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1. APRESENTAÇÃO  

 

  O Projeto Pedagógico é um importante instrumento que reflete a identidade 

e as direções intencionais do curso, definindo ações educativas e as características 

necessárias ao cumprimento dos propósitos e intencionalidades do curso. Nele 

encontra-se explicitado tanto a organização do curso como o trabalho pedagógico na 

sua globalidade. 

    O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Petróleo é resultado da 

participação do corpo docente do curso por meio de seus representantes no Núcleo 

Docente Estruturante (NDE) e Colegiado e encontra-se articulado com as bases 

legais e concepção de formação profissional por meio da concepção da 

aprendizagem do Currículo por Competência que favoreça ao estudante, o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias ao exercício da 

capacidade de observação, criticidade e questionamento, sintonizado com a 

dinâmica da sociedade e nas suas demandas locais, regionais e nacionais, assim 

como com os avanços científicos e tecnológicos. 

   Pautado no contexto acima e coerente com o que é preconizado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, o presente PPC explicita o conjunto de diretrizes 

organizacionais e operacionais tais como: objetivos, perfil do egresso, metodologia, 

estrutura curricular, ementas, bibliografia, sistema de avaliação e estrutura física a 

ser utilizada pelo curso, dentre outros aspectos. 

   A Universidade Tiradentes implantou o sistema de ensino baseado na 

aprendizagem por competências, que consiste em redefinir os conteúdos de ensino, 

com o objetivo de promover competências, relacionando-as aos conteúdos 

disciplinares necessários para o desenvolvimento das atividades profissionais do 

egresso. Desse modo, c currículo sistematiza teorias, reflexões e práticas acerca do 

processo de formação profissional, além de traduzir a filosofia organizacional e 

pedagógica da unidade acadêmica, suas diretrizes, estratégias de desenvolvimento 

e atuação a curto, médio e longo prazo.  



    A proposta do Currículo por Competências é trazer a prática e o 

desenvolvimento da identidade profissional para o centro das atividades de 

aprendizado, preocupando-se com a identificação e adequação de processos que 

conduzam aos resultados previamente estabelecidos, prevendo a integração e 

alinhamento de metodologias de ensino-aprendizagem, práticas educacionais, 

contextos de aprendizagem e métodos de avaliação, em uma nova perspectiva de 

orientação acadêmica e formação profissional. 

    Nessa direção, a busca incessante e intensa das condições de 

aprendizagem e inovações tecnológicas que possibilitem a efetiva contribuição para 

a formação de cidadãos críticos, criativos, reflexivos e participativos, capazes de 

promover o desenvolvimento da sociedade e tecnologia, com vistas à gestão e 

qualidade no atendimento ao fomento industrial na indústria petrolífera buscando 

melhoria nas condições de vida da sociedade, ressalta a importância do Curso de 

Engenharia de Petróleo para o estado de Sergipe e região. 

 

2 – DADOS GERAIS SOBRE A UNIVERSIDADE 

2.1 – Histórico Institucional 

     A Universidade Tiradentes iniciou a sua história com o Colégio Tiradentes 

em 1962, ofertando o Ensino Fundamental e Médio – Profissionalizante: Pedagógico 

e Contabilidade. Em 1972, a Instituição foi autorizada pelo Ministério da Educação e 

do Desporto a ofertar os cursos de Graduação em Ciências Contábeis, 

Administração e Ciências Econômicas, sendo cognominadas Faculdades Integradas 

Tiradentes (FIT’s), mantidas pela Associação Sergipana de Administração – ASA, na 

época entidade de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida pela comunidade 

sergipana. Em 25 de agosto de 1994, a FIT’s foi reconhecida como Universidade, 

através da Portaria Ministerial nº 1.274, publicada no Diário Oficial da União n.º164, 

em 26 de agosto de 1994, denominando-se Universidade Tiradentes – Unit.  

   Em 2000, a Universidade Tiradentes passou a ofertar Educação a Distância 

- EAD, com a finalidade de proporcionar formação superior de qualidade às 

comunidades que dela necessitam. Desde, então, desenvolve ações no sentido de 

dispor cursos de graduação, de extensão e disciplinas nos cursos presenciais 



(Portaria nº 2253/MEC/2003) nessa modalidade de ensino. Com esse 

credenciamento e visando à necessidade de qualificar profissionais do interior do 

Estado, através de convênios com prefeituras municipais, a Unit vem implantando, 

desde outubro de 2004, pólos de Educação a Distância nas cidades de Aquidabã, 

Aracaju, Boquim, Carira, Carmópolis, Estância, Lagarto, Laranjeiras, Monte Alegre, 

Neópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do 

Socorro, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, São Cristóvão, São Domingos, Simão 

Dias, Tobias Barreto e Umbaúba.  

    No ano de 2004, a IES foi credenciada para ofertar o Programa Especial de 

Formação Pedagógica para Portadores de Diploma de Educação Superior – 

PROFOPE, destinado aos professores da Educação Básica, nas áreas de 

Letras/Português e Matemática, que quisessem obter o registro profissional 

equivalente à licenciatura. 

    Atualmente, a instituição, com 52 (cinquenta e dois) anos de existência, é 

mantida pela Sociedade de Educação Tiradentes S/S LTDA, e disponibiliza 52 

(cinquenta e dois) cursos de graduação, dos quais 35 (trinta e cinco) são 

bacharelados, 08 (oito) licenciaturas e 9 (nove) tecnológicos, ministrados em cinco 

campi: Aracaju - capital (Centro e Farolândia) e interior do Estado de Sergipe 

(Estância, Itabaiana e Propriá).  

    A autonomia universitária permitiu a expansão da IES também no campo 

da  Pós- graduação. Na modalidade Lato Sensu, a comunidade sergipana dispõe de 

25 (vinte e cinco) cursos nas mais diversas áreas de conhecimento; 05 (cinco) 

Stricto Sensu nas áreas de Engenharia de Processos, Saúde e Ambiente, Direitos 

Humanos, Educação e Biotecnologia, além de 03 (três) doutorados em Engenharia 

de Processos, Saúde e Ambiente e Biotecnologia Industrial, ofertados em parceria 

com a Associação de Instituições de Ensino e Pesquisa da Região Nordeste do 

Brasil.  

   A Universidade Tiradentes, em sua macroestrutura, dispõe do Centro de 

Saúde e Educação Ninota Garcia, do Laboratório Central de Biomedicina, do Centro 

de Memória Lourival Batista, do Memorial de Sergipe, da Farmácia-Escola e da 

Clínica de Odontologia, com o objetivo de apoiar as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, possibilitando aos acadêmicos os conhecimentos indispensáveis à sua 



formação, além de despertar e fomentar habilidades e aptidões para a produção de 

cultura.  

   A IES ainda conta com o Complexo de Comunicação Social - CCS, que faz 

parte da estrutura do campus da Farolândia, disponibilizado para os alunos dos 

cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, um dos mais 

completos centros de áudio e vídeo das escolas de comunicação do país; a Clínica 

de Psicologia que objetiva oferecer orientação de estágio aos alunos, prestar 

serviços na área organizacional e no atendimento à comunidade; e o Escritório 

Modelo do Curso de Direito que oportuniza aos discentes a prática profissional na 

área jurídica através da prestação de serviços jurídicos gratuitos à sociedade. 

    Para atender ao contexto apresentado, a Unit tem um amplo quadro de 

departamentos e setores, os quais existem com a finalidade de facilitar a vida 

acadêmica dos seus alunos e manter os diversos projetos sociais, culturais e 

esportivos, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento social da sua 

região.  

 

2.2 - Campi, infraestrutura e cursos. 

Campus Aracaju Centro – Localizado à Rua Lagarto, nº 264, Centro, CEP: 49010-

390 telefax: (79) 3218-2100 - Aracaju/SE; tem Biblioteca Setorial, Teatro Tiradentes, 

laboratórios de Informática e laboratórios de última geração para os cursos e área de 

convivência com lanchonete. Neste campus funcionam os cursos de Licenciatura em 

Letras-Português, Letras- Inglês, Pedagogia, História e Geografia.  

 

Campus Aracaju Farolândia – Localizado a av. Murilo Dantas, 300, Farolândia, 

CEP 49032-490, telefax: (79) 3218- 2100 - Aracaju/SE. Foi implantado em 1994 e 

possui infraestrutura que contempla uma academia de ginástica, um mini shopping 

com restaurantes, lanchonetes, farmácia, livraria e agência bancária. Tem ainda uma 

Vila Olímpica com quadras poliesportivas, pista de atletismo, campo de futebol, 

piscinas; laboratórios de Informática; Complexo Laboratorial Interdisciplinar para as 

áreas de Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e 

Ciências Exatas e Tecnológicas. 



Atualmente o campus tem em funcionamento os seguintes cursos: 

Bacharelado em Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo, Engenharia de 

Produção, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, 

Ciências da Computação, Sistema de Informação, Administração, Serviço Social, 

Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Comunicação Social-Jornalismo, 

Comunicação Social-Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Direito, Medicina, 

Biomedicina, Ciências Biológicas, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, e Educação Física, Licenciatura nas áreas de: Ciências 

Biológicas, Educação Física, Informática, Matemática, Letras Português, Letras 

Inglês, História, Geografia e Pedagogia além dos cursos Tecnológicos em: Design 

de Interiores, Gastronomia, Gestão de Recursos Humanos, Petróleo e Gás, Estética 

e Cosmética, Negócios Imobiliários, Radiologia, Redes de Computadores e Sistemas 

para Internet. 

Nesse campus também está localizado, o Instituto de Tecnologia e 

Pesquisa – ITP, integrante do seleto grupo dos Institutos do Milênio/CNPq, que 

facilita o desenvolvimento da pesquisa e tecnologia da Instituição.  

