
De Minas ao Mar

Uma proposta formativa em 
BIOLOGIA MARINHA

INSCRIÇÕES: 

01 a 30 MARÇO

2023 

Realização:



PROFESSORES DE
CIÊNCIAS E BIOLOGIA 
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
REDE PÚBLICA (20 VAGAS)

LICENCIANDOS EM
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
DA UFU (20 VAGAS)QUEM PODE

PARTICIPAR?



1. Promover a discussão de temáticas em Biologia
Marinha relacionadas aos conteúdos trabalhados
na Educação Básica;

2. Possibilitar o contato de licenciandos e
professores com espécies marinhas e ambientes
nos quais elas vivem;

3. Incentivar a produção de conhecimento e sua
divulgação pelos licenciandos e professores
através da elaboração de diversos materiais
didáticos;

4. Possibilitar o contato de licenciandos e
professores com pesquisas na área de
Biologia Marinha e suas metodologias;

5. Apresentar e discutir as principais ameaças
aos ambientes marinhos e desafios
para mitigá-las.

OBJETIVOS
DO PROJETO



Etapas

Encontro de
apresentação
do projeto 

1

2

3

4

5

Aulas teórico-
práticas e
oficinas

Atividades práticas

no litoral (litoral

norte do estado de

São Paulo 
 segundo semestre de 2023 

(período a ser agendado)

Proposição e desenvolvimento de atividades didáticas pelos

participantes (aulas, oficinas, mostras, jogos, dentre outras)

(nas escolas ou espaços públicos, como parques ou museus,

relacionadas aos conteúdos trabalhados 

(período a ser definido pelos participantes)

Participação em simpósio

com apresentação dos

trabalhos desenvolvidos,

visando compartilhamento

das experiências dos

participantes (UFU)

(UFU- sábado de manhã)

(UFU- sábado de manhã)



Documentos
para inscrição

•Ficha de inscrição preenchida e assinada

•Cópia de diploma de licenciado em Ciências Biológicas

(professores)

•Comprovante de matrícula de licenciatura em Ciências

Biológicas na UFU (licenciandos)

•Cópia de documento de identidade com foto

•Cópia de documento comprovando vínculo atual com

escola pública de educação básica (professores)

•Carta de interesse justificando importância do projeto para

sua formação e comprometimento com todas as etapas do

projeto

Todos os documentos devem ser enviados em

formato *.PDF para o e-mail: 

 projetominasaomar@gmail.com



IMPORTANTE!!

Caso o número de inscritos seja maior que o

número de vagas, serão priorizados os

professores com maior idade e os

licenciandos que ingressaram há mais

tempo no curso

Os custos de hospedagem e alimentação no

litoral serão de responsabilidade dos

participantes (4 dias de hospedagem)



Dr. Victor Tagliacollo

Dr. Giuliano Buzá Jacobucci

(jacobucci@ufu.br)

Dra. Maria José Gondim

DOCENTES

INBIO - UFU


