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AÇÕES EXTENSIONISTAS - DCMAR 

O projeto "Caminhos do Mar" exigiria uma avaliação mais cautelosa. Assim, deixo o resumo do 

ciclo de estudos para auxiliar na discussão de amanhã. 

 

O Iº CICLO DE ESTUDOS EM DESENVOLVIMENTO HUMANO, evento sob coordenação da Profa. 

Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro (LADH) e vice-coordenação do Prof. Dr. Rodolfo 

Eduardo Scachetti (Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotecnicoambientais - 

L:I.S.TA.), busca apresentar e discutir, numa proposta interdisciplinar, pesquisas científicas 

sobre a temática do desenvolvimento humano emergente de suas interações ambientais.  

O evento estrutura-se em quatro encontros presenciais de uma hora de duração, com a 

apresentação e discussão de um tema. Podem se inscrever acadêmicos de diferentes cursos 

de graduação, pós-graduação e técnico-administrativos de todos os cursos 

do campus Baixada Santista, além de acadêmicos e profissionais do público em geral.  
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AÇÕES EXTENSIONISTAS - DCMAR 

Objetivo geral 

Estabelecer a integração, parceria e o desenvolvimento de atividades 

interdisciplinares em praias arenosas e sobre o seu uso, visando alcançar parte 

expressiva da  sociedade externa à UNIFESP, na perspectiva da dimensão 

educativa, com suporte em pesquisas aplicadas. 

Objetivos específicos 

(a)  Aproximação dos alunos do curso de Bacharelado em Ciência e Tecnologia do Mar 

(BICTMar) de atividades de pesquisa envolvendo morfodinâmica de praias 

arenosas e avaliação de seu uso; 

(b)  Realização de visitas de campo para medições de configurações espaciais de 

feições costeiras com receptores GPS; 

(c)  Produção e intercâmbio de material didático (slides, filmes, fotografias e modelos 

físicos) sobre os temas de interesse (Geologia e, Paleontologia, Biologia, 

Geomorfologia Costeira e Marinha) e outros correlacionados; 

Sentinelas das Praias 
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Objetivos específicos 

(d)  Organização, planejamento e execução de quatro exposições sobre as praias nas 

dependências do DCMar; e  

(e) Produção de artigos para publicação, dando visibilidade aos resultados das 

análises vinculadas às pesquisas que apoiam as atividades extensionistas. 

 

http://sentinelasdaspraias.wixsite.com/sentinelasdaspraias 

Sentinelas das Praias 
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Resumo 

Tal projeto consiste no desenvolvimento de atividades acadêmicas de extensão de 

caráter educativo, social, cultural, científico e tecnológico, caraterizadas pela 

produção midiática no suporte às atividades de ensino de ciências da Terra, com 

ênfase no Mar. São atividades extensionistas envolvendo produção, intercâmbio de 

informações, visitações técnicas e registros fotográficos acompanhados de 

filmagens em campo de aspectos morfodinâmicos do nosso planeta, com 

desdobramentos na geração de material didático marcado pela vivência com 

fenômenos naturais, antropogênicos e a sociedade local na Ilha Comprida, litoral 

sul do estado de São Paulo. 

Objetivos 

O projeto objetiva a produção de filmes e de material fotográfico que apresente 

questões sobre processos costeiros e aspectos de suas implicações sobre os 

ambientes impactados, também com desdobramentos em assuntos 

socioambientais relevantes que alteram a rotina da população nos litorais 

estudados e pesquisados. 

https://gilbertocartografo2.wixsite.com/producaomidiatica 

 

 
Produção Midiática em Ciências da Terra com 

ênfase no Mar (2016) 









PROJETO DE PESQUISA (apoio) 

MAPEAMENTO DIGITAL DO PARQUE ESTADUAL 
DA RESTINGA DE BERTIOGA A PARTIR DE 
IMAGENS SENSORIAIS E DADOS GPS 

• PERB criado em 2010. 

• Conselho Consultivo (UNFESP como titular). 

Projeto devidamente cadastrado e autorizado pela COTEC – 
Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado de São 
Paulo. 

E com participação de bolsistas PIBITI e PIBIC (2018). 



UNIDADES CURRICULARES (40h) 

BICTMar: 

 

- Cartografia (8h curricularização) 

- Sensoriamento Remoto 

- Geoprocessamento (8h curricularização) 

- Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

 



UNIDADES CURRICULARES (40h) 

Engenharia Ambiental: 

- Topografia e Geodésia 

- Regularização Fundiária no Suporte a Projetos Ambientais 
(8h curricularização) 

Engenharia de Petróleo: 

- Gravimetria e Sismologia 

- Mapeamento de Águas Territoriais (proposta) 

Em breve (Oceanografia): 

- Maregrafia 

- Oceanografia por Satélites 
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