 

Campus Estância – Localizado à travessa Tenente Eloy, s/nº CEP: 49200-000, 

telefax: (79) 3522-3030 e (79) 3522-1775, Estância/SE (a 68 km de Aracaju), foi 

implantado no segundo semestre de 1999. Dispõe de uma sede que privilegia uma 

ampla infraestrutura composta por: mini shopping com lojas de conveniência e 

lanchonetes; biblioteca setorial; laboratórios; amplas salas de aula e área de 

convivência. Oferta os cursos de Direito, Administração, Serviço Social e 

Enfermagem. 

 

Campus Itabaiana – Localizado à Rua José Paulo Santana, 1.254, bairro Sítio 

Porto, CEP: 49500-000, telefax: (79) 3431-5050, Itabaiana/SE (a 57 km de Aracaju), 

foi implantado em 25 de fevereiro 2002. Tem uma sede constituída por uma ampla 

infraestrutura composta por: mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; 

biblioteca setorial; laboratório de informática; amplas salas de aula e área de 

convivência. Os cursos em funcionamento são: Administração, Direito e Serviço 

Social. 



 

Campus Propriá – Localizado à Praça Santa Luzia, nº 105, Centro, CEP: 49900-

000, telefax: (79) 3322-2774, Propriá/SE, foi implantado no 1º semestre de 2004. 

Oferta os cursos de Direito, Serviço Social e Administração. E a sua infraestrutura 

contempla um mini shopping com lojas de conveniência e lanchonetes; biblioteca 

setorial; laboratório de informática; amplas salas de aula e área de convivência. 

 

2.3 – Missão, Valores e Objetivos da Unit. 

Missão da Instituição  

Desenvolver a sociedade por meio de serviços de qualidade relacionados à 

educação e à cultura.  

Valores  

   Humildade 

   - Todos são iguais e merecem respeito, independente da hierarquia. 

Responsabilidade Social 

- Metas empresariais devem estar em consonância com o 

desenvolvimento sustentável da sociedade, respeitando as diferenças, 

buscando uma sociedade mais justa, garantindo a preservação dos 

recursos naturais e culturais, permitindo a evolução e manutenção dos 

que virão. 

Trabalho 

- Esforço coletivo em busca do atingimento dos objetivos da 

organização. 

Objetivos da Unit 

A Universidade Tiradentes está apta para ministrar cursos de graduação nas 

modalidades presencial e Educação a Distância (EAD), sequenciais, superiores de 

tecnologia, de pós–graduação Lato Sensu (presencial e EAD), Stricto Sensu e de 

extensão, fundamentados no desenvolvimento de pesquisas, estímulos à criação 



cultural e ao desenvolvimento científico, embasados no pensamento reflexivo, que 

propicie a promoção de intercâmbio e cooperação com instituições educacionais, 

científicas, técnicas e culturais, nacionais e internacionais. Em seu Estatuto, no Art. 

2º, estabelece como objetivos: 

- formar profissionais e especialistas em nível superior; 

- promover a criação e transmissão do saber e da cultura em todas as 

suas manifestações;  

- participar do desenvolvimento socioeconômico do país, em particular do 

Estado de Sergipe e da Região Nordeste 

 

2.4 – ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE TIRADENTES 

 



 

2.5 Estrutura Acadêmica e Administrativa 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

Reitor: Jouberto Uchôa de Mendonça Especialista em Administração e Gerência de 

Unidade de Ensino – FIT’s/SE/1992. 

  

Vice-Reitora: Amélia Maria Cerqueira Uchôa Especialista em Administração e Gerência de 

Unidade de Ensino - FIT’s/SE/1992. 

  

Vice-Reitora Adjunta: Marília Cerqueira Uchôa 

Santa Rosa 

Especialista em Medicina Preventiva e Social – 

HCFMRP/USP/1995. 

  

Superintendente Acadêmico: Eduardo 

Peixoto 

Doutor em Engenharia de Produção pela 

UNIMEP/2008. 

Diretora de Graduação Arleide Barreto Silva Mestrado em Administração pela Universidade 

Federal da Paraíba, 2003. 

  

Diretora de Pesquisa e Extensão: Ester Fraga 

Vilas Boas C. do Nascimento 

Doutora em Educação – PUC – São Paulo, 2005. 

  

Coordenador de Extensão: Gilton Kennedy 

Souza Fraga 

Mestre em Comunicação e Cultura – UFRJ, 

2003. 

  

Diretor do Sistema de Bibliotecas: Maria Eveli 

Pieruzi de Barros Freire 

Especialista em Administração / Universidade 

São Judas Tadeu – SP, 1988. 

  

Diretor de Saúde: Hesmoney Ramos de Santa 

Rosa 
Mestre em Saúde e Ambiente – Unit, 2009. 

  

Coordenador da Clínica Odontológica: Sérgio 

Giansante Júnior 

Mestre em Odontologia - UNESP/ Araçatuba – 

SP, 1998.  

  

Coordenador dos Laboratórios da Área de 

Ciências Biológicas e da Saúde: Sandra Adriana 

Santos Machado 

Técnica em Química  

  

Diretor da Clínica de Psicologia: Jacqueline 

Maria de Santana Caldeira 

Especialização em Didática do Ensino Superior - 

Faculdade Pio Décimo, 2010. 

  

Coordenadora Administrativa do Laboratório 

Central de Biomedicina: Simone Almeida 

Santos Rodrigues 

Graduada em Administração – Faculdade São 

Judas Tadeu. 

  

Responsável Técnica do Laboratório Central 

de Biomedicina: Adriana de Oliveira Guimarães 

Especialização em Gestão Pública e da Família.  

Coordenador do Curso de Engenharia de 

Petróleo: Elayne Emília Santos Souza 

Mestre em Engenharia de Processos - Unit/2008. 

 

 



 

3 ASPECTOS FÍSICOS, ECONÔMICOS E EDUCACIONAIS DO ESTADO DE 

SERGIPE.  

3.1 Aspectos Físicos e Demográficos  

 

 O Estado de Sergipe, localizado no Nordeste do Brasil, tem uma área de 

21.910,3 km, o equivalente a 0,26% do território nacional e 1,4% da região Nordeste. 

Limita-se ao norte com o Estado de Alagoas, separado pelo Rio São Francisco, ao sul 

e a oeste pelo Estado da Bahia e ao leste com o Oceano Atlântico. O Estado possui 

75 municípios agrupados pelo IBGE em 13 microrregiões político administrativas, que 

fazem parte de 3 mesorregiões. 

Aracaju, capital sergipana, conta com 35 km de litoral. À beira-mar, sobretudo 

nos bairros Atalaia e Coroa do Meio e nas praias do litoral sul, estão os hotéis e casas 

de veraneio. Os prédios baixos no litoral facilitam a circulação de ar por toda a cidade.  

Sergipe se caracterizou pela mestiçagem resultante de presença de vários 

elementos étnicos. Assim pode-se dizer que sua população não possui um único 

elemento étnico já que em seu histórico estão presentes indivíduos de cor brancas, 

indígenas e negros, além de tipos humanos vindos do mundo inteiro.  



 

Algumas vantagens do Estado o potencializam como o portão de entrada para 

o turismo no Nordeste, tais como: posição geográfica, riqueza de patrimônio histórico 

e construído, beleza natural e paisagística e variada cultura popular. 

A vegetação predominante é o manguezal, que se concentra às margens dos 

rios. Além de mangues, também são consideradas áreas de preservação ambiental 

algumas restingas e o Morro do Urubu, um dos últimos remanescentes de Mata 

Atlântica que atraem turistas de todas as partes do Brasil e do mundo. 

 

3.2 Aspectos Econômicos 

                   Apesar de sua pequena dimensão territorial Sergipe é um estado 

diferenciado dentro do Nordeste e possui os melhores indicadores econômicos e 

sociais da região. Nos últimos anos, tem apresentado desempenho superior à média do 

Brasil e do Nordeste em várias dimensões do desenvolvimento devido ao importante 

processo de transformação por que vem passando. 

                   Sergipe, conforme dados do IBGE, tem nos setores de serviços e indústria, 

sua principal fonte de geração de riqueza. A participação destes setores no Valor 



 

Adicionado Bruto – VAB é respectivamente, de 66,8% e 28,6%. O setor agropecuário, 

com menor expressividade, aparece com um percentual de 4,6%. 

 

 

Fonte: IBGE (2012) /Contas Regionais 2010. 

                  A extração de riquezas minerais como o petróleo e o gás natural, além de 

outros minérios como a silvinita e a carnalita, matérias-primas fundamentais para a 

fabricação de fertilizantes tem sido um dos fatores de crescimento do Estado. Sergipe 

dispõe também de importantes jazidas de calcário, que o tornaram o maior produtor de 

cimento do Nordeste e o sexto maior do Brasil. 

                 O estado de Sergipe é o quinto maior produtor do Brasil, representando 2% 

da produção nacional, e o segundo do Nordeste, respondendo por 26,7% da região. 

Em 2011, a produção alcançou 2.438 mil m3. Sergipe representa 4,6% da produção 

brasileira e 22,5%da nordestina. Hoje, Sergipe ocupa a 6ª posição na produção de gás 

do país e a 2ª do Nordeste. A produção de gás natural em 2011 alcançou 1.101milhões 

de m3. 

               Ao lado da riqueza mineral, que propiciou a formação de uma importante 

cadeia produtiva mínero-química, Sergipe conta ainda com um parque produtivo 

diversificado, em que se destacam os segmentos de alimentos e bebidas; têxtil, 

calçados e confecções; produtos metalúrgicos e material elétrico. 



 

              Segundo dados divulgados pelo IBGE, no ano de 2011 o Produto Interno Bruto 

(PIB) de Sergipe, cresceu em volume 9,47% em relação ao ano de 2010. A economia 

sergipana apresentou um crescimento maior que os dos PIBs do Brasil (2,7%) e do 

Nordeste (9,42%). Na base de 2011, o PIB sergipano é de R$ 26.199 milhões, o que 

representa 0,6% do PIB do país e coloca Sergipe, menor estado do país, na 22ª 

posição entre as unidades federativas. 

