PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO
GERÊNCIA DE ENSINO, PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO, EXTENSÃO E INOVAÇÃO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE TUBARÃO

PROJETO DE EXTENSÃO
Monitoramento Participativo da Pesca Artesanal: subsídios para gestão da zona costeira.

COORDENAÇÃO
Coordenador: Rodrigo Rodrigues de Freitas
E-mail do projeto: rodrigo.freitas3@unisul.br, rodrigo.manejo@gmail.com

EQUIPE
Professor participante: Rodrigo Rodrigues de Freitas
Extensionista remunerado (bolsista): Noêmia de Oliveira

OBJETIVOS
Objetivo Geral: Fomentar um processo de monitoramento sistemático de variáveis sociais e
ambientais da pesca artesanal através de metodologias participativas que envolvam
pescadores, suas famílias e a comunidade escolar.
Objetivos Específicos:
- Sensibilizar os pescadores artesanais sobre a importância de monitorar as capturas para a
geração de aprendizado social e o desenvolvimento de estratégias adaptativas frente às
mudanças socioecológicas.
- Integrar o monitoramento pesqueiro ao Monitoramento Mirim Costeiro, proporcionando
interações entre a comunidade escolar, gestores públicos e comunidade pesqueira.
- Desenvolver um protocolo para o monitoramento da pesca consensuado entre os
pescadores artesanais do Centro de Garopaba e validado pela APA da Baleia Franca.
- Integrar o caso de Garopaba à uma rede mundial de iniciativas de monitoramento da zona
costeira através do Programa SocMon.

ÁREA TEMÁTICA
Meio Ambiente

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO ACADÊMICA
Saúde e Bem Estar Social

METODOLOGIA
Público alvo: pescadores artesanais da praia do Centro de Garopaba, estudantes e
professores da Escola Municipal Pingurito e da Escola Estadual prof. José Rodrigues Lopes do
município de Pescaria Brava.
Desenvolvimento das atividades do projeto: o projeto será realizado diretamente em campo
nos municípios referidos, nas escolas dos municípios de origem dos alunos bolsistas e no
campus de Tubarão para planejamento das ações em dias e horários previamente
agendados. Será executado ao longo de cinco etapas, sendo a primeira etapa, denominada
avaliação, que visa divulgar os resultados do primeiro ciclo de monitoramento participativo
para os pescadores e dirigentes da Colônia de Pescadores Z-12 de Garopaba. A segunda
etapa consiste no acompanhamento sistemático, pelo bolsista, dos pescadores no
preenchimento do “Caderno de Monitoramento”, elaborado durante o primeiro ano de
execução do projeto. A terceira etapa envolve a realização de intervenções junto às escolas
pelos bolsistas do Artigo 170 inscritos no PRODEL, cujo objetivo é possibilitar a extensão
desse conhecimento sobre a pesca artesanal costeira nas escolas de seus municípios de
origem. Na quarta etapa, prevista para o 2º semestre de 2017, os estudantes do Artigo 170
poderão participar: (i) das atividades conduzidas pela equipe do Monitoramento Mirim
Costeiro na Escola Pinguirito; (ii) do dia mundial de limpeza de praias (18 de setembro) em
Garopaba ou; (iii) da limpeza das margens do Rio Tubarão, durante a Semana do Meio
Ambiente realizada pela Unisul em parceria com a Prefeitura de Tubarão. A quinta e última
etapa prevê a realização de uma oficina de dois dias para analisar os dados coletados no
monitoramento participativo da pesca.
Número de vagas para bolsistas do art. 170 por semestre: 40
Cursos recebidos: TODOS OS CURSOS.

TURMA
Turma 01

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EM 2017/2
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LOCAL
HORÁRIO
Sala 103
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31/10/2017
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UNIDADE
Tubarão

