo os quatro campos 
da Oceanografia [...] e uma qualificação profissional especializada, a partir do 
oferecimento de áreas profissionalizantes voltadas para a exploração e 
administração de recursos renováveis e não-renováveis e para o 
gerenciamento ambiental, entre outras que venham a ser estabelecidas 
futuramente (FURG, 1988a, p. 3-4). 

A intenção era formar profissionais com capacidade para atender demandas da 
sociedade nos diversos setores da economia (público, privado e terceiro setor), uma vez 
que já se antevia que o setor público, e as universidades em particular, não teria 
capacidade para absorver a quantidade de oceanógrafos que seria formada nos anos 
seguintes. 

O currículo então elaborado salientava, ainda, que a afirmação definitiva da profissão 
de Oceanógrafo iria depender de sua regulamentação, o que viria a acontecer somente 20 
anos depois, com a aprovação da Lei n° 11.760 (BRASIL, 2008). 

As discussões no âmbito da FURG, além de fundamentais para a elaboração do 
currículo do curso de Oceanologia, foram essenciais para reorientar a proposta de 
Currículo Mínimo para os cursos de graduação em Oceanografia do Brasil, que estava em 
construção desde 1985. Assim, em 1989, o MEC, por meio do então denominado 
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Conselho Federal de Educação – CFE/MEC, fixou os mínimos do conteúdo e duração 
dos cursos dessa modalidade (BRASIL, 1989).  

Para a elaboração da proposta de Currículo Mínimo que viria a ser aprovada pelo 
CFE/MEC contribuíram, além de representantes da FURG, integrantes da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, da Universidade de São Paulo – USP e da 
Associação Brasileira de Oceanografia – AOCEANO14, instituições então envolvidas 
com cursos de graduação (KRUG, 2012, p. 13), programas de pós-graduação (KRUG, 
2012, p. 32-33) e com a representação dos interesses profissionais da categoria. 

As alterações introduzidas pelo Currículo Mínimo na formação de Oceanógrafos 
foram profundas, incluindo, entre outras questões, carga horária mínima de 3.500 horas, 
mínimo de 180 horas de embarques, Trabalho de Conclusão de Curso – TCC e tempo de 
integralização entre o mínimo de cinco e o máximo de nove anos. A Formação 
Profissional passou a contemplar um elenco de 12 matérias15, sendo, no entanto, 
necessário o cumprimento de apenas três delas para que o estudante integralizasse o curso 
(BRASIL, 1989). Com tal concepção, o Currículo Mínimo contemplava em sua etapa 
final (Formação Profissional) certo grau de flexibilização, inovação curricular que só viria 
a ser considerada para o ensino superior quando da entrada em vigor das Leis n° 9.131 
(BRASIL, 1995) e 9.394 (BRASIL, 1996). 

Antecipando as alterações que constariam no Currículo Mínimo, o currículo do curso 
de Oceanologia implantado em 1989 contemplava uma carga horária total de 4.210 horas-
aula16 e tempo de integralização entre quatro e meio (4,5) e nove (9) anos (FURG, 1988a, 
p. 5-9). O desenho esquemático desta estrutura curricular mostra que as matérias nela 
contempladas, em contraposição à versão anterior, estavam distribuídas em quatro ciclos, 
cada um dos quais correspondendo a uma etapa específica da formação dos estudantes 
(Figura 2). 

Figura 2:  
Desenho esquemático da estrutura curricular que vigorou no curso de  

Oceanologia da FURG no período 1989-1999. 

 
Fonte: Adaptado de FURG (2000, p. 7) 

A Formação Básica da nova estrutura curricular, tal como na anterior, conservou o 
caráter obrigatório, passando a abranger 1.470 horas-aula, ou 34,91% da carga horária 
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total do curso. Permaneceu integrada pelas mesmas matérias que já constavam na 
estrutura inicial: Biologia (540h), Física (120h), Geologia (180h), Matemática (450h), 
Química (60h) e conteúdos comuns a todos os cursos de graduação (120h) (Figura 2). 
Também nessa nova estrutura curricular cada matéria foi desdobrada em um conjunto 
próprio de disciplinas17, de maneira que a Formação Básica estava constituída por 16 
disciplinas. 

Essa nova versão curricular seguiu as orientações estabelecidas pelas normas que 
tratavam da filosofia e política de ensino, pesquisa e extensão da Instituição (FURG, 
1987; FURG, 1988b)18, em especial aquela que orientava para que os cursos de graduação 
promovessem, entre outras mudanças, “reformulações [...] visando [...] à adoção de 
estrutura curricular, embasada em disciplinas anuais seriadas [...]”. Assim, disciplinas que 
antes eram lecionadas em dois semestres foram fundidas e ofertadas em período anual, 
com revisão e ampliação dos seus conteúdos. Entretanto, a troca do regime, de semestral 
para anual, não acarretou diminuição no número de disciplinas da Formação Básica de 
uma para outra estrutura curricular. Ao contrário, houve um aumento de 14 para 16 
disciplinas, sendo sete de duração anual e nove semestral, uma vez que novas disciplinas 
foram introduzidas visando contemplar conteúdos até então ausentes na formação dos 
estudantes.  

Da mesma forma que na anterior, também na nova versão curricular o objetivo da 
primeira etapa da formação era propiciar aos estudantes o domínio dos conteúdos básicos 
essenciais para a compreensão das matérias de Formação Geral. 

As matérias da segunda etapa da nova estrutura curricular, além de manter aquelas já 
presentes na versão inicial, teve o acréscimo de mais uma, razão pela qual a Formação 
Geral ficou constituída por Oceanografia Biológica (660h), Oceanografia Física (195h), 
Oceanografia Geológica (210h), Oceanografia Química (150h), Meteorologia (150h) e 
Geomática (60h). De caráter obrigatório, essa etapa compreendia 1.425 horas-aula, 
representando 33,85% da carga horária total do curso (Figura 2). Entretanto, ocorreram 
alterações na organização, no conteúdo e na quantidade de disciplinas de cada uma das 
matérias da Formação Geral19. Se na primeira versão curricular os estudantes precisavam 
integralizar 28 disciplinas para concluir essa etapa, nessa segunda o número caiu para 15, 
das quais cinco de duração anual e 10 semestral. Esta queda acentuada se justifica pela 
aplicação, na construção do novo currículo, das orientações contidas na filosofia e política 
de ensino, pesquisa e extensão da Instituição (FURG, 1987; FURG, 1988b), em especial 
a substituição de disciplinas semestrais por anuais, com menor fragmentação das 
matérias.  

A Formação Geral continuou reunindo os conteúdos destinados à compreensão dos 
componentes constituintes (bióticos e abióticos) e dos processos (biológicos, físicos, 
geológicos e químicos) que ocorrem nos ambientes marinho e costeiro. 

A Formação Profissional da estrutura curricular que vigorou no período 1989-1999, 
conforme já referido, ao contrário de aprofundar os conhecimentos dos estudantes nos 
diferentes ramos da Oceanografia, buscava contemplar temas aplicados da ciência 
oceanográfica. Assim, foram pensadas três linhas de formação profissional, voltadas, 
respectivamente, para a produção, exploração e administração de recursos naturais 
renováveis, para a exploração e administração de recursos naturais não-renováveis e para 
o gerenciamento ambiental (FURG, 1988a, p. 3).  

Em que pese essa previsão inicial, por razões que não estão claras, a linha de 
formação profissional sobre recursos naturais não-renováveis (habilitação em Recursos 
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Naturais Não-Renováveis) não foi adiante, de forma que somente as habilitações em 
Recursos Naturais Renováveis e em Gerenciamento Ambiental foram implantadas. 
Entretanto, em consequência de divergências entre os envolvidos, a proposta 
encaminhada em 1988 ao Conselho de Ensino e Pesquisa – COEPE só continha a primeira 
delas (FURG, 1988a, p. 5-9), sendo a habilitação em Gerenciamento Ambiental 
implantada somente em 1991. Ainda assim, como será visto adiante, sua estrutura ficou 
diferente daquela originalmente concebida. 

Com carga horária de 540 horas-aula, correspondendo a 12,83% da carga horária 
total do curso (Figura 2), a habilitação em Recursos Naturais Renováveis estava composta 
pelas matérias de Aquicultura (210h), Avaliação Pesqueira (120h), Tecnologia do 
Pescado (120h) e Tecnologia Pesqueira (90h), desdobradas em um total de sete 
disciplinas específicas20 (FURG, 1988a, p. 6), sendo uma anual e as demais semestrais. 

A habilitação em Gerenciamento Ambiental, implantada posteriormente, tinha a 
duração de 690 horas-aula, superior àquela estabelecida para a de Recursos Naturais 
Renováveis. No entanto, neste caso a carga horária adicional poderia ser compensada pela 
redução daquela requerida em disciplinas optativas, mantendo assim a carga total mínima 
para todos os estudantes, independentemente da habilitação que viessem a concluir. A 
formação profissional da habilitação em Gerenciamento Ambiental estava composta 
pelas matérias de Poluição Marinha (150h); Geoquímica Marinha (105h); Estratigrafia e 
Geotectônica do Fundo Oceânico (105h), Gerenciamento Costeiro (210h) e Cartografia 
(120h), as quais estavam desdobradas em um total de nove disciplinas específicas21 
(Figura 2), sendo uma de duração anual e as demais semestral. 