               Comparado ao restante dos Estados nordestinos, o PIB per capita de Sergipe, 

de R$ 12.536,45, também permanece sendo superior e o coloca como o maior PIB per 

capita do Nordeste. É importante ressaltar que o PIB per capita do Brasil, foi de R$ 

21.535,65 e o da Região Nordeste de R$ 10.379,55.  

                 
              A eficiencia econômica de Sergipe, também está refletida nos dados 

referentes à relação emprego/renda. No último relatório divulgado pela Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o Estado aparece em 3º lugar no Índice de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) entre as capitais do Nordeste e na décima quinta 

posição em nível nacional.  

                 Segundo dados do MTE-CAGED, o emprego formal em Sergipe aumentou 

53% entre janeiro de 2007 e dezembro de 2012, frente aos 46% de crescimento do 

Nordeste e 39% da média do Brasil. Em 2012, conforme dados fornecidos pelo governo 

estadual, o saldo de movimentações no mercado de trabalho sergipano fechou o ano, 

registrando um total de 6.583 empregos formais gerados na economia estadual. Um 

dos destaques em Sergipe tem sido o setor de petróleo, que cria a cada ano um 

número crescente de novos postos de trabalho no Estado. 

  Como consequência deste crescente desenvolvimento econômico, a área 

da Engenharia de Petróleo, encontra-se consolidada no Estado e responde por um 

contingente de emprego próximo ao montante da indústria de transformação. Esse 

segmento desenvolveu expertise no segmento de exploração, contando com empresas 

de grande status competitivo no mercado nacional. 

                  O Governo Estadual autorizou a construção da primeira refinaria de petróleo 

no estado, a qual tem como previsão gerar 200 novos empregos, já na construção da 

primeira unidade modular; tudo isso contribui ainda mais para a expansão da 

Engenharia de Petróleo no Estado. 



 

 

3.3 Aspectos Educacionais  

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

frequência do Ensino Médio entre os adolescentes sergipanos cresceu e que 40,9% 

deles estão cursando o Ensino Médio. Na faixa etária de 6 a 14 anos, Sergipe está 

mais próximo da universalização: 98,1% de frequência escolar. No grupo de 0 a 5 

anos, a frequência é maior entre aqueles com idade de 4 e 5 anos (87,2%) e muito 

menor no grupo de 0 a 3 anos (15,2%). A proporção de jovens estudantes com idade 

de 18 a 24 anos que cursavam o nível superior cresceu de 27% em 2001 para 51,3% 

em 2011. Outra informação registrada pelo estudo é que jovens estudantes pretos e 

pardos aumentaram a frequência no Ensino Superior – de 10,2% em 2001 para 

35,8% em 2011 – percentuais muito abaixo da proporção de jovens brancos, de 

39,6% em 2001 para 65,7% em 2011. Tais índices mostram a democratização do 

acesso à educação e o investimento que vem sendo demandado para área.  

Com relação ao ensino superior, segundo o MEC/INEP/DEED, em 2010, 

Sergipe registrou o total de 233 cursos de graduação presencial, obtendo um 

aumento 19,49%, em relação a 2009 (195). Já em relação à evolução do número de 

vagas da educação superior, Sergipe obtém um significativo crescimento de 18,8%, 

alcançando o mais alto patamar, após o ínfimo desempenho obtido em 2009. 

O nordeste registrou uma tímida elevação 6,1%, percentual menor do que em 

2009 (10,1%), e o comportamento do Brasil foi o pior na última década, pois estreitou 

o número de vagas no ensino superior brasileiro em (-1,4). Comparando Sergipe com 

o Nordeste e com o Brasil sobre a evolução do número de inscritos, o Brasil registra a 

menor taxa de crescimento (7,6%), o Estado de Sergipe aumentou (11,8%), e o 

Nordeste (12,7%), índice bem menor do que o alcançado em 2009 (36,8%). 

Quanto à evolução do número de matriculas, o resultado apontou uma taxa de 

crescimento para o nordeste (9,0%), Sergipe (7,9%) e para o Brasil (6,5%). 

O Plano Nacional de Educação - PNE propõe como meta universalizar até 

2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar a oferta de 

educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 3 anos. Trata-se de 

objetivo imprescindível para assegurar aprendizado efetivo no ensino fundamental e 



 

médio, reduzindo a repetência e aumentando a taxa de sucesso na educação básica.  

Ainda na educação básica, prevê-se, como meta 2, universalizar o ensino 

fundamental de nove anos para toda população de 6 a 14 anos; e, como meta 3, 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos 

e elevar, até o final da década, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85%, nesta faixa etária. 

Em relação ao Ensino Superior, das 20 metas do Plano Nacional de Educação, 

três são dedicadas ao tema. Hoje, o Brasil tem cerca de 11% dos adultos com idade 

entre 35 e 44 anos com formação universitária, número muito defasado em relação às 

outros países, no Chile, esse percentual é de 27% e, nos Estados Unidos, chega a 

43%. A pretensão do PNE é elevar a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 

anos, o que representa mais do que dobrar os números hoje existentes. Os números 

apresentam um crescimento no Brasil das matrículas ano a ano, o que se reflete na 

melhora da taxa líquida, que, em quase 20 anos, passou de 5,9% em 1995 para 

14,9% em 2011. 

 

Atualmente, segundo dados fornecidos pela Secretaria de estado da Educação 

– SEED o Estado de Sergipe atende no ano de 2012 ao número de 54.484 matrículas 

no ensino médio. Desta forma, contamos com os inúmeros concludentes do ensino 

médio que ainda não tiveram acesso ao ensino superior. Isso, sem levar em conta os 

portadores de diploma que já se encontram inseridos no mercado de trabalho, mas 



 

que buscam outra graduação e/ou pós-graduação como forma de requalificação e 

ascensão na carreira profissional.  

3.4 - A Unit frente ao desenvolvimento do Estado e da Região 

O estado de Sergipe, conta com 14 instituições de ensino superior, das quais 

uma universidade pública, uma particular e um Instituto Federal de Educação, sendo 

as demais constituídas por faculdades. Dentro dessa perspectiva destacamos 

preocupação da Universidade Tiradentes com a formação de profissionais na área de 

Engenharia de Petróleo e o seu pioneirismo em ofertar o curso no estado de Sergipe. 

A Unit tem como sede a Capital do Estado de Sergipe, onde se localizam os Campi 

Aracaju Centro e Aracaju Farolândia. Atua também no interior do Estado através de 

campi avançados, na cidade de Estância, região sul de Sergipe; no município de 

Itabaiana, leste sergipano e em Própria, cidade fronteiriça situada na região norte do 

estado.  

Conforme ficou demonstrado, a instituição se destaca no cenário regional e 

local, na medida em que busca atualizar-se constantemente face às demandas 

requeridas pelo progresso e bem-estar da população, notabilizando-se inclusive como 

propulsora do desenvolvimento do estado por constituir-se numa agência de fomento 

e geração de emprego e renda no espaço urbano em que atua. Um exemplo 

ilustrativo dessa sua vocação empreendedora está na própria instalação de um dos 

seus campi. Trata-se dos Campi Aracaju-Farolândia que provocou uma explosão 

demográfica no bairro que leva o mesmo nome, dada a construção de diversos 

edifícios e instalação de pontos comerciais, concebidos quase que exclusivamente 

para atender a demanda estudantil da instituição. Há indícios de que esse mesmo 

processo de reordenamento urbano vem ocorrendo nas cidades interioranas que 

sediam outros campi da Universidade Tiradentes.  

3.5 Políticas de Ensino 

A Universidade Tiradentes adota como referencial pedagógico a prática da 

“educação ao longo de toda a vida”, conforme apresentada pela UNESCO no 

Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI. Com base 

neste referencial, a educação tem como objetivo proporcionar ao indivíduo um 

conhecimento dinâmico do mundo, dos outros e de si mesmos, capacitando-o para o 



 

exercício profissional em tempos de mudanças. À educação cabe orientar como uma 

bússola, os mapas que permitem a compreensão de um mundo complexo, dinâmico e 

em constante processo de mudança, permitindo ao educando navegar através dele e 

se posicionar diante das questões que lhes são postas. 

A “educação ao longo de toda a vida” organiza-se em torno de quatro 

aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento: 

“Aprender a conhecer” significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que 

nos ajudam a distinguir o que é real do que é ilusório e ter, assim, acesso aos saberes 

de nossa época. A iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o 

início da vida humana à não-aceitação de qualquer resposta sem fundamentação 

racional e/ou de qualquer certeza que esteja em contradição com os fatos; 

“Aprender a fazer” é um aprendizado da criatividade. "Fazer" também significa 

criar algo novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a 

exercer uma profissão em conformidade com suas predisposições interiores; 

“Aprender a viver juntos” significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que 

regulamentam as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Porém, 

essas normas devem ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente 

por cada ser, e não sofridas como imposições exteriores. "Viver junto" não quer dizer 

simplesmente tolerar o outro com suas diferenças embora permanecendo convencido 

da justeza absoluta das próprias posições;  

“Aprender a ser” implica em aprender que a palavra "existir" significa descobrir 

os próprios condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida 

individual e social.  

Focada nessas premissas norteadoras, a Unit adota uma educação capaz de 

promover situações de ensino e aprendizagem com foco na construção de 

conhecimentos e no desenvolvimento de habilidades e competências. Nessa 

perspectiva, incorpora a realização das situações de ensino e vivências acadêmicas, 

abordagens que busquem: 

• O desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado; 

• A busca da unidade entre teoria e prática; 



 

• A integração entre ensino, pesquisa e extensão; 

• A construção permanente da qualidade de ensino. 

