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RESUMO:
O projeto intitulado “Estratégias Difusoras da Educação Ambiental Integrando a
Oceanograﬁa e a Sociedade” (EducaOcean), planeja dar continuidade aos trabalhos e ações executados
desde o ano de 2017 e tem como objetivo principal atuar de forma articulada com a sociedade com o
intuito de divulgar e fortalecer a Oceanograﬁa, através da educação ambiental, e alertar sobre a
importância da preservação dos oceanos e zonas costeiras. A equipe é formada, principalmente, por
graduandos do curso de Oceanograﬁa, além de ser composto por alunos de outros centros e
Universidades. O seu quatro também possui professores e técnicos do Departamento de Oceanograﬁa
assim e externos à UFPE. O resultado das ações de 2017 a 2019 do projeto, podem ser categorizados de
diversas formas, mas a formação em recursos humanos no tocante as questões ambientais, é o seu
principal fruto. É notória a importância da continuidade do projeto nas escolas, através de oﬁcinas
com temáticas de sustentabilidade e ambientes aquáticos que produz forte impacto na sensibilização
por parte dos alunos as questões ambientais. As oﬁcinas estão previstas para acontecerem no Museu
de Oceanograﬁa – UFPE. Aliado ao desenvolvimento do projeto está a execução da Exposição didático
interativa Conserva Oceano, que foi selecionada no Edital de Fomento 04/2018 da FACEPE de Apoio à
Divulgação Cientíﬁca que será apresentado no segundo semestre de 2020 nas escolas e no Museu de
Oceanograﬁa.