Conforme referido na Ata n° 174/8822, a área de Gerenciamento Ambiental, que 
constituiria a habilitação em Gerenciamento Ambiental, contemplaria, a princípio, as 
subáreas de Poluição, Gerenciamento Ambiental e Educação Ambiental. Nesse 
documento, fica patente que a coordenação de curso de Oceanologia entendia que a 
Educação Ambiental poderia se constituir em um campo de atuação dos egressos, 
antecipando-se ao debate do tema em âmbito nacional, que só viria a ganhar impulso nos 
anos de 1990. O próprio Ministério do Meio Ambiente – MMA assevera que a Educação 
Ambiental no Brasil é anterior à sua institucionalização no Governo Federal: 

[...] marcada, no início dos anos 70, pela emergência de um ambientalismo 
que se une às lutas pelas liberdades democráticas. No campo educativo, esse 
movimento se manifesta por meio da ação isolada de professores, estudantes 
e escolas, em pequenas ações de entidades da sociedade civil ou mesmo por 
parte de prefeituras municipais e governos estaduais com atividades 
educacionais relacionadas à recuperação, conservação e melhoria do ambiente 
(BRASIL, 2014, p. 15). 

Ainda que a Lei n° 6.938, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente – 
PNMA, indicasse que a EA passava a fazer parte de todos os níveis de ensino (BRASIL, 
1981), ou que a Constituição Federal de 1988, no inciso VI do artigo 225, estabelecesse 
a necessidade de “promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988), é 
possível afirmar que o campo da EA adquiriu bases mais sólidas para sua expansão e 
consolidação somente a partir da instituição do Programa Nacional de Educação 
Ambiental - ProNEA, em 1994, que contemplava a capacitação de gestores e educadores 
e o desenvolvimento de ações educativas e de instrumentos e metodologias (BRASIL, 
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2014, p. 17). Não é coincidência que o curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Ambiental – PPGEA da FURG, único neste campo do conhecimento no 
país, tenha sido criado na primeira metade dos anos de 1990. O curso de doutorado do 
PPGEA só veio a ser implantado em 2005. 

Nesse contexto, teria sido inovador que o curso de Oceanologia tivesse colocado a 
EA como um dos temas de Formação Profissional, como originalmente pensado. No 
entanto, os conteúdos das Atas Especiais 07, 11 e 1222 revelam que ali já se manifestavam 
as correntes de pensamento que caracterizam o campo social da Educação Ambiental. 
Enquanto os egressos ligados ao Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental – 
NEMA23 defendiam uma concepção de formação mais próxima da macrotendência 
conservacionista, que coloca como centralidade os componentes da natureza, aqueles 
ligados ao Projeto Lagoa dos Patos24 sustentavam a necessidade de uma formação 
relacionada com a macrotendência crítica, que busca a superação do modelo de produção 
vigente (LAYRARGUES, 2012). 

A descontinuidade no processo de discussão da habilitação em Gerenciamento 
Ambiental (Ata n° 174/88)22, que só foi retomado em 1990, já sem a participação dos 
envolvidos nos debates iniciais, teve consequências diretas nos conteúdos que fariam 
parte da formação dos estudantes da FURG e dos demais cursos de Oceanografia do 
Brasil. Como referido, a construção da estrutura curricular do curso de Oceanologia e do 
Currículo Mínimo para a formação nesse domínio ocorreram em paralelo, de forma que 
a ausência de um consenso sobre a EA no âmbito da FURG não deixou espaço para a sua 
inclusão naquele documento.  

Assim, em que pese a atuação dos egressos como Educadores Ambientais, fato a ser 
ainda analisado, seriam necessários mais de 20 anos para que o tema voltasse a ser 
cogitado como parte da formação dos oceanógrafos, o que só veio a acontecer por força 
do disposto nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental – DCNEA 
(BRASIL, 2012b). Como consequência, somente em 2012, com a criação da disciplina 
eletiva de Educação na Gestão Ambiental, é que o tema passou a ser considerado como 
componente curricular para os estudantes da FURG. 

A Formação Complementar, última etapa da estrutura curricular implantada em 
1989, estava subdividida em três componentes, compreendendo as Disciplinas 
Optativas25 (235h), as Atividades Eletivas26 (300h) e o Trabalho de Graduação27 (240h). 
De caráter obrigatório, essa etapa, que não estava presente na estrutura anterior, 
compreendia um conjunto diversificado de componentes curriculares, perfazendo 775 
horas-aula, representando 18,41% da carga horária total do curso (Figura 2). 
 

A Atual Estrutura Curricular 
O avanço do conhecimento na ciência oceanográfica, as alterações ocorridas na 

legislação, em particular a entrada em vigor da Lei n° 9.394 (BRASIL, 1996), e as 
tendências de longo prazo do mercado de trabalho levaram a Comissão de Curso de 
Oceanologia a iniciar, a partir de outubro de 1998, um processo de discussão da estrutura 
curricular então em vigor. A elaboração do Projeto de Reestruturação Curricular (FURG, 
2000), aprovado pela Deliberação n° 079/99 do COEPE (FURG, 1999), envolveu a 
participação de docentes, estudantes e egressos, que se manifestaram amplamente, 
inicialmente por meio de entrevistas semiestruturadas (FURG, 2000, p. 9 a 47 e p. 99 a 
154) e, posteriormente, de forma presencial, em reuniões temáticas abertas ao público. 
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O documento com a proposta de reestruturação, ao abordar as razões que motivaram 
a sua elaboração, afirmava: 

Ainda que alguns ajustes tenham sido feitos no período, é conveniente 
destacar que já se passaram dez longos anos desde a última reformulação 
curricular mais abrangente, o que por si só justificaria a necessidade de 
repensar o Curso. No entanto, os fundamentos para o desencadeamento de um 
processo de discussão da estrutura curricular vigente não são dados 
unicamente pelo tempo transcorrido. 
São incomensuráveis os avanços experimentados pela Oceanografia desde a 
implantação da última reforma curricular, tanto pela incorporação de novos 
conhecimentos como pela utilização de novas tecnologias, entre as quais se 
destaca o uso rotineiro da informática como ferramenta de trabalho. De outra 
parte, as transformações ocorridas no mundo do trabalho28, neste mesmo 
período, mudaram substancialmente as exigências do mercado de trabalho. 
Hoje o que está sendo exigido do profissional da área de oceanografia é um 
perfil mais abrangente, sem uma especialização excessiva, que lhe permita 
interpretar de forma integrada os fenômenos que ocorrem nas regiões 
oceânicas e costeiras. 
Além do referido anteriormente, a Lei de Diretrizes e Base da Educação 
Nacional – LDB (Lei n° 9.394, de 20.12.96), complementada pelo Parecer n° 
776/97, de 03.12.97, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional 
de Educação – CES/CNE, ao introduzir o conceito de diretrizes curriculares, 
trouxe uma nova realidade para o ensino de graduação no País. A nova 
legislação deu às instituições de ensino superior ampla liberdade para a 
composição da carga horária a ser cumprida para a integralização dos 
currículos, assim como para a especificação das unidades de estudo a serem 
ministradas, para a indicação dos tópicos ou campos de estudo e demais 
experiências de ensino-aprendizagem que compõem os currículos e para 
estimular práticas de estudo independente, entre outros aspectos. A 
expectativa é que seja evitado o prolongamento desnecessário da duração dos 
cursos de graduação, propiciando que uma maior quantidade de pessoas tenha 
acesso ao ensino (FURG, 2000, p. 6 e 7). 

Cabe destacar que todo o processo de discussão e elaboração da proposta de 
reestruturação do curso de Oceanologia se deu em um momento de inexistência de 
normativa para a definição dos conteúdos a serem incorporados à formação dos 
estudantes. Se de um lado os Currículos Mínimos, que até então serviam de referência 
para a estruturação das grades curriculares dos cursos de graduação, tinham perdido a sua 
validade, em face ao disposto nas Leis n° 9.131 (BRASIL, 1995) e n° 9.394 (BRASIL, 
1996), de outro ainda não tinham sido definidas as Diretrizes Curriculares para os Cursos 
de Oceanografia, o que só ocorreu dezesseis anos depois (BRASIL, 2012a).  

Assim, estaria novamente aberta a possibilidade de que conteúdos até então ausentes 
na formação dos estudantes, mas presentes na atuação profissional dos egressos, como a 
EA, fossem contemplados na estrutura curricular. No entanto, não foi assim que ocorreu, 
como será visto mais adiante, de forma que acabou perdida mais uma oportunidade de 
inclusão da EA na formação dos estudantes do curso de Oceanologia. 

O desenho esquemático da estrutura curricular resultante do processo anteriormente 
mencionado, que permanece em vigor até o presente, manteve a distribuição de matérias 
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em quatro ciclos, conforme já constava na versão anterior. Contemplou, no entanto, 
importantes alterações nas Formações Profissional e Complementar. A carga horária total 
nessa nova estrutura foi fixada em 4.410 horas-aula, com um tempo de integralização 
compreendido entre o mínimo de quatro (4) e o máximo de oito (8) anos (Figura 3). 
 

Figura 3: Desenho esquemático da estrutura curricular implantada em 2000,  
que permanece em vigor, no curso de Oceanologia da FURG. 

 
Fonte: Adaptado de FURG (2000, p. 48). 