A política de ensino da Unit fundamenta-se em um processo educativo que 

favorece o desenvolvimento de profissionais capacitados para atenderem às 

necessidades e expectativas do mercado de trabalho e da sociedade, com 

competência para formular, sistematizar e socializar conhecimentos em suas áreas de 

atuação. São princípios básicos dessa política: 

• Formação de profissionais nas diferentes áreas do conhecimento; 

• Cuidado e atenção às necessidades da sociedade e região no que 

concerne à oferta de cursos e programas para a formação e qualificação profissional; 

• Valorização dos princípios éticos; 

• Flexibilização dos currículos, de forma a proporcionar ao aluno a maior 

medida possível de autonomia na sua formação acadêmica; 

• Atualização permanente dos projetos pedagógicos, levando-se em 

consideração as Diretrizes Curriculares, a dinâmica dos perfis profissiográficos dos 

cursos ofertados, e as demandas da região onde a Instituição está inserida. 

 A Universidade Tiradentes se caracteriza como instituição de ensino 

superior – em todos os níveis e áreas, comprometida com a difusão e aplicação do 

conhecimento e do saber, promovendo a aquisição e desenvolvimento de habilidades 

e competências por meio da formação superior inicial, continuada e integral. Como 

instituição educacional, propõe-se a promover a educação superior e a ciência, 

através da oferta de cursos de graduação e pós-graduação e o desenvolvimento da 

pesquisa e da extensão nas suas áreas de atuação. Nesse sentido, a busca da 

excelência do ensino constitui-se numa diretriz basilar para permitir a implantação de 

propostas educacionais arrojadas e adequadas ao contexto contemporâneo, visando 

atender a amplitude e a diversidade da demanda por profissionais especializados 

aptos a atuarem em nossa sociedade.  

Nessa direção, a Unit oferta cursos de graduação e de pós-graduação como 

caminho de formação continuada e atualização profissional estimulando a produção 

de conhecimento em diversas áreas, assim como também fortalece a pesquisa e a 



 

extensão numa política de articulação prevendo a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão confirmando sua responsabilidade social. 

4 DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

4.1 – Nome do Curso 

Engenharia de Petróleo 

4.1.1 – Habilitação 

Bacharel em Engenharia de Petróleo 

4.1.2 - Endereço do curso  

Campus Aracaju Farolândia - Av. Murilo Dantas, 300, Farolândia -  

Aracaju/SE 

4.1.3 – Ato Legal de Autorização, reconhecimento e renovação de           

reconhecimento 

O curso de Engenharia de Petróleo da Unit foi criado através da Portaria 

GR Nº062/2009, de 16 de novembro de 2009. 

Autorizado pela Resolução CONSAD/UNIT nº 011 de 08/04/2010 

4.1.4 – Modalidade do curso 

Presencial 

4.1.5- Número de Vagas Ofertadas  

Semestralmente são ofertadas 60 vagas diurnas (turno manhã) e 60 

vagas noturnas. 

4.2 – Regime Acadêmico 

      4.2.1 – Carga horária total:  

O curso de Engenharia de Petróleo tem uma carga horária de 4.240 horas 

4.2.2 – Turno (s) funcionamento:  

Diurno (manhã) e noturno (noite). 



 

4.2.3 – Tempo mínimo e máximo de integralização: 

Duração Mínima de 5,0 (cinco anos) 

Duração máxima de 10,0 (dez anos) 

4.2.4 – Dimensão das turmas teóricas e prática 

Turmas teóricas = 60 alunos 

Turmas práticas = 30 alunos 

4.2.5 – Regime de matrícula:  

Semestral 

4.2.6 – Legislação e normas que regem o curso: 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDBN (Lei nº 9.394/96),  

 Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Engenharia – Resolução CNE/CES n. 11 de 11 de março de 2002; 

 Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966 - Regula o exercício das 

profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo e dá outras 

providencias.  

 Lei nº 8.195, de 26 de junho de 1991 - Altera a Lei nº 5.194/66,  

 PDI e PPI.  

A profissão do Engenheiro de Petróleo foi regulamentada pelo sistema 

CONFEA/CREA, resolução nº 218, em 29 de junho de 1973. 

 

5 – DADOS CONCEITUAIS DO CURSO 

5.1 – Contextualização e Justificativa de criação do curso 

Durante muitos anos o Brasil foi considerado um país sem potencial para o 

petróleo. As primeiras empreitadas por descobrir campos de petróleo no Brasil 

remontam ao início do século XIX, no entanto, não obtiveram muito sucesso. Houve 

grande disputa política internacional pelos direitos sobre o petróleo brasileiro durante 

as décadas de 1930 e 1940. O marco para o desenvolvimento da indústria do petróleo 



 

no País foi a fundação da Petrobrás em 1954.  A partir de então o modelo brasileiro de 

produção de petróleo caracterizava-se pela atuação direta do estado.  Esse modelo 

durou até o ano de 1997 quando o direito de exploração e produção deixou de ser 

atribuição exclusiva do Estado, através de empresas estatais, e passou a ser livre para 

empresas nacionais e estrangeiras. 

O atual sistema de exploração e produção baseia-se no sistema de leilão de 

áreas organizado pela Agência Nacional de Petróleos, Gás Natural e Biocombustíveis - 

ANP.  Esta agência foi instituída por lei federal e tem estrutura de autarquia especial 

com função reguladora, organizando rodadas de licitação, com intervalo variável, 

normalmente de dois em dois anos, em que são ofertados blocos exploratórios.  

O Brasil hoje dispõe de um grande arsenal tecnológico, o qual deve ser cada vez 

mais explorado por profissionais capacitados para possibilitar descobertas que 

alavanquem o país no contexto de desenvolvimento mundial.  Destaca-se o campo de 

exploração do Petróleo como forte potencial de riqueza nacional, tendo a Petrobrás 

S.A., como uma grande empresa nacional de exploração e produção petrolífera, 

detentora de alta tecnologia de perfuração em águas profundas, o que lhe garantiu hoje 

o recorde mundial de profundidade em perfuração no mar, com um poço em lâmina 

d'água de 2.777 metros.  Em agosto de 2011 a Petrobrás S.A. quebrou mais dois 

recordes de lucro líquido: R$ 10,94 bilhões no segundo trimestre do ano, e também o 

recorde de R$ 21,9 bilhões no primeiro semestre do ano. O mercado de combustíveis 

reflete diretamente no crescimento econômico do Brasil, e sobremaneira na região 

Nordeste.  Em nove anos, a região Nordeste responderá por 78% da nova capacidade 

de refino do país, seguindo estratégia da Companhia para os próximos, de propiciar 

autossuficiência ao Brasil também no refino.  Atualmente, o consumo é 8% maior do 

que a quantidade de produtos das refinarias. A previsão é de que, em 2020, essa 

situação se inverta e a demanda pelos derivados de petróleos seja de 2,79 milhões de 

barris/dia; enquanto o volume processado será de 3,16 milhões, 13,2% maior. 

Orbitando a cadeia de exploração e produção do petróleo, há também empresas 

petroquímicas que se utilizam de insumos da exploração para produzir e comercializar 

bens derivados de consumo, como exemplo cita-se a Braskem, que é a maior 

produtora de resinas termoplásticas das Américas.  A Braskem possui 31 plantas 

industriais distribuídas pelo Brasil e Estados Unidos, a empresa produz anualmente 

mais de 15 milhões de toneladas de resinas termoplásticas e outros produtos 



 

petroquímicos.  Em novembro de 2007 a Braskem anunciou um acordo com a 

Petrobras para integrar os ativos da Companhia Petroquímica do Sul (Copesul), 

Ipiranga Química, Ipiranga Petroquímica, Petroquímica Paulínia e Petroquímica Triunfo. 

Em troca, a Petrobras S.A. e sua subsidiária Petroquisa passaram a deter 30% do 

capital votante e 25% do capital total da empresa.  A integração desses ativos 

converteu a Braskem na terceira maior petroquímica das Américas (atrás das 

americanas Exxon e Dow Chemical) e entre as 11 maiores do mundo.  A Braskem teve 

a partir da união dos ativos uma receita líquida anual de US$ 9,1 bilhões, obtida de 

US$ 1,7 bilhão e ativos de aproximadamente US$ 11,5 bilhões.  A iminente expansão 

do mercado de exploração e produção de petróleo, bem como da comercialização de 

seus derivados, demanda a necessidade de profissionais no setor petrolífero, dotados 

de uma qualificação que atenda as reais necessidades.  

As expectativas do setor de pesquisa, exploração, produção e industrialização do 

petróleo foram consideravelmente ampliadas com as descobertas de óleo em 

formações mais profundas (pré-sal). As novas descobertas têm gerado fundadas 

expectativas de que o país passe a integrar o grupo de grandes produtores mundiais. 

Embora as principais reservas provadas do pré-sal estejam na bacia de Campos, boa 

parte da costa brasileira (especialmente do Maranhão a São Paulo) potencialmente 

apresenta petróleo nessas formações.  

O aumento da produção de petróleo também ocasiona outros movimentos 

econômicos que não estão necessariamente ligados às áreas em que o petróleo do 

pré-sal é encontrado. Um desses movimentos é a chamada pulverização da exploração 

do petróleo e do gás natural encontrado no continente (on-shore). Esse aumento é 

sentido em Alagoas de forma mais evidente. 

Apesar de comparativamente, a produção de petróleo na região nordeste do 

Brasil ser ainda pequena com relação ao total de barris extraídos diariamente nos 

campos de exploração de petróleo do sudeste, a região nordeste tem importante 

enfoque para exploração de petróleo, sendo como exemplo citado a descoberta 

recente de petróleo em águas ultra profundas na Bacia de Sergipe-Alagoas. O poço, 

conhecido informalmente como Barra, está instalado a 2.311 metros da superfície e 

apresenta reservatórios com excelentes condições de porosidade que estão entre 5 km 

e 5,4 km de profundidade. 



