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CURSO DE MESTRADO

PROCESSO SELETIVO
A seleção de candidatos ocorre anualmente.  Maiores infor-

mações sobre o processos seletivo podem ser obtidas junto à 
secretaria do PPGOCEANO e através da página

www.ppgoceano.paginas.ufsc.br

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 
“OCEANOGRAFIA”

Tem por objetivo investigar os sistemas, processos e fenô-
menos abióticos e bióticos do meio marinho. Destacando-se: 

1) O estudo de  processos  físicos, químicos e geológicos caracte-
rísticos de áreas costeiras, com especial interesse na costa de Santa 
Catarina;
 
2) A investigação de processos oceanográfi cos de média e larga es-
cala no Oceano Atlântico Sul; 

3) Pesquisas relacionadas à estrutura, função e dinâmica de popula-
ções, comunidades e ecossistemas costeiros e oceânicos; 

4) Pesquisas relativas ao uso, gestão e conservação de sistemas ma-
rinhos.

LINHAS DE PESQUISAS

Dinâmica e Gestão de Sistemas Costeiros (DGSC)

Esta linha visa ampliar o conhecimento básico e gerar pesquisas de 
caráter aplicado sobre: 

1)  Os principais processos hidrodinâmicos, hidroquímicos, geomor-
fológicos e sedimentológicos operantes na zona costeira a partir do 
desenvolvimento de investigações de caráter experimental (campo e 
laboratório) e teórico (modelagem numérica e análise espacial); 

2)  A dinâmica de populações, comunidades e ecossistemas costeiros 
em diferentes escalas de processos ecológicos e oceanográfi cos; 

3)  Aspectos científi cos, sociais e aplicados relacionados ao uso e ocu-
pação da zona costeira e marinha, visando à análise crítica e o dese-
nho de ações de planejamento e gestão ambiental.

Dinâmica e Gestão de Sistemas Oceânicos (DGSO)

Esta linha tem por objetivo promover o desenvolvimento de pesqui-
sas sobre: 

1)  Os principais processos de circulação oceânica do Atlântico Sul, sua 
interação com a atmosfera e possíveis consequências para o clima da 
América do Sul e biodiversidade marinha; 

2) A dinâmica das populações, comunidades e ecossistemas mari-
nhos, considerando processos atuantes em macroescala e os fatores 
abióticos condicionantes da diversidade regional; 

3)  Os aspectos científi cos, sociais e aplicados relacionados ao uso dos 
oceanos, considerando o arcabouço legal e as políticas nacionais e in-
ternacionais existentes.



O CURSO
Nível: MESTRADO

O principal objetivo do Programa de Pós-Graduação 

em Oceanografi a (Curso de Mestrado) é a geração 

e transmissão de conhecimento sobre processos 

oceanográfi cos (biológicos, físicos, químicos e geológicos) 

dos ambientes costeiros e marinhos, além da gestão 

deste espaço.
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CURSO DE MESTRADO

CRÉDITOS NECESSÁRIOS PARA TITULAÇÃO:

O Programa de Pós-Graduação em Oceanografi a tem uma 

proposta de atuação fortemente vinculada à pesquisa cientí-

fi ca, contemplando tanto a ciência básica quanto a aplicada, 

oferecendo aos profi ssionais com graduação plena capacidade 

para atuar como: 

• Pesquisadores capazes de realizar inovações científi cas e 

tecnológicas;

• Professores para atuar no magistério superior e/ou;

• Profi ssionais capacitados para criar instrumentos e estraté-

gias de resposta ao uso e gestão dos oceanos.

O principal objetivo do Programa de Pós-Graduação 

em Oceanografi a (Curso de Mestrado) é a geração 

e transmissão de conhecimento sobre processos 

• Pesquisadores capazes de realizar inovações científi cas e 

tecnológicas;

• Professores para atuar no magistério superior e/ou;

• Profi ssionais capacitados para criar instrumentos e estraté-

gias de resposta ao uso e gestão dos oceanos.

Para o curso de Mestrado Acadêmico, além do seminário de 

qualifi cação (6º e 14º mês) e do desenvolvimento da dissertação, 

o discente deverá cursar disciplinas obrigatórias e eletivas, em 

um total de 24 créditos:

Dissertação
6 créditos

Total 
24 créditos

Atividades Extracurriculares 
Adicionalmente o aluno poderá cursar até 
2 créditos em atividades extracurriculares e 
completar até 2 estágios de docência (opcionais).

Periodicidade
Anual para obrigatórias /
Bi-anual para disciplinas eletivas 

Disciplinas 
18 créditos 
(em disciplinas eletivas /
 obrigatórias)

PROFESSORES CREDENCIADOS

DOCENTE      ÁREA DE ATUAÇÃO      CONTATO
 

Alessandra Larissa D`Oliveira Fonseca  Oc. Química e Poluição Marinha    alessandra.larissa@ufsc.br

Andrea Santarosa Freire    Oc. Biológica e Ecologia Marinha    andrea.freire@ufsc.br

Antonio Fernando Härter Fetter Filho  Oc. Física e Processos de Meso e Larga Escala  antonio.fetter@ufsc.br

Antonio Henrique da Fontoura Klein  Processos Costeiros e Geoacústica    antonio.klein@ufsc.br

Carla Van Der Haagen Custodio Bonetti  Oc. Geológica e Micropaleontologia    carla.bonetti@ufsc.br

Davide Franco      Hidráulica Marítima      davide.franco@ufsc.br

Eduardo Antonio Temponi Lebre   Direito do Mar e Legislação Aquaviária   eduardo.lebre@ufsc.br

Felipe Mendonça Pimenta    Oc. Física Costeira e Energias Renováveis   felipe.pimenta@ufsc.br

Jarbas Bonetti Filho     Processos Costeiros e Geomática    jarbas.bonetti@ufsc.br

Leonardo Rubi Rörig     Oc. Biológica e Biotecnologia Marinha   leonardo.rorig@ufsc.br

Marinez Eymael Garcia Scherer   Gestão Costeira e Marinha     marinez.scherer@ufsc.br

Norberto Olmiro Horn Filho    Oceanografi a Geológica     horn@cfh.ufsc.br

Paulo Roberto Pagliosa Alves   Oc. Biológica e Ecologia Marinha    paulo.pagliosa@ufsc.br

Regina Rodrigues Rodrigues    Oc. Física e Interação Oceano-Atmosfera   regina.rodrigues@ufsc.br

Renato Ramos da Silva    Oc. Física e Meteorologia     renato.ramos@ufsc.br

Sandro Froehner     Oc. Química e Poluição Marinha    sandro.froehner@ufsc.br