 A Formação Básica da estrutura curricular implantada no ano de 2000, tal como nas 
anteriores, conservou o caráter obrigatório, abrangendo 1.140 horas-aula, ou 25,85% da 
carga horária total do curso. Permaneceram inalteradas as matérias já presentes nas 
versões anteriores, exceto os conteúdos comuns a todos os cursos de graduação, que 
foram excluídos no transcurso dos anos de 1990. Entretanto, houve adequações na carga 
horária de cada matéria, como segue: Biologia (405h), Física (120h), Geologia (120h), 
Matemática (450h) e Química (60h) (Figura 3). Igualmente, nesse caso, as matérias foram 
desdobradas em um conjunto próprio de disciplinas29, resultando em uma Formação 
Básica constituída por somente 12 disciplinas, sendo cinco anuais e sete semestrais. 
Também nessa versão, o objetivo da primeira etapa era propiciar aos estudantes o domínio 
dos conteúdos básicos essenciais à compreensão das matérias de Formação Geral. 
 As matérias da segunda etapa da estrutura curricular que entrou em vigor em 2000 
foram parcialmente alteradas em relação às versões anteriores, com a exclusão de 
Geomática (60h) e a inclusão de Limnologia (75h) e Metodologia Científica (45h), 
permanecendo Oceanografia Biológica (660h), Oceanografia Física (180h), Oceanografia 
Geológica (465h), Oceanografia Química (150h) e Meteorologia (75h). De caráter 
obrigatório, essa etapa compreende 1.650 horas-aula, representando 37,41% da carga 
horária total do curso (Figura 3). Ocorreram, ainda, alterações na organização, no 
conteúdo e na quantidade de disciplinas próprias de cada uma das matérias dessa etapa30, 
que passaram para 21 no total, sendo quatro anuais e 17 semestrais. 
 A Formação Geral continuou reunindo os conteúdos destinados à compreensão dos 
componentes constituintes (bióticos e abióticos) e dos processos (biológicos, físicos, 
geológicos e químicos) que ocorrem nos ambientes marinho e costeiro. 
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 A Formação Profissional, juntamente com a Complementar, que será analisada 
adiante, foi objeto das alterações mais abrangentes em relação à estrutura curricular 
anterior, como resultado das manifestações de docentes, discentes e egressos do curso ao 
longo do processo de reestruturação: 

Se a nova legislação que rege o ensino superior prevê a flexibilização 
curricular para os cursos de graduação, era necessário que a Comissão de 
Curso pensasse num desenho de currículo que contemplasse esta nova 
realidade. Isto não deveria implicar, no entanto, o comprometimento da 
formação dos egressos do Curso de Oceanologia da FURG, que tem sua 
qualidade reconhecida no País e no exterior. De outra parte, alguns egressos e 
professores que se manifestaram através do questionário distribuído [...], 
foram de opinião que a formação profissional não deveria contemplar 
habilitações. Alguns egressos deixaram claro que a atual divisão em 
habilitações, ao contrário de trazer benefícios, atua como elemento restritivo 
quando da procura de espaço no mercado de trabalho. Isto porque, no 
momento em que o profissional se apresenta como habilitado para trabalhar 
com recursos naturais renováveis, está implicitamente dizendo que não está 
habilitado para trabalhar com gerenciamento ambiental e vice-versa. Desta 
forma, parece conveniente corrigir esta distorção aparente da formação 
profissional dos egressos do Curso de Oceanologia (FURG, 2000, p. 47). 

 Cabe enfatizar, no entanto, que essa decisão de suprimir as habilitações se constituiu 
muito mais em uma estratégia para facilitar a inserção profissional dos egressos do que 
numa questão de mérito, na medida em que a formação dos estudantes seria mais ampla 
do que a presença das habilitações fazia crer, conforme reconhecido pela própria 
Coordenação de Curso: 

Mesmo com a formação profissional direcionada, como na estrutura curricular 
atual, o egresso de uma habilitação tem condições de opinar e atuar nos temas 
aprofundados em outra. Ao estudar de forma integrada os oceanos e a região 
costeira, os acadêmicos têm condições, mesmo com algumas limitações, de 
atuar em todos os aspectos aplicados da ciência oceanográfica. Até porque 
uma parcela considerável dos estudantes cursa disciplinas incluídas nas duas 
habilitações profissionais, usando os créditos de uma para integralizar a carga 
horária optativa exigida na outra. Além disso, são relativamente comuns os 
casos de estudantes que concluem o Curso em uma das habilitações e 
desenvolvem o Trabalho de Graduação em um tema intimamente associado a 
outra habilitação. 
Assim, a decisão de eliminar as atuais habilitações busca, entre outros 
aspectos, superar as restrições impostas pelo mercado de trabalho. Com a nova 
terminalidade do Curso, os acadêmicos terão maior liberdade de escolha dos 
temas aplicados da oceanografia que integrarão sua formação profissional, 
conforme preconizado pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional – 
LDB (Lei n° 9.394, de 20.12.96), sem, contudo, receberem o rótulo de 
especialistas em um ou outro aspecto aplicado da ciência oceanográfica. O 
aprofundamento dos conhecimentos e a especialização serão alcançados 
através do Estágio, do Trabalho de Graduação e das disciplinas optativas 
(FURG, 2000, p. 48-49). 
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A Formação Profissional da nova estrutura curricular, de caráter eletivo, ficou 
composta pelas seguintes matérias: Aquicultura (150h); Poluição Marinha (150h); 
Avaliação Pesqueira (120h); Tecnologia Pesqueira (150h); Tecnologia do Pescado (75h); 
Dinâmica dos Oceanos (120h); Recursos Minerais Marinhos (60h); Gerenciamento 
Costeiro (240h), e Geoquímica (75h). Também nessa etapa as matérias foram 
desdobradas em disciplinas específicas31, sendo cinco anuais e as demais semestrais, num 
total de 12. Entretanto, da totalidade da carga horária oferecida (1.140h), o estudante deve 
cumprir 600 horas-aula, independentemente da quantidade de disciplinas cursadas, ou 
13,61% da carga horária total do curso. Como já referido, o objetivo da Formação 
Profissional é aprofundar os conhecimentos dos estudantes em temas aplicados no campo 
da Oceanografia. 

A Formação Complementar da estrutura curricular implantada em 2000, em 
contraposição àquela que vigorava anteriormente, está subdividida em quatro 
componentes, compreendendo as Disciplinas Optativas32 (360h), os Embarques33 (120h), 
o Trabalho de Graduação34 (360h) e o Estágio Curricular35 (180h), novidade introduzida 
nessa reestruturação. De caráter obrigatório, os componentes29 dessa etapa perfazem em 
conjunto um total de 1.020 horas-aula, representando 23,13% da carga horária total do 
curso de Oceanologia (Figura 3). 

A integralização da carga horária de disciplinas optativas do currículo implantado 
em 2000 introduziu um novo entendimento sobre o tema, conforme referido a seguir, que 
foi posteriormente incorporado pelos demais cursos da Instituição, por meio da figura da 
disciplina complementar: 

A formação optativa da nova estrutura curricular, [...] envolve um conjunto de 
34 disciplinas [...], denominado de elenco de disciplinas optativas específicas 
[...]. No entanto, a formação complementar [...] poderá ser integralizada com 
disciplinas ofertadas para qualquer um dos demais cursos da Universidade, 
assim como por qualquer disciplina cursada ou que venha a ser cursada em 
outras Universidades (FURG, 2000, p. 73). 

De fato, essa era uma iniciativa que ia ao encontro do conceito de flexibilização 
curricular e de valorização de outras experiências acadêmicas contemplado pela Lei n° 
9.394 (BRASIL, 1996). Nesse sentido, o projeto de reestruturação curricular afirma: 

A justificativa para esta nova concepção de disciplina optativa encontra 
respaldo na ampla diversidade de temas que vêm sendo abordados pelos 
estudantes do Curso de Oceanologia em seus Trabalhos de Graduação. Para 
exemplificar, os trabalhos propostos para 1998 e 1999 envolveram temas 
relacionados com a Oceanografia e seus diversos ramos, mas também 
educação ambiental, antropologia, economia ambiental e outros [...]. É 
evidente que os estudantes não encontram no elenco de disciplinas específicas 
[...] as opções necessárias à complementação de seus estudos em muitos dos 
temas citados. Entretanto, a Universidade oferece para outros cursos um vasto 
elenco de disciplinas que podem preencher estas lacunas, bastando para tanto 
viabilizar o acesso dos alunos do Curso de Oceanologia a tais cadeiras. Da 
mesma forma, os estudos realizados em outras instituições de ensino superior 
podem perfeitamente atender os objetivos pretendidos com a formação 
complementar [...] (FURG, 2000, p. 73 – grifo dos autores). 
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Como se observa, aparece nessa manifestação o registro claro de que a EA, embora 
não fazendo parte da formação dos estudantes do curso de Oceanologia, era um tema 
entendido como parte do campo de atuação profissional, mesmo que de maneira correlata. 
Assim, na ausência do tema na estrutura curricular do curso, era esperado que fosse 
buscado um mecanismo para incorporar fundamentos teóricos e metodológicos do campo 
da EA na formação daqueles estudantes que tivessem tal interesse. Importante destacar 
que nesse período já estava em pleno funcionamento na FURG o Programa de Pós-
Graduação em Educação Ambiental – PPGEA, o que abria uma perspectiva concreta de 
continuidade na formação acadêmica dos egressos do curso de Oceanologia identificados 
já na graduação com tal temática. 