 

Desde 2010 a Petrobrás informa as expectativas de sucesso na exploração de 

águas profundas das margens leste e equatorial, e o bloco SEAL-11 sempre foi 

destacado como o de maior potencial na margem Leste, onde está a bacia de Sergipe 

Alagoas. Lá a Petrobras descobriu o reservatório Barra em 2010 e outros reservatórios 

mais profundos (até 5.500 metros) de óleo leve próximo a ele. Além disso, a Petrobras 

irá construir mais 13 unidades estacionárias de produção diante da exploração do 

Campo de Libra que será leiloado este mês. O Campo de Libra é o primeiro da camada 

do pré-sal sob o regime de partilha e comtempla o estado de Sergipe, onde serão 

dezenas de poços perfurados (no campo de Libra) e com um crescimento expressivo 

da necessidade de aço, e nos próximos seis anos a estatal irá perfurar cerca de 800 

poços, contabilizando apenas os offshore. 

O cenário mundial no campo das engenharias aponta para a relevância cada vez 

maior da qualidade de serviços e produtos e o Brasil necessita desenvolver ações que 

possibilitem uma formação profissional de alto nível de qualificação.   

Segundo o Parecer CNE/CES no 1.362, aprovado em 12 de dezembro de 2001, 

o desafio que se apresenta para o ensino de engenharia no Brasil se traduz num 

cenário mundial que demanda uso intensivo da ciência e tecnologia e exige 

profissionais altamente qualificados. 

          A demanda por cursos de engenharia sempre obteve uma procura elevada no 

Brasil e no mundo. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), 

as solicitações por parte das faculdades para reconhecimento deste tipo de curso 

tiveram um aumento de 74,7% no período entre 2000 e 2002. Esse índice é o dobro 

se comparado ao crescimento registrado pelos cursos de bacharelado e licenciatura 

no Brasil, que apresentaram um aumento de 36% no mesmo período. 

 A relevância do curso para o mercado de trabalho do estado de Sergipe se dá 

pelo fato de que além das explorações e produções ocorrentes no Campo de 

Carmópolis, da exploração na área de perfuração em águas profundas - Pré-Sal e 

também a descoberta do novo campo petrolífero na bacia SEAL, já existem testes e 

uma perspectiva desta reserva no estado de Sergipe ser a maior de 2013 em todo o 

mundo. Outro fator que agrega mais respaldo para o curso é que a Petrobras é a 

detentora mundial das tecnologias em explorações em águas profundas e o estado de 

Sergipe é classificado como o 2° maior estado com reservas a explorar. 



 

  O curso de Engenharia de Petróleo criado pela Unit em 2009 vem fortalecer 

este mercado de trabalho e o setor petrolífero, suprindo as lacunas profissionais de 

pesquisadores nesta área, formando engenheiros possuidores de uma visão mais 

ampla de suas atribuições, que buscam o desenvolvimento de atividades de pesquisa, 

em especial das etapas do processo produtivo de petróleo e gás natural, exploração, 

processamento, transporte do petróleo e gás natural, atuando em jazidas, plataformas, 

refinarias, distribuidoras e projetos de pesquisa, conforme sua formação.  

  Este curso, pela sua estrutura modular e flexibilidade de prosseguimento em 

cursos de pós-graduação, tanto em cursos de especialização como em programas de 

formação stricto sensu (mestrado e doutorado), proporciona condições para o 

desenvolvimento de um processo de construção permanente de conhecimentos e de 

saberes.  

            A partir das concretas necessidades do mercado petrolífero no Estado de 

Sergipe, o Curso de Engenharia de Petróleo foi concebido com a premissa de ampliar e 

desenvolver o processo de conhecimento e de saberes de sua modalidade específica, 

porém ressaltando a interdisciplinaridade como procedimento metodológico, por se 

entender que o mundo atual está a exigir não mais um especialista de uma 

determinada área, mas um profissional dinâmico, capaz de atuar de forma integrada, 

que seja flexível, consciente e ético. 

 

5.2- OBJETIVOS DO CURSO 

5.2.1- GERAL 

Formar engenheiros competentes, capazes de atuar nas diversas etapas da 

cadeia produtiva de petróleo e gás natural, considerando aspectos econômico-sociais-

ambientais, com senso de análise crítica e criatividade na abordagem, antecipação e 

resolução de problemas, habilitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, 

interagindo com as tendências do mercado e com formação política, social, ambiental e 

cultural, preparados para contribuírem como agentes transformadores da sociedade. 

 



 

5.2.2 Específicos 

 Utilizar os conhecimentos da engenharia: matemáticos, científicos, tecnológicos e 

instrumentais para compreender e transformar o contexto tecnológico e as relações 

nas quais está inserida a prática profissional, conhecendo a legislação pertinente; 

 Atender a demanda de mercado, na formação de profissionais, para atuar em 

jazidas, plataformas, refinarias e distribuidoras de petróleo e gás natural; 

 Consolidar a formação científica, técnica e profissional do egresso, capacitando-o a 

elaborar e executar projetos, organizar, coordenar e participar de equipes 

multidisciplinares; 

  Atentar para o cumprimento da legislação, visando à preservação do meio 

ambiente; 

 Qualificar profissionais para atuar no mercado, desenvolvendo atividades de 

exploração, produção, transporte e armazenamento de petróleo e gás natural; 

 Antecipar-se aos problemas e desenvolver ações estratégicas para solucioná-los, 

estabelecendo relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 Qualificar gestores em Engenharia de Petróleo para atuar na liderança de equipes e 

trabalhadores na melhoria das condições e forma de atuação nesta área 

identificando, formulando e resolvendo problemas de engenharia; 

 Garantir a formação de profissionais em condições de preparar as empresas e 

prestar assessoramento ante as questões petrolíferas, aplicando a legislação do 

setor; 

 Desenvolver ações de crescimento energético, considerando o desenvolvimento 

sustentável avaliando o impacto das atividades da engenharia no contexto social e 

ambiental; 

 Projetar, planejar, supervisionar, elaborar, coordenar projetos e serviços de 

engenharia conduzindo experimentos e interpretar resultados, avaliando a 

viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

 Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 



 

 supervisionar a operação e a manutenção de sistemas, avaliando criticamente a 

operação e a manutenção de sistemas; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

 Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissionais; 

 

5.3 Perfil Profissiográfico 

           O Engenheiro de Petróleo formado na Unit será um profissional que atua no 

desenvolvimento de processos para a exploração de petróleo, abrangendo as 

diferentes etapas de separação dos constituintes do petróleo com raciocínio lógico e 

facilidade na resolução de problemas.  Possui também versatilidade profissional em 

função das áreas abrangidas pelo curso, como: geologia, engenharia de reservatório, 

processos de produção, gestão e economia da cadeia do petróleo e gás 

natural.  Constitui também como atribuição, o estudo conceptivo de análise e 

desenvolvimento de biocombustíveis em caráter generalizado, o qual é hoje foco 

importante no crescimento do Brasil.  

Deverá interagir entre as organizações do setor petrolífero e seus parceiros, 

empregando e desenvolvendo tecnologia adequada e promovendo a diminuição de 

impactos ao meio ambiente com responsabilidade social de forma sustentável.  

O egresso do curso de Engenharia de Petróleo deverá possuir um perfil 

empreendedor, dinâmico e proativo apto a trabalhar em equipe, tomar decisões nas 

operações realizadas nas indústrias, na exploração e explotação de concessões, nas 

distribuidoras de hidrocarbonetos, empresas prestadoras de serviços ou que fabricam 

equipamentos para o setor e também em órgãos reguladores estatais focando sempre 

sua atenção no que concerne ao respeito com o meio ambiente e consequentemente, 

preocupação com a sustentabilidade. Além disso, deverá estar em constante 

atualização técnica e conhecer a legislação nacional e internacional que regula as 

atividades ligadas ao petróleo e seus derivados. É necessário para o discente: 



 

 pautar-se por princípios da ética democrática: responsabilidade social e 

ambiental, dignidade humana, direito à vida, justiça, respeito mútuo, 

participação, responsabilidade, diálogo e solidariedade; 

 estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

 aplicar a metodologia científica para o planejamento, gerenciamento e execução 

de processos e técnicas visando o desenvolvimento de projetos, consultorias, 

etc. em diferentes contextos; 

 utilizar o conhecimento sobre organização, gestão e financiamento da pesquisa 

e sobre a legislação e políticas públicas referentes à área; 

De acordo, com o que preconiza o a Resolução CNE/CES 11/02, de 11 de 

Março de 2002. 

 

5.4 Campo de Atuação 

O bacharel em Engenharia de Petróleo tem como campo de atividade: 

petroleiros, refinarias, plataformas marítimas e petroquímicas. Com seus 

conhecimentos em engenharia, geofísica, mineração e geologia, ele trabalha na 

descoberta de jazidas de petróleo e também em poços de gás natural. É da 

responsabilidade desse profissional desenvolver projetos que visem à exploração e à 

produção desses bens sem prejuízo ao meio ambiente nem desperdício de material. 

Além disso, cuida do transporte do petróleo e seus derivados, desde o local da 

exploração, até a chegada deste na refinaria. Esse especialista também pode atuar em 

consultorias ambientais e no setor de exportação e importação, fazendo pesquisas de 

preços de matérias-primas ou captando compradores. 

O egresso do curso de Engenharia de Petróleo poderá atuar em qualquer 

um dos segmentos da indústria de petróleo e gás natural, tais como: 

- planejamento, elaboração de projetos, coordenação, fiscalização e 

assistência técnica às atividades de: perfuração, completação, restauração, 

estimulação e limpeza de poços petrolíferos; processamento e movimentação de gás 

natural;  

- analisar a origem, formação e as propriedades referentes ao petróleo e gás 

natural, assim como o armazenamento e localização do mesmo. 



 

- avaliação dos aspectos quantitativos volumétricos dos reservatórios tanto 

de petróleo quanto de gás, questões econômicas da indústria do petróleo e a legislação 

vigente. 

- identificar, avaliar e explorar reservas de petróleo e gás terrestres e na 

plataforma continental. 

