
 
Ficha de Unidade Curricular 

Português 

Ano letivo 2018/2019 
 

Unidade Curricular: Mergulho Científico em Ecologia Marinha 

Curso Ano Curricular Semestre 
Mestrado IMBRSEA, Mestrado de Biologia 
Marinha e outros em áreas afins 

1º e 2º 1º e 2º 

 
Idioma/s de lecionação Inglês 

 

Área Científica Total ECT’s 
Total horas 

trabalho (N.º 
ECT’s*28h) 

Horas de Contacto1 

CAMB 3 84 T:10: P:20 

 
Modalidade de Ensino2: Presencial; Teórica; Prática 

 
Docentes: 

Docente Responsável: Professor Dr. Rui Santos (2h T) 

Outros docentes: Diogo Paulo (8h T + 20h P) 
 

Precedências: Certificado Advanced Diving como um GUE Fundamentals 
ou equivalente. 

 
Conhecimentos prévios 

recomendados: 
 
 

 
Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) 

 
O objectivo deste curso é o treinar os alunos em várias técnicas de amostragem 
aplicadas à ecologia marinha utilizando o mergulho como meio de acesso. Esta 
unidade curricular aumenta a capacidade dos alunos no planeamento avança de 
mergulho com escafandro autónomo, tendo um grande foco na segurança e na 
eficiência.  
 

                                                             
1 . T-Teórica, TP-Teórico-Prática; PL-Laboratoriais e práticas; TC-Trabalho de Campo; OT-Orientação 
Tutorial; S-Seminários; E-Estágio; O-Outro. 
2 . Presencial, e-learning, blended learning, problem learning 



No final da formação os alunos podem receber um certificado Europeu de 
Mergulhador Cientifico e a um diploma de mergulhador científico mediante a 
frequência de um módulo adicional de formação.  

 

Conteúdos Programáticos 
Os conteúdos programáticos:  
Distinguir o mergulho científico de outras actividades, conhecer os leus limites e 
aplicações.  

a) Estratégias de amostragem: random, ao acaso, sistemática 
b) Distinguir erro de “bias”. 
c) Desenvolver uma perspetiva científica pelo meio marinho 
d) Desenvolver conhecimento e familiaridade com o mergulho científico 

aplicado à ecologia marinha: 
-Transectos em banda para obter densidades  
-Transectos com método de ponto/interceção para amostragem genética  
-Uso de grelhas de amostragem para distribuição especial  
-Recolha de amostras  
-Documentação video de habitats marinhos  
-Fotomosaicos  
-Introdução ao processamento de dados, pós fotomosaico e mapeamentos.  

e) Planeamento de mergulho avançado 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular 
Os estudantes têm 4 aulas teóricas de forma a preparar os módulos práticos. Os 
participantes vão estar envolvidos no planeamento das actividades científicas tendo 
em atenção a segurança. 

Metodologia de Ensino (avaliação incluída) 
As aulas teóricas são obrigatórias. Os estudantes durante a teoria aprendem a 
aplicar os métodos científicos num plano de mergulho e a integrar todas os factores 
de segurança. Após o planeamento, os alunos testam o plano fora de água, num 
ambiente controlado denominado de “dry run”, esta metodologia permite que o 
aluno possa assistir à demonstração dos exercícios a executar debaixo de água a 
treinar a interacção entre os membros da equipa e a praticarem os métodos 
científicos de forma a ganharem capacidade na tomada de decisão e memória 
muscular. Cada mergulho tem por objectivo a prática de determinados métodos 
científicos e todos os alunos têm oportunidade de praticar e repetir. A complexidade 
dos exercícios aumenta de forma gradual. No final de cada mergulho há um de-
briefing onde os dados do mergulho são analisados e processados; as áreas a 
melhorar são identificadas e são apontadas soluções a aplicar nos mergulhos 
subsequentes de forma a diminuir o erro, bias e aumentar a produtividade.  

Os estudantes são avaliados na componente teórica através de um exame (20%); a 
componente prática é avaliada através de relatório (20%) e uma escala de 1 a 4 é 
utilizada para avaliar a performance na água (60%): 
 

1- Mergulhador perigoso (reprova) 
2- Não consegue completar a tarefa (repete) 
3- Completa a tarefa bem (aprova) 
4- Performance excelente (aprova) 



 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular 
Todas as metodologias serão apresentadas na teoria. Antes de cada aula prática, o 
professor demonstra fora de água como executar as tarefas, os alunos praticam fora 
de água. Depois de demonstrada proficiência, a aula é dada debaixo de água. Debaixo 
de água o instrutor volta a demonstrar e os alunos executam de forma autónoma com 
a sua equipa.  
No final da aula os alunos serão capazes de recolher informação de qualidade através 
de um bom planeamento e execução de mergulhos científicos de forma totalmente 
independente, utilizando as técnicas de ecologia marinha de forma segura e eficiente. 