O Estágio Curricular, uma das inovações da estrutura curricular que está em vigor, 
foi pioneiro entre as graduações em Oceanografia do país, mostrando-se, ao longo do 
tempo, como uma das mais importantes oportunidades de complementação da formação 
profissional dos acadêmicos do curso de Oceanologia. O Estágio Curricular foi 
implantado em face do disposto nas Leis n° 9.131 (BRASIL, 1995) e n° 9.394 (BRASIL, 
1996), que preconizavam a valorização da experiência extraescolar, e, especialmente, no 
contido no Parecer 776/97 CNE/CES (BRASIL, 1997), que estabelecia como princípios 
para os cursos de graduação, entre outros: 

7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades 
de extensão. (grifos dos autores). 

 Passados dezoito anos da última alteração de concepção do curso de Oceanologia, 
e em face dos desafios que hoje se apresentam para os profissionais desse campo do 
conhecimento, é de certo modo surpreendente que a estrutura curricular implantada em 
2000 ainda permaneça vigente. Este já é o segundo maior dos ciclos de formação desde a 
criação do curso nos anos de 1970, na medida em que a concepção original, definida por 
ocasião do reconhecimento, vigorou entre 1975 e 1988 (habilitações em Oceanografia 
Biológica e em Oceanografia Geológica), a segunda entre 1989 e 1999 (habilitações em 
Recursos Renováveis e em Gerenciamento Ambiental) e a atual a partir de 2000 (sem 
habilitações).  
 

A Quantidade de Estudantes Formados 
No período que vai de sua criação até o ano de 2016, o curso de Oceanologia alcançou 

o total de 1.182 profissionais formados36, dos quais 493 com a primeira estrutura 
curricular, 297 com a segunda e os 392 restantes com aquela implantada em 2000 e ainda 
em vigor. O que se observa é que a quantidade de formados por ano é acentuadamente 
irregular, com quantitativos que em alguns casos – 1987, 2004, 2005, 2010 e 2015 – 
igualaram ou ultrapassaram as 40 vagas oferecidas ao ingresso pelo processo seletivo 
(Figura 4). 

Figura 4:  
Distribuição do número de estudantes formados por ano (n = 1.182) pelo curso de Oceanologia da 
FURG no período 1974-2016 [pontilhado na concepção original de estrutura curricular (1974-1988),  

branco na segunda (1989-1999) e quadriculado na atual (a partir de 2000)]. 
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Fonte: Produção dos autores. 

Esse comportamento resulta do processo de retenção, fenômeno provocado por 
limitações de formação de alguns estudantes, o que dificulta a aprovação em determinadas 
disciplinas, em particular naquelas que integram a matéria de Matemática. Assim, 
estudantes com tais características, em vez de concluírem o curso no período médio de 
integralização, que historicamente é de 5,5 anos, acabam estendendo sua permanência por 
prazos que se aproximam do limite máximo estabelecido, que é de 9 anos. São estudantes 
que ficam retidos além do prazo médio de conclusão. Periodicamente, em face da 
quantidade de estudantes retidos, tende a ocorrer um afrouxamento das exigências, o que 
resulta em turmas com elevado número de formandos (Figura 4). 

De outra parte, a observação da média de estudantes formados por ano de vigência 
de cada uma das estruturas curriculares leva à conclusão de que as versões iniciais, que 
formaram cerca de 27 estudantes em média, tiveram maior sucesso do que aquela em 
vigor, que tem formado próximo de 23 estudantes ao ano (Tabela 1). 

Tabela 1: Número médio de estudantes formados por 
ano de vigência das estruturas curriculares adotadas 

pelo curso de Oceanologia da FURG. 

 
Fonte: Produção dos autores. 

Esta, no entanto, não é a interpretação correta daquilo que de fato tem acontecido no 
contexto do curso de Oceanologia da FURG. Isso porque a informação mais relevante a 
ser examinada é a que diz respeito ao número de ingressantes de cada ano que alcançam 
a conclusão do curso, o que leva à necessidade de agrupar os formados por ano de ingresso 
e não por ano de conclusão. Como referido anteriormente, os estudantes que ficam retidos 
devem ser agrupados com os seus pares de ingresso, não com aqueles que saem, o que 
possibilita apurar a quantidade de estudantes por turma de ingresso que de fato concluem 
o curso, ainda que alguns o façam em tempo superior à média histórica de integralização. 

Currículo Vigência Formados Média

Inicial 1971-1988 493 27,39
Segunda 1989-1999 297 27,00

Atual 2000-atual 392 23,06
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Considerado dessa forma, o que se constata é que cresceu o número de formados de 
uma para outra estrutura curricular. Enquanto a média de concluintes no período em que 
vigorou a primeira estrutura curricular foi de 27,39 formados por turma de ingresso 
(1971-1988), valor que oscilou para 27,00 na seguinte (1989-1999), na atual (2000-
presente) alcança 30,15 concluintes por grupo de ingressantes. Se considerados os 
prováveis formandos de 2017 que ingressaram até 2012 (n = 28), este quantitativo médio 
chega a 32,31 concluintes por turma de ingresso (Figura 5).  
Nesta análise não estão consideradas as turmas que ingressaram a partir de 2013, uma vez 
que estes estudantes não tinham integralizado o curso, que tem um tempo mínimo de 4 
anos, no momento da coleta de dados desta pesquisa, ou estavam retidos, permanecendo 
vinculados ao curso por prazo superior ao tempo médio de conclusão, que na atualidade 
é de 5,5 anos. 

Figura 5:  
Distribuição do número de estudantes formados por ano de ingresso (n = 1.182) no curso de 
Oceanologia da FURG no período 1971-2012 [pontilhado (1971-1988), branco (1989 1999) e 

quadriculado (2000-2012)]. Em preto, os prováveis formandos de 2017 (n = 28) distribuídos pelo 
ano de ingresso. 

 
Fonte: Produção dos autores. 

Há, portanto, uma taxa de sucesso [(número de formados / número de vagas) * 100] 
que chega a 80,78%, que certamente coloca o curso de Oceanologia da FURG entre 
aqueles que mais graduam ingressantes no país, independentemente da modalidade que 
se considere. 

As Características das Estruturas Curriculares 
Ainda que os conteúdos das estruturas curriculares que até agora vigoraram no curso 

de Oceanologia da FURG tenham experimentado modificações consideráveis, em razão 
dos avanços da ciência oceanográfica, das alterações de legislação e das tendências de 
longo prazo do mercado de trabalho, entre outros motivos, é correto afirmar que em 
alguns aspectos houve poucas mudanças entre as versões. São exemplos desta constância 
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o tempo de integralização e a carga horária do núcleo principal de disciplinas, que pouco 
mudaram desde a criação do curso no início dos anos de 1970 (Tabela 2). 

Embora a primeira versão não estabelecesse tempo máximo, o tempo mínimo de 
conclusão sempre girou em torno de quatro anos. Nesse aspecto, não só não ocorreram 
grandes alterações no contexto interno, como também o curso da FURG, ainda que 
contemple uma formação complexa como é a Oceanografia, conseguiu manter um tempo 
mínimo de conclusão semelhante ao praticado pela maioria das modalidades de formação 
existentes no país. Excetuando-se a formação em Medicina, assim como algumas 
especialidades da Engenharia, são raros os cursos de graduação com cinco anos ou mais 
para a respectiva integralização. 

Tabela 2:  
Principais características das estruturas curriculares que vigoram até o presente no curso de 

Oceanologia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

 
Fonte: Produção dos autores. 

De outra parte, apesar da carga horária total do curso ter sofrido alterações 
substanciais, passando de 3.390 horas-aula para 4.410 horas-aula na versão atual, o núcleo 
principal, constituído pelas Formações Básica, Geral e Profissional, pouco se alterou ao 
longo do tempo. Mesmo tendo sofrido alguma oscilação na segunda versão, quando 
alcançou entre 3.435 e 3.585 horas-aula (as habilitações então em vigor tinham diferenças 
de carga horária na Formação Profissional), o fato é que tanto na primeira quanto na atual 
estrutura curricular a carga horária total dessas etapas foi fixada em 3.390 horas-aula. 
Assim, foram os conteúdos adicionais da Formação Complementar, em especial a 
exigência de carga horária de embarques, Estágio Obrigatório e Trabalho de Conclusão 
de Curso – TCC, que elevaram a carga horária total do curso da FURG, não o acréscimo 
de atividades em sala de aula (Tabela 2). 

As alterações de carga horária total buscaram, acima de tudo, ampliar a formação 
prática dos estudantes, visando a uma preparação mais adequada para o fazer profissional, 

1971-1988 1989-1999 2000-atual

Total 3.390 4.210 4.410

Formação Básica 1.065 1.470 1.140

Formação Geral 1.875 1.425 1.650

Formação Profissional 450 540 a 690 600

Habilitação (a) ─ 540 600

Habilitação (b) ─ 690 600

Formação Complementar ─ 625 a 775 1.020

Optativa ─ 85 a 235 360

Habilitação (a) ─ 235 360

Habilitação (b) ─ 85 360

Atividade Eletiva ─ 300 ─

Embarque ─ ─ 120

Estágio ─ ─ 180

TCC ─ 240 360

Mínima 4 4,5 4

Máxima ─ 9 9

Fundamento legal Decreto n° 76.028, de 
25/07/1975

Parecer N° 292 
MEC/CFE, de 
10/04/1989

Parecer N° 224 
CNE/CES, de 
05/06/2012

Formados 
(número) 494 300 389

Estrutura Curricular

Características

Carga Horária 
(horas-aula de 50 

minutos)

Duração (anos)
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com destaque para o Estágio Obrigatório, destinado a fortalecer a articulação entre a 
teoria e a prática (BRASIL, 1997). E não poderia ser diferente, uma vez que o núcleo 
central da formação, ainda que tenha sofrido modificações ao longo do tempo, manteve 
sua finalidade principal intacta – compreensão dos componentes constituintes (bióticos e 
abióticos) e dos processos (biológicos, físicos, geológicos e químicos) que ocorrem nos 
ambientes marinho e costeiro –, como pode ser constatado pelo exame dos fundamentos 
legais que embasaram cada uma das versões de estrutura curricular até agora praticadas 
(Tabela 2). 