- especificar a metodologia utilizada para a exploração e gerenciar plantas 

de processamento de petróleo e gás natural. 

- gerenciar, monitorar e executar a prospecção, beneficiamento ou produção, 

armazenamento e comercialização do petróleo e seus derivados. 

- aplicar a legislação do setor, aferindo a qualidade do produto, bem como 

gerenciando situações de emergência, com vistas ao controle de acidentes de trabalho 

e ambientais;  

- estudos de impacto ambiental e da segurança das operações. 

O campo de atuação e este mercado de trabalho estão em constante 

crescimento e necessitando cada vez mais de profissionais com formação de 

qualidade. 

 

6 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR E METODOLÓGICA DO CURSO 

6.1 Estrutura Curricular  

Como elemento caracterizador da estrutura que fundamenta o currículo por 

competência deste curso, pode-se identificar a composição do quadro de disciplinas 

que objetiva alcançar duas realidades na formação profissional universitária: a 

formação conceitual e a instrumental, de forma que se alcance um alto nível de 

preparação, no qual o aspecto teórico atua como base e se vincula diretamente às 

questões práticas do setor, estando estes dois elementos, teoria e prática perpassando 

o projeto do curso em sua totalidade, desse modo, o aluno está em toda a sua 

formação lidando com aspectos e conhecimentos do campo conceitual e instrumental 

que sustentam e fomentam as ações profissionais no setor de petróleo e gás natural.  



 

O Currículo do Curso de Engenharia de Petróleo abrange os diversos campos 

do conhecimento, identificando as disponibilidades e avaliando as relações 

homem/trabalho/meio-ambiente; despertando nos alunos o espírito crítico e criativo, 

habilitando-os para a gestão multi e interdisciplinar das atribuições do engenheiro em 

Petróleo e capacitando o aluno através do aprender a fazer, fazendo, conforme 

diretrizes da metodologia de Aprendizagem por Competência. 

 No Curso de Engenharia de Petróleo há uma busca permanente de 

aproximação da teoria à prática, à medida que se proporcionam no transcorrer do 

curso, oportunidades de vivenciar situações de aprendizagem que extrapolam as 

exposições verbais em sala de aula. Fazem parte dos recursos metodológicos 

utilizados pelo professor: exercícios, análise e resoluções de problemas com cadernos 

de atividades e nos ambientes virtuais, que envolvam situações reais e também, 

atividades práticas realizadas nos laboratórios.  

           Os referenciais didático-pedagógicos do curso de Engenharia de Petróleo 

encontram-se pautados no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que ressalta a 

articulação constante das atividades de ensino, pesquisa e extensão e no 

desenvolvimento de habilidades e competências. Estes, por sua vez, caracterizam-se 

pelo exercício de ações que possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes, 

conhecimentos, conteúdos e técnicas para intervenção na realidade profissional e 

social, na resolução de problemas e nos encaminhamentos criativos demandados por 

fatores específicos. Estão entre essas habilidades e competências, o enfrentamento e 

resolução de problemas, construção de argumentações técnicas, trabalho em equipe, 

tomada de decisão, entre outras.  

A interdisciplinaridade, marco referencial da organização metodológica e 

curricular, busca estabelecer um diálogo constante das unidades programáticas de um 

mesmo ou de diferentes campos do saber, cujas práticas possibilitam a diminuição da 

fragmentação dos conhecimentos e saberes, em prol de um conhecimento relacional e 

aplicado. 

No Curso de Engenharia de Petróleo da Unit esse paradigma é concebido 

como uma nova postura frente ao conhecimento, ao processo ensino-aprendizagem e 

à própria organização curricular, e sua prática exige a troca e sistematização de ideias, 

a integração de diferentes componentes curriculares para a construção do 



 

conhecimento, em um processo de constante interação. A escolha das disciplinas se 

deu no sentido de que se fizesse opção pelo fundamento prático-teórico, sem, no 

entanto deixar de lado a formação humanística e cidadã. 

O currículo pleno proposto guarda congruência com a filosofia da prática 

profissionalizante, ao absorver disciplinas de formação humanística ao mesmo tempo 

em que aprofunda os estudos na área das disciplinas profissionalizantes que têm o 

papel de fornecer conhecimentos passíveis de aplicação profissional.  

O currículo do Curso de Engenharia de Petróleo da Unit, contempla seis 

eixos disciplinares:  

 Prospecção; 

 Reservatórios; 

 Perfuração e Completação; 

 Elevação; 

 Projeto e Automação; 

 Ambiental. 

Os eixos disciplinares foram definidos a partir dos conteúdos sugeridos pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais e pelas características do mercado de trabalho. 

O eixo integrador do curso é o eixo disciplinar de Práticas Profissionais cujas 

unidades curriculares devem apresentar conteúdos obrigatórios de integração; será 

nestas disciplinas que o aluno integrará os conteúdos das matérias conceituais e 

instrumentais.  

Os blocos disciplinares do eixo de Práticas Profissionais terão à sua 

disposição espaços de experimentação, onde serão desenvolvidas pesquisas e 

aplicações práticas dos conteúdos adquiridos. 

As unidades curriculares de aplicação profissional estão dispostas em todos 

os períodos do curso que desenvolverão, com o apoio e supervisão de um professor 

responsável e especialista na área, os aspectos do ensino, pesquisa e extensão tais 

como o alinhamento de conteúdos, projetos de pesquisa e atividades de extensão de 

todas as disciplinas do bloco.  



 

O currículo e consequentemente os conteúdos programáticos, estão 

voltados para o perfil do egresso definido pelo curso. Para tanto, são desenvolvidos 

conteúdos que oferecem subsídios conceituais, técnicos e práticos para o exercício da 

profissão, o que permite ao aluno uma aprendizagem pautada na integração entre a 

teoria e prática numa perspectiva interdisciplinar, possibilitando a formação de um 

egresso generalista, capaz de atuar nas diversas áreas pertinentes à Engenharia de 

Petróleo.  

 

                         MATRIZ CURRICULAR 2131 

1
o
 PERÍODO 

Código DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

H111900 Metodologia Científica  04 80 00 80 

F107999 
Geometria Analítica e 
Álgebra Vetorial 

 04 80 00 80 

B108591 
Química Geral e 
Inorgânica 

 04 40 40 80 

F107980 Desenho Técnico I  02 00 40 40 

F104680 Cálculo I  04 80 00 80 

F108065 
Desenvolvimento de 
Sistemas de Produção 
Petrolífera 

 02 40 00 40 

F108073 
Introdução à Engenharia 
de Petróleo 

 02 40 00 40 

  TOTAL 22 18 04 440 

 

2
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

F108480 Química Orgânica  04 40 40 80 

H113341 
Fundamentos 
Antropológicos e 
Sociológicos 

 04 80 00 80 

F107883 Cálculo II F104680 04 80 00 80 

F108898 Desenho Técnico II F107980 02 00 40 40 

F108464 Física Mecânica  04 40 40 80 

F109088 
Práticas de Engenharia 
de Petróleo I 

 02 00 40 40 

F108472 Álgebra Linear  02 40 00 40 

  TOTAL 22 14 08 440 

 



 

3
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

H113465 Filosofia e Cidadania  04 80 00 80 

F108162 
Práticas de Pesquisa na 
área de engenharia 

 02 00 40 40 

F106577 Geofísica do Petróleo  04 80 00 80 

F108049 Geologia Geral  02 40 00 40 

F108510 Físico-química  04 40 40 80 

F108685 Cálculo III F107883 02 40 00 40 

F108502 
Física de ondas, 
termologia e ótica. 

 02 40 00 40 

F104817 
Linguagem de 
Programação 

 04 40 40 80 

  TOTAL 24 18 06 480 

 

4
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

F104868 Química Analítica  04 40 40 80 

F108588 Geoprocessamento I  02 40 00 40 

F107913 Equações Diferenciais F104680 04 80 00 80 

F108529 
Física Elétrica e 
Magnetismo 

 04 40 40 80 

F105023 Geologia de Petróleo  04 40 40 80 

F109096 
Práticas de Engenharia 
de Petróleo II  

 02 00 40 40 

  TOTAL 20 12 08 400 

 

5
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

F107590 
Engenharia de 
Reservatório I 

 04 80 00 80 

F104850 Métodos Estatísticos  04 80 00 80 

F106607 Perfuração de poços  04 80 00 80 

F108243 
Práticas de Extensão na 
área de Engenharia 

 02 00 40 40 

F109967 
Ciência e Tecnologia 
dos Materiais 

 04 80 00 80 

F109100 
Avaliação da Formação 
de poços 

 04 80 00 80 

  TOTAL 22 20 02 440 

 

 

 

 



 

6
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

F108553 
Fenômenos de 
Transportes I 

 04 80 00 80 

F109126 
Práticas de Engenharia 
de Petróleo III 

 02 00 40 40 

F107611 
Engenharia de 
Reservatório II 

 02 40 00 40 

F106550 Termodinâmica   04 80 00 80 

F109118 
Processamento de 
Petróleo e Gás 

 04 40 40 80 

F105732 Cálculo Numérico  04 80 00 80 

  TOTAL 20 16 04 400 
 

7
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

F109223 
Resistência dos 
Materiais I 

 02 40 00 40 

F108901 
Fenômenos de 
Transporte II 

 04 80 00 80 

F106623 Completação de Poços  04 80 00 80 

F108537 Eletrotécnica  02 40 00 40 

F106585 Operações Unitárias  04 80 00 80 

F109134 
Métodos de Elevação 
Artificial 

F106607 04 80 00 80 

  TOTAL 20 20 00 400 

 

8
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

       

       

       

       

F109142 Cimentação de Poços  02 40 00 40 

F108570 
Higiene e Segurança do 
Trabalho 

 02 40 00 40 

F109177 
Práticas de Engenharia 
de Petróleo IV 

 02 00 40 40 

F105350 Refino de Petróleo  04 40 40 80 

F108936 Automação Industrial F108537 04 40 40 80 

F109169 
Fluidos de perfuração e 
completação 

 02 40 00 40 

F109150 
Legislação e Controle 
Ambiental 

 02 40 00 40 

  TOTAL 18 12 06 360 

 



