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OBJETIVO: Entender e aplicar noções de gestão costeira integrada 
 
 

EMENTA: Análise da Zona Costeira como um sistema físico-natural, socioeconômico, jurídico-administrativo e 
seus principais problemas socioambientais. Análise do histórico da ocupação da zona costeira no 
Brasil, incluindo o histórico das populações indígenas e afrodescendentes (Lei Federal 11645/2008; 
Parecer CNE 03/2004). Apresentação e análise da gestão costeira integrada a partir de conceitos, 
objetivos, princípios, características, processos e instrumentos,fomentando a discussão sobre as 
políticas públicas para a gestão e conservação da zona costeira, o uso que o homem faz desses 
recursos e dos espaços costeiros; os conflitos de uso gerados, bem como, as formas de planejar e 
gerenciar os usos e conflitos. A gestão costeira em outros países, no Brasil, em Santa Catarina e 
municípios costeiros 

 
PROFESSOR RESPONSÁVEL: Marinez Scherer 
Turma Curso Horário 
08333 Oceanografia 315102 - 515102  

 
 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 
1. O objeto de estudo: subsistema Físico-Natural; subsistema Sócio-Econômico; subsistema Jurídico-
Administrativo; problemas na Zona Costeira.   
2. O objetivo do estudo – gerenciamento costeiro integrado: Histórico; Definições e Objetivos; Princípios e 
Características; Metodologia e instrumentos; Convenções e tratados internacionais.  
3. Gerenciamento costeiro no Brasil: aplicação do decálogo da gestão costeira no contexto brasileiro e de Santa 
Catarina – política, normativa, competências e responsabilidade, administração, estratégias, instrumentos, 
capacitação, recursos, informação e conhecimento, participação pública.  
4. Processos de gerenciamento costeiro em estados e municípios brasileiros 
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COMPLEMENTARES 
• Cicin-Sain B. &Knecht R.W., 1998. Integrated Coastal and Ocean Management, Concepts and Practice. 

Island Press. Washington DC. 517p. 
• Clark J.R., 1996. Coastal Zone Management - Handbook. Lewis Publishers. New York. 694p. 
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• MMA (Ministério do Meio Ambiente).  2009. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. 

Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Mudanças Climática e Qualidade Ambiental, Departamento de 
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• Artigos científicos das revistas: Gerenciamento Costeiro Integrado (português); Costas (Portuguê e 
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Management (MEAM – inglês); Marine Policy (inglês)  
 

Além do acervo da biblioteca central da UFSC, também será disponibilizado pelo professor material de apoio para 
estudo. 



 
 METODOLOGIA  
 
O curso será desenvolvido prioritariamente com base em aulas teóricas expositivas sobre o tema, leituras e 
discussões de textos, assim como trabalhos práticos. 

. 

 ATIVIDADE EXTRA-CLASSE  
 

VISITA A PONTOS DA ILHA DE SANTA CATARINA 
 

Será realizada uma visita guiada a vários pontos da Ilha de Santa Catarina nos quais os alunos terão oportunidade 
de observar no local as questões de gestão costeira integrada trabalhadas. Os alunos deverão providenciar capa de 
chuva e lanche.  

Objetivo: observar em campo de questões relacionadas à gestão costeira integrada 
Local: Ilha de Santa Catarina 
Data: 30 de outubro de 2014. Saída às 13:00 em frente ao CFH e retorno às 18h00 
 

Obs. Essa atividade será realizada com transporte fornecido pela UFSC, sendo cobrada presença na 
forma de relatório de saída de campo/trabalho do Projeto Orla 

 
 

 AVALIAÇÃO  
• Avaliação escrita referente ao conteúdo ministrado em sala de aula  
• Trabalho sobre impactos na Zona Costeira 
• Conjunto das respostas e exercícios relacionados à leitura de textos e artigos científicos (Moodle) e participação 

nas aulas 
• Relatório de saída de campo/Projeto Orla 
• A média final será calculada com base na média aritmética das notas obtidas na avaliação escrita, no conjunto das 

notas referentes às perguntas relacionadas aos artigos e na entrega e apresentação do relatório de saída de 
campo/projeto Orla.  
 

Média Final = (aval. escrita + trabalho sobre impactos + conjunto das respostas + rel. de campo/projeto Orla)/4 
 

• Ao final do curso será oferecida uma prova individual para fins de recuperação e/ou substituição. Poderão fazer 
essa avaliação apenas os alunos que não obtiveram média mínima de 6 (seis) nas avaliações anteriores ou que 
apresentaram falta devidamente justificada em até três dias úteis após a data da avaliação*. Importante lembrar 
que somente tem direito a prova individual para fins de recuperação e/ou substituição aqueles alunos com 
frequência mínima de 75%.  

• Para quem fizer a avaliação de recuperação, o cálculo da nota final será feito atravésda média do resultado da 
soma da nota da avaliação de recuperação com a média final antes da recuperação, dividindo-se esta soma por 
dois. 

Recuperação = (nota da recuperação + média final antes da recuperação) / 2 
 
 
* A justificativa da falta no dia da avaliação deverá vir acompanhada de atestado médico, atestado de trabalho, ou outro 
documento que comprove o motivo desta falta. Os documentos deverão ser entregues à Professora em no máximo três dias úteis 
depois da data da avaliação.  
 

 