Já o número de disciplinas, em razão de políticas adotadas pela Instituição na década 
de 1980 (FURG, 1987; FURG, 1988b), que privilegiaram aquelas de duração anual em 
detrimento das semestrais, acabou sofrendo redução ao longo do tempo, o que pode ter 
contribuído para o aumento da quantidade de formados por ano de ingresso, que passou 
de 27,39 no período da primeira estrutura curricular (1971-1988) para 32,31 na atual 
(Figura 5). 

Em relação aos demais cursos da modalidade, o que se observa é que o da FURG, 
juntamente com os da UERJ, USP e UFSC, integra o conjunto daqueles que requerem 
acima de 4.000 horas-aula para a sua integralização. Os demais, com exceção do curso da 
UFC, requerem acima de 3.500 horas-aula para a sua conclusão (Tabela 3).  

A menor carga horária do curso da UFC resultou de um equívoco ocorrido quando 
da aprovação do Parecer n° 224 CNE/CES, que instituiu as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de graduação em Oceanografia (BRASIL, 2012a). No primeiro 
momento, o referido documento mencionava que “A carga horária para os cursos de 
graduação em Oceanografia será de 3.000 horas.”, quando, de fato, por recomendação da 
comissão de especialistas que fez a proposta original de diretrizes para a modalidade, a 
carga horária mencionada deveria ser a mínima. Somente em 2016, por meio do Parecer 
CNE/CES n° 335, tal equívoco foi finalmente corrigido (BRASIL, 2016). Submetido à 
avaliação para renovação de reconhecimento nesse intervalo, o curso da UFC teve que 
reduzir drasticamente a sua carga horária total, que passou para 3.200 horas-aula, o que 
explica a sua disparidade em relação aos demais cursos da modalidade. 

Da mesma forma, quando se observa a carga horária do núcleo principal da formação, 
constituído pelas Formações Básica, Geral e Profissional, também se constata certa 
estratificação entre os cursos, visto que um grupo (FURG, UERJ, UFPA, USP, UFSC e 
UFSB) dedica entre 3.300 e 3.500 horas-aula para esses componentes, enquanto outro 
(UNIVALI, UFPR, UFBA, UFPE e UFMA) reserva acima de 2.500 horas-aula para essa 
finalidade (Tabela 3). 

 
 

Tabela 3:  
Características principais das estruturas curriculares em vigor nos cursos  

de graduação em Oceanografia em atividade no Brasil. 
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Fonte: Produção dos autores. 

A Formação Complementar, que inclui as disciplinas optativas, atividades 
extracurriculares, embarques, estágios e Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, mostra, 
por outro lado, que além da variação de componentes dessa formação, há discrepância 
entre os cursos na carga horária dedicada a cada componente. Assim, por exemplo, 
enquanto o curso da UFPR prevê carga horária para os cinco componentes da Formação 
Complementar, a UFPA contempla carga horária somente para embarques e TCC. Ao 
mesmo tempo, enquanto a UFPR contempla somente 36 horas-aula para o TCC, a USP 
dedica 540 horas-aula para esse fim. Há, como se observa, acentuada disparidade de 
tratamento dos componentes curriculares entre os cursos, o que é permito, uma vez que a 
flexibilidade curricular encontra amparo na Lei n° 9394 (BRASIL, 1996). Dessa forma, 
mais do que a carga horária, o fundamental é que os conteúdos previstos nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da modalidade (BRASIL, 2012a) estejam contemplados, o que de 
fato acontece em todos os cursos de Oceanografia hoje em funcionamento no país. 

A duração mínima dos cursos da modalidade oscila entre quatro e cinco anos, 
enquanto a duração máxima está entre seis e oito anos. O curso da UFSB é um caso 
particular, uma vez que pressupõe a necessidade de que o candidato a ingressante no ciclo 
profissionalizante em Oceanologia, que tem duração mínima de dois e máxima de quatro 
anos, tenha integralizado Bacharelados Interdisciplinares (BI) em Ciências da própria 

FURG UERJ UNIVALI UNIMONTE UFES UFPA USP

Total 4.410 4.560 3.870 3.630 3.720 4.410

Formação Básica 1.140 1.845 1.665 735 1.800 960

Formação Geral 1.650 1.410 1.200 1.350 840 1.845

Formação Profissional 600 300 600 315 840 525

Formação Complementar 1.020 1005 405 Em 1230 240 1.080

Optativas 360 285 ─ extinção 660 ─ 450

Atividades ─ ─ ─ 120 ─ ─

Embarques 120 180 105 120 120 90

Estágio 180 ─ ─ 180 ─ ─

TCC 360 540 300 150 120 540

Mínima 4 5 4,5 ─ 4 4 5

Máxima 8 8 ─ 7 6 7,5

Formados 
(número) 1.183 628 665 221 259 254 283

UFPR UFBA UFC UFSC UFPE UFMA UFSB

Total 3.588 3.570 3.200 4.128 3.885 3.690 3.960

Formação Básica 936 1.020 864 1.224 1.125 960 1.845

Formação Geral 1.782 1.462 1.008 1.488 1.335 1.035 735

Formação Profissional 360 374 480 600 270 600 840

Formação Complementar 510 714 848 816 1155 1095 540

Optativas 144 408 544 216 300 360 180

Atividades 80 ─ 108 120 300 180 180

Embarques 100 136 100 120 105 120 100

Estágio 150 ─ ─ ─ 300 315 ─

TCC 36 170 96 360 150 120 180

Mínima 4,5 4 4 4,5 5 4 2

Máxima 7 7 7 8 8 6 4

Formados 
(número) 328 109 92 56 7 123 0

Instituições de Ensino Superior

Características

Carga Horária 
(horas-aula de 

50 minutos)

Duração (anos)

Instituições de Ensino Superior

Características

Carga Horária 
(horas-aula de 

50 minutos)

Duração (anos)
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UFSB, que têm duração mínima de três anos, ou mesmo seja portador de diploma de 
curso superior obtido em outra instituição conveniada com a UFSB. Assim, na prática o 
egresso da UFSB terá dedicado um mínimo de cinco anos para a sua formação, sendo três 
destes voltados ao cumprimento do requisito para ingresso (BI em Ciências ou curso de 
graduação em outra instituição) e os dois restantes para a integralização do curso de 
Oceanologia. 

Em relação aos conteúdos trabalhados nos cursos de Oceanografia do país, o que se 
observa é que até o presente, em que pese as orientações estabelecidas pelas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012b), muito pouco foi 
feito para incluir iniciativas voltadas para contemplar a formação em Educação 
Ambiental nos cursos da modalidade, conforme mostra levantamento efetuado nas grades 
curriculares atualmente em vigor (Tabela 4). 

O estudo aqui apresentado não pretende discutir a forma como as recomendações 
contidas nas Diretrizes Curriculares deveriam ser contempladas nos cursos da 
modalidade, mesmo porque isso é aspecto que ainda será problematizado pelos autores 
em trabalho específico, mas tão somente observar em quais disciplinas atualmente em 
vigor a EA é abordada, seja como conteúdo principal ou como conteúdo relacionado 
naquelas disciplinas que tratam da questão socioambiental. 

Também estão relacionadas na Tabela 4 as disciplinas em que aspectos de EA já 
estariam sendo abordados, muito embora não se possa afirmar que assim está ocorrendo. 
Nesses casos, buscou-se unicamente fazer uma primeira aproximação do potencial 
temporal de abordagem que a EA disporia nas atuais estruturas curriculares. 

Tabela 4: Disciplinas de Educação Ambiental ofertadas pelos cursos de graduação  
em Oceanografia do Brasil e disciplinas com potencial para tratar do tema. 

 
Fonte: Produção dos autores. 

Visto dessa forma, o que se observa é que somente a UNIVALI e a UFPA 
contemplam a EA como tema obrigatório da formação de oceanógrafos, muito embora 
com uma baixa carga horária (60 horas-aula), que representa tão somente 1,55% e 1,62% 
da carga total dos respectivos cursos. Já as graduações da FURG e da UFPR oferecem 

Cursos Disciplina C. Horária Caráter

FURG Educação na Gestão Ambiental 45 Eletiva

UERJ ─ ─ ─

UNIVALI Educação Ambiental 60 Obrigatória

UNIMONTE ─ ─ ─

Sociologia e Meio Ambiente 60 Optativa

Antropologia das Sociedades Tradicionais 60 Optativa

Antropologia e Meio Ambiente 60 Optativa

UFPA Educação Ambiental Aplicada à Oceanografia 60 Obrigatória

USP ─ ─ ─

Metodologia de Pesquisa Socioambiental 36 Eletiva

Educação Ambiental 72 Eletiva

Sociologia e Meio Ambiente 36 Optativa

UFBA ─ ─ ─

UFC ─ ─ ─

UFSC ─ ─ ─

UFPE Sociologia Básica ─ Optativa

UFMA Educação e Ética Ambiental 60 Optativa

UFSB ─ ─ ─

UFES

UFPR
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disciplinas de caráter eletivo (respectivamente uma e duas), o que significa que são 
formações que dependerão da vontade do estudante em cursá-las (Tabela 4). Nos dois 
casos, são disciplinas previstas para a Formação Profissional, pertencendo a um conjunto 
de conteúdos que não precisa necessariamente ser integralizado na totalidade, mas tão 
somente naquela parcela de carga horária definida no Projeto Pedagógico – PPC. Para 
citar um exemplo, no caso do curso de Oceanologia da FURG a carga horária oferecida 
nessa etapa é de 1.140 horas-aula (cinco disciplinas anuais e doze semestrais), das quais 
o estudante deve cursar 600 horas-aula. Nesse contexto, é natural que os futuros 
oceanógrafos elejam aquelas disciplinas que têm mais a ver com seus potenciais 
interesses profissionais, o que pode excluir a Educação Ambiental. 