 

9º PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL 
Teórica Prática 

F109185 
Gestão de Suprimentos 
e Projetos 

 04 80 00 80 

H113163 Engenharia Econômica  02 40 00 40 

F105473 Empreendedorismo  02 40 00 40 

OPT001 Optativa I  04 80 00 80 

  TOTAL 12 12 00 240 

 

10
o
 PERÍODO 

CÓDIGO DISCIPLINA 
PRÉ-

REQUISITO 
CRÉD. 
TOTAL 

C. HORÁRIA CARGA 
HOR. 

TOTAL Teórica Prática 

F107654 
Trabalho de Conclusão de 
Curso 

174c 02 00 40 40 

F109819 Estágio Supervisionado 174c 14 00 280 280 

OPT002 Optativa II  04 - - 80 

  TOTAL 20 00 16 400 

 

OPTATIVA I 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CRÉDITO 

TOTAL 

CARGA HORÁRIA CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL Teórica Prática 

H113457 Libras 04 80 00 80 

H118815 Relações Étnicas - Raciais 04 80 00 80 

H119315 História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana 

04 80 00 80 

F108650 Engenharia de Gás Natural e 
Energias Renováveis 

04 80 00 80 

F109207 Tópicos Especiais em Engenharia 
de Petróleo I 

04 80 00 80 

 

OPTATIVA II 

CÓDIGO DISCIPLINA 
CRÉDITO 

TOTAL 

CARGA HORÁRIA CARGA 
HORÁRIA 

TOTAL 
Teórica Prática 

F105414 Avaliação de Impactos Ambientais 04 80 00 80 

F106950 Tratamento de Águas e Efluentes 04 80 00 80 

F109215 Tópicos Especiais em Engenharia 
de Petróleo II 

04 80 00 80 

F109193 Acionamentos Hidráulicos e 
Pneumáticos 

04 40 40 80 

 

 



 

QUADRO RESUMO DO TOTAL GERAL DE CRÉDITOS E CARGA HORÁRIA DO CURSO 

 

6.2 Eixos Estruturantes 

 No curso de Engenharia de Petróleo da Unit, são adotados os princípios da 

interdisciplinaridade e da flexibilidade na formação profissional por meio de 

componentes curriculares, cujas unidades programáticas contemplam a formação 

geral, a formação específica (básica e própria da profissão) e a formação 

complementar. Estas, por sua vez, coadunam-se aos Eixos Estruturante/Básicos 

(Fenômenos e Processos Básicos, Práticas Investigativas, Formação Específica e 

Práticas Profissionais) do Projeto Pedagógico Institucional – PPI, que objetivam 

sistematizar a complementaridade dos conteúdos, saberes, ações e competências 

verticalmente, em grupos de unidades programáticas e/ou disciplinas que guardam 

certa proximidade quanto às finalidades específicas da formação.  

   Nessa perspectiva, as competências estabelecidas ao longo de todo o curso, 

norteiam as disciplinas ou campos do saber consonante com a missão da Unit, o 

objetivo do curso e o perfil profissiográfico do egresso.   

6.2.1 Eixo de Fenômenos e Processos Básicos 

Congrega conhecimentos e conteúdos associados à origem do campo de saber 

no qual está situado o curso, ao mesmo tempo em que fornece os subsídios 

necessários para a introdução do aluno naquele campo ou área de conhecimento.  

Esse eixo contempla a Formação Geral e Básica, na medida em que capacita o 

estudante a entender a sociedade na qual ele está inserido, fornecendo subsídios 

teóricos acerca de conhecimentos filosóficos, sociológicos e antropológicos, com vistas 

à formação de um profissional cidadão, crítico e reflexivo.   

Fazem parte desse eixo as disciplinas de formação geral, denominadas 

Universais e as disciplinas básicas da área de formação, cujas unidades de 

CRÉDITOS 

CARGA 

HORÁRIA 

TEÓRICA 

CARGA 

HORÁRIA 

PRÁTICA 

ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 

ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL DO 

CURSO 

212 2920 800 280 240 4240 



 

aprendizagem podem ser partilhadas por áreas afins, denominadas de Nucleares no 

quadro abaixo: 

Disciplinas Universais e Nucleares 

DISCIPLINA CR CH (horas) 

Metodologia Científica 04 80 

Fund. Antropológicos e Sociológicos. 04 80 

Filosofia e Cidadania 04 80 

Empreendedorismo 02 40 

Química Geral e Inorgânica 04 80 

Introdução à Engenharia de Petróleo 02 40 

Cálculo I 04 80 

Cálculo II 04 80 

Cálculo III 02 40 

Geometria Analítica e Álgebra Vetorial 04 80 

Desenho Técnico I 02 40 

Desenho Técnico II 02 40 

Álgebra Linear 02 40 

Física Mecânica 04 80 

Linguagem de Programação 04 80 

Física elétrica e magnetismo 04 80 

Equações Diferenciais 04 80 

Física de ondas, termologia e óptica 02 40 

Cálculo Numérico 04 80 

Ciência e Tecnologia dos Materiais 04 80 

Métodos Estatísticos 04 80 

Fenômenos de Transporte I 04 80 

Fenômenos de Transporte II 04 80 

Higiene e Segurança do Trabalho 02 40 

Engenharia Econômica 02 40 

Química Analítica 04 80 

Química Orgânica 04 80 

Físico-Química 04 80 

TOTAL 94 1880 

 

Objetivo do Eixo:  

Dotar o aluno dos conhecimentos necessários ao desenvolvimento das 

atividades de planejamento, análise e crítica de forma que ele seja capaz de atuar em 

consonância com a legislação vigente, reduzindo riscos de infrações, bem como de 

compreender a importância das normas de conduta social para o processo de 

desenvolvimento humano e de analisar criticamente o contexto político, social, cultural 



 

e científico, orientando sua formação para a cidadania, a ética e a responsabilidade 

social. 

6.2.2 - Eixo de Formação Específica (PPI) 

Aglutina as unidades programáticas que abordam os conhecimentos, saberes, 

técnicas e instrumentos próprios da Engenharia de Petróleo.  Nele encontram-se as 

disciplinas de Formação Profissional Específica que permitem ao estudante o 

desenvolvimento do conhecimento teórico e do domínio tecnológico do seu campo de 

atuação profissional, utilizando o conhecimento e o saber fazer de sua profissão.  

 As disciplinas optativas, que fazem parte deste eixo, possibilitam ao discente 

selecionar dentre diversas opções, aquelas que melhor atendam aos seus interesses, 

ampliando seus conhecimentos e contribuindo para o desenvolvimento de sua 

autonomia. 

Disciplinas de Formação Específica 

DISCIPLINA CR CH (horas) 

Desenvolvimento de Sistemas de P. Petrolífera 02 40 

Geologia geral 02 40 

Geofísica do Petróleo 04 80 

Geoprocessamento I 02 40 

Engenharia de Reservatório I 04 80 

Perfuração de poços 04 80 

Geologia de Petróleo 04 80 

Avaliação da Formação de poços 04 80 

Engenharia de Reservatório II 02 40 

Processamento em Petróleo e Gás 04 80 

Termodinâmica 04 80 

Eletrotécnica 02 40 

Métodos de Elevação Artificial 04 80 

Completação de poços 04 80 

Resistência dos Materiais I 02 40 

Refino de Petróleo 04 80 

Legislação e Controle Ambiental 02 40 

Fluídos de perfuração e completação 02 40 

Cimentação de poços 02 40 

Operações Unitárias 04 80 

Gestão de Suprimentos e projetos 04 80 

Automação Industrial 04 80 

TCC  02 40 

Optativa I 04 80 

Optativa II 04 80 

TOTAL 78 1560 



 

Objetivo do eixo: 

Tornar o aluno capaz de compreender os processos de produção, captação e 

exploração de petróleo, de análise de estruturas; de fundações, drenagem de poços, 

instalações elétricas e as influências sofridas pelos diferentes tipos de materiais e 

também de aplicar as técnicas de gerenciamento como diferencial competitivo, 

utilizando recursos de tecnologia de ponta com visão sistêmica integrada e estratégica 

compatível com a evolução do conhecimento no campo da Engenharia de Petróleo. 

 

6.2.3 Eixo de Práticas Profissionais (PPI) 

Eixo Integrador que congrega as unidades de aprendizagem orientadas para o 

exercício e inserção do estudante em diferentes contextos profissionais, institucionais, 

sociais e multiprofissionais inerentes à sua área de atuação, com o intuito de promover 

a aquisição de habilidades e competências específicas do exercício profissional. 

Integram esse eixo as Práticas Profissionais e o Estágio Supervisionado.  

Disciplinas de Práticas Profissionais 

DISCIPLINA CR CH 

Práticas de Engenharia de Petróleo I 02 40 

Práticas de Engenharia de Petróleo II 02 40 

Práticas de Engenharia de Petróleo III 02 40 

Práticas de Engenharia de Petróleo IV 02 40 

Estágio Curricular Supervisionado 14 280 

TOTAL 22 440 

 

Objetivo do Eixo: 

 

Tornar o aluno capaz de integrar os conhecimentos teóricos obtidos nas várias 

disciplinas do curso com situações reais da prática profissional, de reconhecer, 

diagnosticar, equacionar e propor soluções a problemas da área da Engenharia de 

Petróleo. 

 

6.2.4 - O Eixo de Práticas Investigativas  

Congrega unidades de aprendizagens dirigidas para a apreensão de 

metodologias associadas investigação do cotidiano e à iniciação científica. Fazem parte 



 

desse eixo as disciplinas: Práticas de Pesquisa na área de engenharia, Práticas de 

Extensão na área de engenharia e atividades de investigação presentes nas disciplinas 

do curso. 