Bibliografia principal 
Doing it Right: The Fundamentals of Better Diving, by Jarrod Jablonski (Global 
Underwater Explorers) 

Scientific diving techniques: a practical guide for the research diver, John N. Heine, 
Best Publishing Company, 1999, from the University of California, 2009 

 

Ficha de Unidade Curricular 

Inglês 

Ano letivo 2018/2019 
 

Unidade Curricular: Scientific Diving in Marine Ecology 

Curso Ano Curricular Semestre 
Master IMBRSEA, Master of Marine Biology and 
others in related areas 

1º e 2º 1º e 2º 

 
Idioma/s de lecionação English 

 

Área Científica Total ECT’s 
Total horas 

trabalho (N.º 
ECT’s*28h) 

Horas de Contacto3 

CAMB 3 84 T:10: P:20 

 
Modalidade de Ensino4:  

 
Docentes: 

Docente Responsável: Professor Dr. Rui Santos (2h) theory component 

Outros docentes: Diogo Paulo (8h + 20h) theory and practical 
component 

 

                                                             
3 . T-Teórica, TP-Teórico-Prática; PL-Laboratoriais e práticas; TC-Trabalho de Campo; OT-Orientação 
Tutorial; S-Seminários; E-Estágio; O-Outro. 
4 . Presencial, e-learning, blended learning, problem learning 



Precedências: 
This class has an entry level prerequisite for students 
which is to have an Advanced Diving certificate such as 
GUE Fundamentals or equivalent.  

 
Conhecimentos prévios 

recomendados:  

 
Objetivos de Aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) 

This course is designed to train students in to underwater sampling techniques 
applied to Marine Ecology. Advanced SCUBA dive planning, focusing on safety and 
efficiency will also be exercised.  
 
An international certification may be awarded through an additional training 
module.   

 

Conteúdos Programáticos 
The class program will be focused on: 
Theory component: 
a) Distinguish scientific diving from other diving activities and understand the 
applications and limitations of scientific diving 
b) Sampling strategies: random, hap hazard and systematic  
c) Error vs Bias 
d) Develop a scientific perspective and respect to the underwater world 
e) Develop knowledge and familiarity with scientific diving practices applied to 
marine ecology: 
-Band transects to access organism density  
-Point intersect transects for genetic sampling 
-Use of underwater sampling grids for spatial distribution of species 
-Underwater sample collection  
-Underwater video documentation of marine habitats 
-Underwater photomosaics 
-Introduction to data processing for the above sampling techniques, such as 
software for photomosaic and underwater mapping.  
f) Advanced SCUBA Dive planning 
Practical application: 
Develop knowledge and familiarity with scientific diving practices applied to marine 
ecology: 
-Band transects to access organism density  
-Point intersect transects for genetic sampling 
-Use of underwater sampling grids for spatial distribution of species 
-Underwater sample collection  
-Underwater video documentation of marine habitats 
-Underwater photomosaics 
 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de 
aprendizagem da unidade curricular 

Students will attend 4 theory modules in order to be prepared for underwater 
modules. The participants will be actively involved in SCUBA planning taking in to 
account safety and scientific tasks.  

Metodologia de Ensino (avaliação incluída) 
Theory classes will be mandatory. Students will be thought from the methods used 



in marine ecology to how to plan a dive were those skills will be applied. Prior to the 
dives all students will participate test the dive plan out of the water, for a better 
understanding of the methodology to apply. Each dive will have a specific skill to be 
developed were all students will have the opportunity to use and practice the skill 
(i.e. Photomosaic). Complexity of skills will be increasing gradually. Post dive, data 
will be processed and analysed to point areas of improvement so that the error and 
bias of future sampling can be reduced (therefore increasing data quality). Students 
will be evaluated in the theory component with a written exam (20%); and in the 
practical component with a report (20%). Additionally, a scale from 1 to 4 will be 
used to evaluate student in water performance (60%) where: 

1- Unsafe (fail) 
2- Cannot complete the task (need to repeat) 
3- Complete the task well (pass) 
4- Excellent performance (pass) 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de 

aprendizagem da unidade curricular 
All practical methodologies will be presented in lectures. Before the practical 
component, the instructor will demonstrate how to perform specific skills and the 
students will also practice it out of the water. After mastery is proved, the class will 
be taken underwater. Underwater students will watch the instructor's demonstration 
and after they will perform it.  
 
By the end of the class, students will be able to acquire quality data by planning and 
executing scientific dives using the learn marine ecology techniques in a safe, 
efficient manner.  

Bibliografia principal 
Doing it Right: The Fundamentals of Better Diving, by Jarrod Jablonski (Global 
Underwater Explorers) 
Scientific diving techniques: a practical guide for the research diver, John N. Heine, 
Best Publishing Company, 1999, from the University of California, 2009 

 

 