A UFMA, por sua vez, oferece uma disciplina de caráter optativo, o que implica dizer 
que o acesso a ela só ocorrerá quando o estudante de fato tiver um elevado interesse no 
tema Educação Ambiental (Tabela 4). Isso porque na maioria dos cursos o elenco de 
disciplinas optativas é vasto e a carga horária exigida nem sequer precisa ser integralizada 
com aquelas ofertadas pelo curso, ou mesmo pela própria instituição de origem, podendo 
ser aproveitados créditos cursados em outras universidades, inclusive do exterior. O 
Programa Ciência sem Fronteiras37 possibilitou que um elevado número de estudantes de 
graduação, inclusive de Oceanografia, realizasse estudos em instituições de diversos 
países, aproveitados para integralizar disciplinas obrigatórias, eletivas ou mesmo 
optativas em seus cursos de origem. 

Por fim, há um grupo de disciplinas que são oferecidas como optativas pela UFES 
(3), UFPR (1) e UFPE (1), que embora não tratem diretamente de EA, envolvem temas 
como Antropologia, Sociologia e Meio Ambiente, contextos nos quais a superação da 
dicotomia homem-natureza não humana pode ser problematizada (Tabela 4). 

Como se observa, a Educação Ambiental é pouco abordada no formato de disciplinas 
pelos cursos de Oceanografia. É possível, no entanto, que essa formação, que tem servido 
de espaço de atuação profissional de egressos de cursos de Oceanografia (KRUG, 2018, 
p. 84-110), possa estar ocorrendo de outra forma, que ainda não foi identificada, razão 
pela qual há necessidade de aprofundamento de estudos que busquem compreender a 
constituição de Educadores Ambientais no campo das Ciências do Mar, e da Oceanografia 
em particular. 

 
Considerações adicionais 

De acordo com Gimeno Sacristán (2013, p. 25), toda ação consciente para influir nos 
demais, o que inclui a educação, tem sentido para quem educa, provocando e estimulando 
a elaboração de um significado em quem é sujeito de tais ações. O autor afirma, ainda, 
que o sentido de quem educa e o significado de quem é educado podem estar vinculados 
entre si, mas são aspectos que pertencem a realidades distintas, de forma que a intenção 
de quem deseja reproduzir e alcançar determinados êxitos, guiados por fins específicos e 
por meio de certas atividades de ensino, pode não ter os efeitos esperados nos sujeitos 
que aprendem. 

Ainda conforme Gimeno Sacristán (2013, p. 25), os fins, os objetivos ou os motivos 
que orientam os professores estão contidos no texto explícito do currículo, assim como 
nos projetos concretos desenvolvidos em seu âmbito, ao passo que as ações e atividades 
desenvolvidas constituem as práticas ou os métodos visíveis do ensino, que podem ou 
não contribuir para alcançar o êxito pretendido. Assim, o que consta no currículo não é o 
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mais relevante, mas sim como este é desenvolvido, de forma que os resultados ou os 
efeitos reais sobre os estudantes são realidades que pertencem ao campo da subjetividade 
e não são diretamente visíveis. 

Em face das questões acima referidas, é prudente fazer referência a Freire (1996), 
na medida em que o autor destaca que a redução do distanciamento entre quem ensina e 
o sujeito de tal ação precisa se dar por meio de um processo dialógico, o que implica dizer 
que é essencial que este seja um processo relacional (há interação entre quem ensina e 
quem aprende) e também dinâmico (vai se modificando ao longo do processo). Nesse 
sentido, Freire (1996) deixa patente que o professor deve assumir desde logo que ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou 
construção. Assim, deve ficar claro desde o começo do processo que, “embora diferentes 
entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma 
ao ser formado” (FREIRE, 1996, p. 12). O autor afirma, ainda: 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que, 
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi 
assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens 
perceberam que era possível – depois, preciso – trabalhar maneiras, caminhos, 
métodos de ensinar (FREIRE, 1996, p. 12). 

 É aí que talvez resida uma das principais dificuldades enfrentadas pelas Ciências 
do Mar, e pela Oceanografia em particular, para contemplar a formação em Educação 
Ambiental nos cursos de graduação da área. Com forte tradição em um tipo de formação 
que Freire (1987, p. 33) classificou como ensino “bancário”, em que o professor narra os 
conteúdos, o que implica um sujeito – o narrador – e objetos pacientes, ouvintes – os 
educandos –, há pouco espaço para um processo de educação dialógica.  

A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 
memorização mecânica do conteúdo narrado. Mais ainda, a narração os 
transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador. 
Quanto mais vá “enchendo” os recipientes com seus “depósitos”, tanto melhor 
educador será. Quanto mais se deixem docilmente “encher”, tanto melhores 
educandos serão (FREIRE, 1987, p. 33). 

O processo educativo nessa área é ainda mais adverso ao campo da Educação 
Ambiental porque, ao falar da realidade como algo parado, estático, o professor 
majoritariamente disserta sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos 
educandos. Aborda, na maioria das vezes, conteúdos que são retalhos da realidade, 
desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 
significação. A palavra, nessas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que devia 
ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante (FREIRE, 1987, 
p. 33). 

Por isso mesmo, os poucos registros da presença de conteúdos de Educação 
Ambiental nos currículos dos cursos de Oceanografia do país (Tabela 4) devem ser vistos 
como casos fortuitos, originados por condições particulares, no que se destaca a 
participação no corpo docente de professores com experiência no campo da Educação, o 
que possibilita a superação do ensino bancário que predomina. Nessas condições, é pouco 
provável que sejam implementadas em curto prazo as orientações estabelecidas pelas 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental (BRASIL, 2012b), que 
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preveem a formação em EA nos cursos da modalidade. Certamente será necessário um 
esforço coletivo e coordenado dos cursos de Ciências do Mar para possibilitar não só a 
inclusão dessa formação nas grades curriculares, mas essencialmente para garantir a 
possibilidade de atuação qualificada dos egressos desses cursos como Educadores 
Ambientais. 
 
 
Notas 
 
1 http://www.fcrg.org.br/. Acesso em: 26 jan. 2017. 
2 Decreto n° 37.378, de 24 de maio de 1955, concedeu autorização para funcionamento do curso de Engenharia 

Industrial da Escola de Engenharia Industrial. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-37378-24-maio-1955-333892-norma-pe.html>. 

Acesso em: 26 jan. 2017. 
3 Decreto Municipal n° 43.563, de 24 de abril de 1958, concedeu autorização para o funcionamento do curso de Ciências 

Econômicas da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas do Rio Grande, no Estado do Rio Grande do Sul. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-43563-24-abril-1958-382544-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

4 Decreto n° 47.738, de 2 de fevereiro de 1960, concede autorização para o funcionamento de curso de Bacharelado da 
Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-
1969/decreto-47738-2-fevereiro-1960-387273-publicacaoori ginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

5 Decreto n° 49.963, de 19 de janeiro de 1961, concedeu autorização para o funcionamento do curso de Filosofia e 
Pedagogia da Faculdade Católica de Filosofia do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49963-19-janeiro-1961-389798-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

6 Decreto n° 68.306, de 2 de março de 1971, concedeu reconhecimento à Faculdade de Medicina de Rio Grande, da 
Fundação Cidade do Rio Grande, RS. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/ fed/decret/1970-
1979/decreto-68306-2-marco-1971-409970-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

7 Decreto n° 76.028, de 25 de julho de 1975, concedeu reconhecimento ao curso de Oceanologia, da Universidade do 
Rio Grande, com sede na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76028-25-julho-1975-424439-publicacaooriginal -
1-pe.html>. Acesso em: 26 jan. 2017. 

8 OCEANOGRAFIA ou OCEANOLOGIA? Etimologicamente, Oceanografia é a descrição do oceano, palavra que, 
nas suas origens, está vinculada com a geografia dos mares. Já Oceanologia significa o estudo do oceano (palavra 
grega logos: razão, conhecimento) como uma ciência. Esse termo seria mais apropriado. No entanto, a prática acabou 
estabelecendo a primazia da palavra Oceanografia e hoje ambos os termos são considerados sinônimos (CASTELLO 
e KRUG, 2015, p. 13). 

9 Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (Rio de Janeiro/RJ, 1977); Universidade do Vale do Itajaí – 
UNIVALI (Itajaí/SC, 1992); Centro Universitário Monte Serrat - UNIMONTE (Santos/SP, 1998 – em extinção); 
Universidade Federal do Espírito Santo - UFES (Vitória/ES, 2000); Universidade Federal do Pará – UFPA 
(Belém/PA, 2000); Universidade de São Paulo – USP (São Paulo/SP, 2002); Universidade Federal da Bahia – UFBA 
(Salvador/BA, 2004); Universidade Federal do Paraná – UFPR (Pontal do Paraná/PR, 2004); Universidade Federal 
de Santa Catarina – UFSC (Florianópolis/SC, 2008); Universidade Federal do Ceará – UFC (Fortaleza/CE, 2008); 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE (Recife/PE; 2009); Universidade Federal do Maranhão – UFMA (São 
Luís/MA, 2010), e Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB (Porto Seguro/BA, 2018). 

