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Curricularização de Extensão

Projetos de extensão:

SENTINELAS DAS PRAIAS
(ativo desde 2015)

PRODUÇÃO MIDIÁTICA NAS CIÊNCIAS DA 
TERRA COM ÊNFASE NO MAR

(ativo desde 2016)
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Curricularização de Extensão

Unidades Curriculares - BICTMar:

CARTOGRAFIA (Eletiva – 40h)
(8h a curricularizar)

GEOPROCESSAMENTO (Eletiva – 40h)
(8h a curricularizar)
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Curricularização de Extensão

Unidades Curriculares - BICTMar:
CARTOGRAFIA (Eletiva – 40h)

(8h a curricularizar)

Cartografia social da praia do Góes/Guarujá-SP, 
da ilha Diana/Santos-SP e da componente ou 
dimensão social do PERB/Bertioga-SP. As 
expressões gráficas da configuração espacial dos 
ambientes costeiros, percepções e saberes 
locais, territórios usados, uso da Terra e 
cobertura vegetal.
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Curricularização de Extensão
Unidades Curriculares - BICTMar:

GEOPROCESSAMENTO (Eletiva – 40h)
(8h a curricularizar)

Uso de geotecnologias em projetos sociais no 
Engenho dos Erasmos (USP), na praia do 
Góes/Guarujá-SP, da ilha Diana/Santos-SP e no 
PERB/Bertioga-SP. Tecnologia GPS e seu uso 
em demarcação com coordenadas de trilhas e de 
aspectos de feições geográficas costeiras, 
percepções e saberes locais sobre 
posicionamento, orientação espacial e 
navegação.
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Curricularização de Extensão

Unidade Curricular – Engenharia Ambiental:

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA APLICADA A 
PROJETOS AMBIENTAIS (Eletiva – 40h)

(8h a curricularizar)
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Curricularização de Extensão

Unidade Curricular – Engenharia Ambiental:
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA APLICADA A 

PROJETOS AMBIENTAIS (Eletiva – 40h)
(8h a curricularizar)

Aspectos de uso e da propriedade da terra, na 
perspectiva da sua função social, projetos em 
disputa nos territórios usados. Estudos de caso 
na praia do Góes/Guarujá-SP e ilha 
Diana/Santos-SP.
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Curricularização de Extensão

Projetos de extensão:

SENTINELAS DAS PRAIAS
(ativo desde 2015)

PRODUÇÃO MIDIÁTICA NAS CIÊNCIAS DA 
TERRA COM ÊNFASE NO MAR

(ativo desde 2016)
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Curricularização de Extensão
Projetos de extensão:

SENTINELAS DAS PRAIAS
(ativo desde 2015)

A partir de experiências e vivências em uso de 
geotecnologias destinadas a mapeamentos 
digitais indicativos de comportamento de 
processos costeiros (erosão e progradação) e 
suas alterações nas configurações espaciais de 
feições do litoral, discutir os impactos e 
implicações sobre a rotina das comunidades 
locais residentes (economia, cultura, etc...).
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Curricularização de Extensão
Projetos de extensão:

PRODUÇÃO MIDIÁTICA NAS CIÊNCIAS DA 
TERRA COM ÊNFASE NO MAR

(ativo desde 2016)

A partir de vivências em trabalhos de campo no 
litoral em analisar/interpretar a dinâmica dos 
processos costeiros, produzir vídeos e fotografias 
na visão crítica dos fatos e relatos/depoimentos 
(narrativas), na perspectiva da compreensão da 
coexistência dos agentes (forçantes ou 
condicionantes): ventos, ondas, correntes e 
marés. Geração de argumentos/roteiros 
baseados em fatores naturais e antropogênicos, e 
seus impactos sobre os ambientes e territórios.
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