10 Matéria de Biologia → composta pelas disciplinas: Zoologia Geral (semestral, 150h), Botânica Geral (semestral, 
120h), Bioquímica I (semestral, 90h) e Histologia I (semestral, 90h); Matéria de Física → composta pelas disciplinas: 
Física I (semestral, 90h) e Física III (semestral, 75h); Matéria de Geologia → composta pela disciplina: Geologia 
Geral (semestral, 90h); Matéria de Matemática → composta pelas disciplinas: Bioestatística (semestral, 60h), 
Geometria Analítica I (semestral, 75h) e Cálculo Diferencial e Integral I (semestral, 90h); Matéria de Química → 
composta pela disciplina: Química Geral e Inorgânica I (semestral, 45h); e Conteúdos Comuns → Educação Física 
(semestral, 30h); Estudo dos Problemas Brasileiros I (semestral, 30h) e Estudo dos Problemas Brasileiros II 
(semestral, 30h). 

11 Matéria de Oceanografia Biológica → composta pelas disciplinas: Algologia I (semestral, 60h), Algologia II 
(semestral, 90h), Planctologia I (semestral, 90h), Planctologia II (semestral, 90h), Anatomofisiologia dos Animais 

http://www.fcrg.org.br/
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-37378-24-maio-1955-333892-norma-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-43563-24-abril-1958-382544-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-43563-24-abril-1958-382544-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-47738-2-fevereiro-1960-387273-publicacaoori%20ginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-47738-2-fevereiro-1960-387273-publicacaoori%20ginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49963-19-janeiro-1961-389798-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-49963-19-janeiro-1961-389798-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/%20fed/decret/1970-1979/decreto-68306-2-marco-1971-409970-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/%20fed/decret/1970-1979/decreto-68306-2-marco-1971-409970-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76028-25-julho-1975-424439-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76028-25-julho-1975-424439-publicacaooriginal-1-pe.html
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Marinhos I (semestral, 90h), Anatomofisiologia dos Animais Marinhos II (semestral, 60h), Bentologia I (semestral, 
90h), Bentologia II (semestral, 90h), Nectologia I (semestral, 90h), Nectologia II (semestral, 90h), Etologia 
(semestral, 45h), Ecologia Marinha I (semestral, 90h), Ecologia Marinha II (semestral, 90h), Limnologia (semestral, 
75h), Maricultura I (semestral, 45h) e Maricultura II (semestral, 60h); Matéria de Oceanografia Física → composta 
pelas disciplinas: Física da Água do Mar I (semestral, 60h) e Física da Água do Mar II (semestral, 60h); Matéria de 
Oceanografia Geológica → composta pelas disciplinas: Técnicas em Sedimentologia (semestral, 75h), Geologia 
Sedimentar (semestral, 60h), Morfologia de Fundo Oceânico (semestral, 45h) e Sedimentação Marinha (semestral, 
45h); Matéria de Oceanografia Química → composta pelas disciplinas: Química da Água do Mar I (semestral, 45h), 
Química da Água do Mar II (semestral, 45h), Técnicas em Bioquímica Marinha (semestral, 60h), Poluição Marinha 
I (semestral, 45h) e Poluição Marinha II (semestral, 45h); Matéria de Meteorologia → composta pela disciplina: 
Meteorologia, Climatologia e Hidrografia (semestral, 45h). 

12 Matéria de Tecnologia Pesqueira → composta pela disciplina: Tecnologia Pesqueira (semestral, 120); Matéria de 
Tecnologia do Pescado → composta pela disciplina: Tecnologia do Pescado (semestral, 120h); Matéria de Avaliação 
Pesqueira → composta pelas disciplinas: Demoecologia I (semestral, 60h) e Demoecologia II (semestral, 75h); 
Matéria de Aquicultura → composta pela disciplina: Aquacultura Continental (semestral, 75h). 

13 Matéria de Geologia Marinha → composta pela disciplina: Geologia Litorânea (semestral, 75h); Matéria de 
Paleontologia → composta pelas disciplinas: Paleontologia (semestral, 45h) e Paleoecologia (semestral, 60h); 
Matéria de Geoquímica Marinha → composta pela disciplina: Geoquímica Marinha (semestral, 75h); Matéria de 
Recursos Minerais do Mar → composta pela disciplina: Recursos Minerais do Mar (semestral, 60h); Matéria de 
Geofísica Marinha → composta pela disciplina: Geofísica (semestral, 75h); Matéria de Oceanografia Operacional → 
composta pela disciplina: Equipamentos Geoceanográficos (semestral, 60h). 

14 http://www.aoceano.org.br/. Acesso em: 3 fev. 2017. 
15 Manejo de Recursos Vivos; Tecnologia Pesqueira; Aquacultura; Oceanografia Física Costeira e Estuarina; Ondas e 

Marés; Dinâmica dos Oceanos; Poluição Marinha; Geoquímica Marinha; Oceanografia Química Oceânica, Costeira 
e Estuarina; Geofísica Marinha; Estratigrafia e Geotectônica do Fundo Oceânico, e Recursos Minerais Marinhos. 

16 Durante a tramitação do Projeto Político-Pedagógico no Conselho de Ensino e Pesquisa – COEPE da FURG a 
proposta original foi alterada de 4.150 para 4.210 horas-aula, em razão da mudança do caráter (de optativa para 
obrigatória) da disciplina de Genética Básica e Princípios de Evolução (semestral, 60h). 

17 Matéria de Biologia → composta pelas disciplinas: Zoologia (anual, 120h), Histologia Animal (semestral, 75h), 
Ecologia Fundamental (semestral, 60h), Genética Básica e Princípios de Evolução (semestral, 60h), 
Anatomofisiologia Vegetal (semestral, 75h) e Bioquímica Estrutural e Metabólica (anual, 150h); Matéria de Física 
→ composta pela disciplina: Física (anual, 120h); Matéria de Geologia → composta pela disciplina: Geologia Básica 
(anual, 180h); Matéria de Matemática → composta pelas disciplinas: Álgebra Linear e Geometria Analítica (anual, 
180h), Cálculo (anual, 180h) e Probabilidade e Estatística (anual, 90h); Matéria de Química → composta pela 
disciplina: Química Geral I (semestral, 60h); e Conteúdos comuns → Prática Desportiva I (semestral, 30h), Prática 
Desportiva II (semestral, 30h), Estudo dos Problemas Brasileiros I (semestral, 30h) e Estudo dos Problemas 
Brasileiros II (semestral, 30h). 

18 O curso de graduação em Oceanologia foi o primeiro da FURG a se adequar às orientações emanadas da Resolução 
n° 014/87, do Conselho Universitário – CONSUN, e da Deliberação n° 013/88, do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – COEPE. 

19 Matéria de Oceanografia Biológica → composta pelas disciplinas: Fisiologia dos Animais Marinhos (semestral, 90h), 
Bentologia (anual, 150h), Planctologia (anual, 150h), Botânica Marinha (anual, 120h), Ictiologia (semestral, 75h) e 
Nectologia (semestral, 75h); Matéria de Oceanografia Física → composta pelas disciplinas: Oceanografia Física 
Descritiva (semestral, 45h), Mecânica de Fluidos (semestral, 60h) e Ondas (semestral, 90h); Matéria de Oceanografia 
Geológica → composta pelas disciplinas: Sedimentologia (anual, 150h) e Ambientes de Sedimentação (semestral, 
60h); Matéria de Oceanografia Química → composta pela disciplina: Oceanografia Química (anual, 150h); Matéria 
de Meteorologia → composta pelas disciplinas: Meteorologia (semestral, 75h) e Interação Oceano-Atmosfera 
(semestral, 75h); e Matéria de Geomática → composta pela disciplina: Sensoriamento Remoto (semestral, 60h). 

20 Matéria de Aquicultura → composta pelas disciplinas: Limnologia (semestral, 75h); Aquacultura Continental 
(semestral, 75h) e Maricultura (semestral, 60h); Matéria de Avaliação Pesqueira → composta pela disciplina: 
Biologia Pesqueira (anual, 120h); Matéria de Tecnologia do Pescado → composta pelas disciplinas: Microbiologia 
Básica (semestral, 45h) e Pescado: Preservação e Controle (semestral, 75h); e Matéria de Tecnologia Pesqueira → 
composta pela disciplina: Técnicas de Pesca I (semestral, 90h). 

21 Matéria de Poluição Marinha → composta pela disciplina: Poluição Marinha (anual, 150h); Matéria de Geoquímica 
Marinha → composta pelas disciplinas: Geoquímica I (semestral, 45h) e Geoquímica II (semestral, 60h); Matéria de 
Estratigrafia e Geotectônica do Fundo Oceânico → composta pelas disciplinas: Sedimentação Marinha (semestral, 
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45h) e Geologia Litorânea (semestral, 60h); Matéria de Gerenciamento Costeiro → composta pelas disciplinas: 
Ecossistema: Teoria e Controle (anual, 120h) e Recuperação e Conservação de Ecossistemas Costeiros (semestral, 
90h); e Matéria de Cartografia → composta pelas disciplinas: Topografia I (semestral, 60h) e Topografia II 
(semestral, 60h). 

22 Disponível em: <https://drive.google.com/open?id=14-x0l9uGzDwyTMznOE6X-6no_nDsfGss>. Acesso em: 28 
fev. 2018. 

23 Associação de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública municipal, criada em 1985, por um grupo de 
estudantes do curso de Oceanologia da FURG preocupados com a situação ambiental do município do Rio Grande, 
RS (http://www.nema-rs.org.br/). 

24 Projeto multidisciplinar e pluriinstitucional, realizado sob a coordenação da FURG e com financiamento da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar – CIRM, visando ao estudo da estrutura e dinâmica da Lagoa dos Patos com 
vistas à manutenção da produtividade biológica da região. 

25 Conjunto de disciplinas ligadas às Formações Básica, Geral ou Profissional, todas de duração semestral, que tinham 
por objetivo complementar e aprofundar os conhecimentos dos estudantes: Língua Inglesa Instrumental I (semestral, 
45h), Língua Inglesa Instrumental II (semestral, 45h), Processamento de Dados (semestral, 45h), Técnicas de 
Mergulho Submarino (semestral, 60h), Ecologia de Populações (semestral, 60h), Etologia (semestral, 45h), 
Montagem de Projetos em Oceanografia (semestral, 45h), Biomedicina dos Animais Silvestres (semestral, 90h), Arte 
Naval e Barcos de Pesca (semestral, 120h), Equipamentos Eletrônicos de Navegação (semestral, 60h), Salvamento, 
Higiene e Relações Humanas no Trabalho (semestral, 60h), Introdução à Economia Pesqueira (semestral, 60h), 
Ranicultura (semestral, 45h), Aquicultura Quantitativa (semestral, 30h), Bioecologia de Peixes de Cultivo (semestral, 
30h), Piscicultura (semestral, 60h), Carcinocultura (semestral, 60h), Técnicas de Pesca II (semestral, 120h) e 
Navegação (semestral, 120h). 

26. Compreendia a participação em simpósios, congressos, seminários, encontros e demais eventos de mesma natureza 
ligados à área de Oceanografia, além de estágios, monitorias, embarques e disciplinas não previstas na estrutura 
curricular do curso, mas que a juízo da Comissão de Curso contribuiriam para a formação acadêmica e/ou profissional 
do aluno. 

27. Compreendia uma primeira etapa de elaboração e defesa da proposta de trabalho (60h) e uma segunda de 
desenvolvimento e defesa do projeto (180h), que poderia ser de natureza acadêmica (pesquisa) ou aplicada (estágio). 

28 O texto faz referência à expressão “mundo do trabalho” como sinônimo de “mercado de trabalho”, o que é 
equivocado, uma vez que enquanto a primeira se refere às atividades materiais, produtivas e os processos sociais 
inerentes à realização de um trabalho, que lhe conferem significado no tempo e no espaço, a segunda diz respeito ao 
estado da oferta e procura de empregos em uma dada região ou país. 

29 Matéria de Biologia → composta pelas disciplinas: Zoologia (anual, 120h), Fundamentos do Processo Ecológico 
(semestral, 60h), Anatomofisiologia Vegetal (semestral, 75h), Biologia Molecular (semestral, 75h) e Bioquímica 
Estrutural e Metabólica (semestral, 75h); Matéria de Física → composta pela disciplina: Física (anual, 120h); Matéria 
de Geologia → composta pelas disciplinas: Geologia Geral (semestral, 60h) e Mineralogia e Petrografia (semestral, 
60h); Matéria de Matemática → composta pelas disciplinas: Elementos de Álgebra (anual, 180h), Cálculo (anual, 
180h) e Probabilidade e Estatística (anual, 90h); e Matéria de Química → composta pela disciplina: Química Geral 
(semestral, 60h). 

30 Matéria de Oceanografia Biológica → composta pelas disciplinas: Introdução à Oceanografia (semestral, 45h), 
Biologia de Macroalgas (semestral, 60h), Ecologia da Vegetação Costeira (semestral, 45h), Planctologia I (semestral, 
60h), Planctologia II (anual, 120h), Fisiologia dos Animais Marinhos (semestral, 90h), Bentologia (semestral, 90h), 
Ictiologia (semestral, 75h) e Nectologia (semestral, 75h); Matéria de Oceanografia Física → composta pelas 
disciplinas: Oceanografia Física Descritiva (semestral, 60h) e Oceanografia Física Dinâmica (anual, 120h); Matéria 
de Oceanografia Geológica → composta pelas disciplinas: Oceanografia Geológica (semestral, 60h), Sedimentologia 
(semestral, 75h) e Ambientes Sedimentares (semestral, 90h); Morfodinâmica Costeira (semestral, 75h), Geoquímica 
Marinha (anual, 120h) e Geologia do Quaternário (semestral, 45h); Matéria de Oceanografia Química → composta 
pela disciplina: Oceanografia Química (anual, 150h); Matéria de Meteorologia → composta pela disciplina: 
Meteorologia (semestral, 75h); Matéria de Limnologia → composta pela disciplina: Limnologia (semestral, 75h); e 
Matéria de Metodologia Científica → composta pela disciplina: Projetos em Oceanografia (semestral, 45h). 

31 Matéria de Aquicultura → composta pela disciplina: Aquacultura (anual, 150h); Matéria de Poluição Marinha → 
composta pela disciplina: Poluição Marinha (anual, 150h); Matéria de Avaliação Pesqueira → composta pela 
disciplina: Biologia Pesqueira (anual, 120h); Matéria de Tecnologia Pesqueira → composta pela disciplina: 
Tecnologia Pesqueira (anual, 150h); Matéria de Dinâmica dos Oceanos → composta pela disciplina: Dinâmica dos 
Oceanos (anual, 120h);  Matéria de Tecnologia do Pescado → composta pela disciplina: Pescado: Preservação e 
Controle (semestral, 75h); Matéria de Recursos Minerais Marinhos → composta pela disciplina: Recursos Minerais 
do Mar (semestral, 60h); e Matéria de Gerenciamento Costeiro → composta pelas disciplinas: Ecologia de 

https://drive.google.com/open?id=14-x0l9uGzDwyTMznOE6X-6no_nDsfGss
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Ecossistemas (semestral, 60h), Impactos Ambientais em Zonas Costeiras (semestral, 60h), Manejo de Ecossistemas 
Costeiros (semestral, 45h) e Erosão e Proteção Costeira (semestral – 60h); e Matéria de Geoquímica → composta 
pela disciplina: Geoquímica Ambiental (semestral, 75h). 

32 Conjunto de 34 disciplinas, sendo uma anual e as demais semestrais, ligadas às Formações Básica, Geral ou 
Profissional, que tinham por objetivo complementar e aprofundar os conhecimentos dos estudantes: Histologia 
Animal (semestral, 75h); Genética Básica e Princípios de Evolução (semestral, 60h); Língua Inglesa Instrumental I 
(semestral, 45h); Língua Inglesa Instrumental II (semestral, 45h); Introdução à Computação (semestral, 30h); 
Topografia I (semestral, 60h); Topografia II (semestral, 60h); Geofísica (semestral, 75h); Sensoriamento Remoto 
(semestral, 60h); Sistema de Informações Geográficas (semestral, 60h); Técnicas de Mergulho Submarino (semestral, 
60h); Direito do Mar (anual, 60h); Etologia (semestral, 45h); Biologia de Crustáceos Decápodes (semestral, 60h); 
Práticas de Técnicas e Equipamentos Oceanográficos (semestral, 150h); Probabilidade e Estatística II (semestral, 
60h); Microbiologia Básica (semestral, 45h); Reflexões Históricas e Filosóficas sobre a Ciência (semestral, 60h); 
Oceanografia Física Estuarina e Costeira (semestral, 60h); Antropologia da Pesca (semestral, 60h); Introdução à 
Economia Pesqueira (semestral, 60h); Ranicultura (semestral, 60h); Aquicultura Quantitativa (semestral, 30h); 
Piscicultura (semestral, 75h); Carcinocultura (semestral,  60h); Maricultura (semestral, 60h); Navegação (semestral, 
75h); Hidroacústica Aplicada (semestral, 60h); Economia Ecológica (semestral, 30h); Engenharia Ecológica 
(semestral, 75h); Geologia Ambiental (semestral, 60h); Morfologia da Margem Continental Brasileira (semestral, 
45h); Administração de Recursos Pesqueiros (semestral, 45h), e Fundamentos de Toxicologia Aquática (semestral, 
75h). 

33. Atividades embarcadas para prática de manuseio de equipamentos, coletas de dados e de materiais e processamento 
de amostras a bordo, com duração mínima de 120h (cinco dias). 

34. Estruturado em forma de disciplina, de duração anual (360h), compreendendo uma primeira etapa de elaboração e 
defesa da proposta de trabalho e uma segunda de desenvolvimento e defesa do projeto, que pode ser de natureza 
acadêmica (pesquisa) ou aplicada (estágio). 

35. Estruturado na forma de disciplina, de duração semestral (180h), propiciando ao estudante uma oportunidade de 
vivência profissional fora do ambiente acadêmico, preferencialmente junto ao setor privado ou ao terceiro setor. 

36 Em conjunto, até o ano de 2016, os quatorze cursos da modalidade em atividade no país formaram 4.207 profissionais. 
37. http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/o-programa. Acesso em: 12 jul. 2019. 
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