DISCIPLINA CR CH 

Práticas de Pesquisa na Área de Engenharia 02 40 

Práticas de Extensão na Área de Engenharia 02 40 

TOTAL 04 80 

 

Objetivo do Eixo: 

O Eixo de Práticas Investigativas tem como objetivo facilitar a compreensão 

dos processos e procedimentos metodológicos, para a operacionalização eficiente e 

eficaz dessas modalidades de trabalho. Busca-se desse modo, a interatividade entre os 

conteúdos teóricos e a vivência mediante a pesquisa e a extensão, para a construção 

de novos saberes e competências.  

6.2.5 O Eixo de Formação Complementar 

          É constituído por um conjunto de 240 horas, disponíveis para incluir a qualquer 

tempo, os avanços conceituais e tecnológicos da área de formação profissional e 

atenderá a flexibilidade do currículo. Esse processo é desenvolvido por meio de 

práticas de estudos independentes, consubstanciado na participação dos estudantes 

em congressos, seminários, monitoria, iniciação científica, dentre outros, com o objetivo 

de possibilitar ao estudante selecionar disciplinas que atendam seus interesses e 

ampliem seus conhecimentos contribuindo para o desenvolvimento de sua autonomia. 

6.3 – Temas Transversais 

Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se necessário o 

desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, extrapolando, a 

abrangência dos conteúdos programáticos da disciplina. Nesse contexto, conforme 

preconizado no PPI, os temas transversais ampliam a ação educativa, adequando-se a 

novos processos exigidos pelos paradigmas atuais e as novas exigências da sociedade 

pós-industrial, do conhecimento, dos serviços e da informação, visando promover a 

educação de cidadãos conscientes do seu papel no seio da sociedade multicultural e 

pluriétnica do Brasil. 



 

Desse modo é por meio da transversalidade que são abordadas as questões 

de interesse comum da coletividade, dentre os quais educação das Relações Étnico- 

Raciais e os afrodescendentes, ecologia, formação humanista e cidadã, 

desenvolvimento sustentável, preservação cultural e diversidade, inclusão social, metas 

individuais versus metas coletivas, competitividade versus solidariedade, 

empreendedorismo, meio ambiente, ética corporativista versus ética centrada na 

pessoa etc., todos comprometidos com a missão institucional, com a educação como 

um todo e com o Projeto Pedagógico Institucional: 

     Os temas transversais para o curso consideram os seguintes aspectos: 

 - Propositura a partir de discussões fundamentadas no corpo docente envolvido 

em cada ação; 

 - Clara associação com demandas sociais e institucionais nos âmbitos nacional, 

regional e local; 

  - Identificação de temas atuais e complementares às políticas públicas de 

relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas afirmativas, formação 

ética, ecologia e desenvolvimento etc.). 

     Além dessas questões, em conformidade com as legislações vigentes, o 

curso de Engenharia de Petróleo fundamenta-se na premissa de que o profissional 

deve estar consciente do seu papel profissional e de sua responsabilidade social, 

assim, encontram-se inclusas nos conteúdos das diversas disciplinas do currículo 

do curso, temáticas que envolvem competências, atitudes e valores, atividades e 

ações voltadas para questões relativas às relações étnico-raciais e cultura afro-

brasileira com vistas ao respeito a diversidade cultural.  Institucionalmente são 

promovidas ações que envolvem a discussões acerca de ações afirmativas como a 

Semana da Consciência Negra, na qual são envolvidos todos os alunos da 

instituição, contemplando palestras, campanhas e atividades de extensão.  

       Ampliando sua ação e compromisso com questões sociais e para atender 

Resolução CNE/CP Nº 01 de 17 de junho de 2004 foram inseridas as disciplinas: 

Relações Étnicas - Raciais e História e Cultura Afro-brasileira e Africana como 

disciplinas optativas nos currículos dos cursos da instituição, propiciando atividades 



 

que promovem análise e reflexão acerca de questões que envolvem a formação 

histórica e cultural do povo brasileiro. 

        Também são integradas às disciplinas do curso, de modo transversal, 

conteúdos que envolvem questões referentes às políticas de educação ambiental e 

a instituição mantém programas permanentes que envolvem essa temática, a 

exemplo do “ Programa Conduta Consciente” cujo objetivo é incorporar a dimensão 

socioambiental às ações  da instituição e ajustar a conduta de todos os 

colaboradores em prol do desenvolvimento sustentável.  

 Nesse contexto, conforme preconizado no Projeto Pedagógico Institucional - 

PPI, no curso de Engenharia de Petróleo os temas transversais ampliam a ação 

educativa, adequando-se a novos processos exigidos pelos paradigmas atuais e as 

novas exigências da sociedade pós-industrial, do conhecimento, dos serviços e da 

informação visando promover a educação de cidadãos conscientes do seu papel no 

seio da sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil. 

6.4 - Atividades Complementares 

         As atividades complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e implementadores do perfil do formando, possibilitando a articulação entre a teoria, a 

prática e a pesquisa e favorecendo a formação complementar do aluno. 

       Tais características propiciam a atualização constante do aluno, a criação do 

espírito e conduz a uma maior busca pelo saber na graduação, ampliando suas 

práticas profissionais, possibilitando a articulação entre ensino/pesquisa/extensão. 

Deste modo a Universidade Tiradentes entende que as atividades complementares 

fortalecem a formação do profissional em Engenharia de Petróleo, permitindo aos 

alunos trocas importantes, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional. 

     Os discentes do curso de Engenharia de Petróleo da Unit são constantemente 

estimulados a participar das atividades e sua efetivação ocorrerá através de 

seminários; participação em eventos; monitoria; atividades acadêmicas à distância; 

iniciação a pesquisa, vivência profissional complementar; workshops, congressos, 

trabalhos orientados de campo; artigos científicos; dentre outras. Além das atividades 

propiciadas pela coordenação do curso e pela instituição, os alunos são também 



 

incentivados a participar fora do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos, 

atividades independentes e transversais de interesse da formação do profissional. 

    As Atividades Complementares possuem a característica de serem flexíveis, 

respeitando o tempo de cada aluno e mantendo coerência com a proposta curricular 

institucional. Podem ser desenvolvidas durante todo o decorrer do curso, devendo 

porém estar integralizada até o final da graduação, suas normas foram apreciadas pela 

Coordenação e aprovadas pelo Colegiado do Curso. 

     Ciente de que o conhecimento é construído em variados e diferentes cenários e 

de acordo com o Art. 4º do Regulamento das Atividades Complementares dos Cursos 

de Graduação da Universidade Tiradentes, são consideradas Atividades 

Complementares: 

I- Monitorias (voluntária ou remunerada); 

II- Disciplinas cursadas fora do âmbito da estrutura curricular do curso; 

III-  Estágios Extracurriculares;  

IV- Iniciação Científica; 

V-Participação em Congressos, seminários, simpósios, jornadas, cursos, 

minicursos, etc.; 

  VI- Publicação de Trabalho científico em eventos de âmbito nacional,  regional 

ou internacional; 

VII-Elaboração de trabalho científico (autoria ou coautoria) apresentado em 

 eventos de âmbito regional, nacional ou internacional; 

VIII- Publicação de artigo científico completo (artigo publicado ou aceite final 

 da publicação) em periódico especializado; 

IX- Visitas técnicas fora do âmbito curricular; 

X- Artigo em periódico; 

XI-  Autoria ou coautoria de livro; 

XII- Participação na organização de eventos científicos; 



 

XIII- Participação em programas de extensão promovidos ou não pela Unit; 

XIV- Participação em Cursos de extensão e similares patrocinados ou não pela    

Unit; 

XV - Participação em jogos esportivos de representação estudantil; 

XVI - Prestação de serviços e Atividades comunitárias, através de entidade 

beneficente ou organização não governamental, legalmente instituída, com a 

anuência da coordenação do curso e devidamente comprovada; 

XVII - Participação em Palestra ou debate de mesas redondas e similares; 

XVIII - Fóruns de Desenvolvimento Regionais promovidos ou não pela Unit; 

  Regularmente é aberto edital para completar vagas remuneradas de monitoria 

nos laboratórios de ensino relacionados ao Curso, bem como edital de monitoria 

voluntária como parte das ações de participação dos alunos em atividades da rotina 

dos laboratórios de ensino da Universidade Tiradentes. As vagas dependem da 

demanda solicitada pelo professor da disciplina ou grupo de disciplinas (área afim).  

  A coordenação do curso, junto com o colegiado, docentes e representantes 

do diretório acadêmico, promove eventos e palestras, com temas pertinentes ao 

curso de Engenharia de Petróleo, para que os alunos enriqueçam seus currículos e 

possam contabilizar a carga horária do evento, como atividade complementar. 

        Para reconhecimento e validação das atividades o aluno deverá comprovar por 

meio de certificados de valor reconhecido a sua atividade complementar junto ao grupo 

de responsabilidade técnica indicado pela coordenação do curso. 

A carga horária das Atividades Complementares para o curso de Engenharia 

de Petróleo é de 240 (duzentas e quarenta) horas, obedecendo aos critérios 

estabelecidos no Regulamento da Instituição e o seu cumprimento é obrigatório para a 

integralização do currículo. 

Anexo o Regulamento das Atividades Complementares. 

6.5 - Metodologia do Curso 



 

        Compreendida como um conjunto de processos utilizados para alcançar um 

determinado fim, as opções metodológicas se respaldam em concepções e princípios 

pedagógicos que auxiliam a práxis do professor, com vistas à aprendizagem dos 

estudantes. A metodologia apresentada no PPC resulta na elaboração dos planos de 

ensino das disciplinas que compõem a matriz curricular do curso de Engenharia de 

Petróleo da Universidade Tiradentes. Os docentes promovem atividades que propiciam 

a construção de novos conhecimentos, por meio de práticas pedagógicas inovadoras. 

Essas atividades são realizadas através de aulas práticas em laboratório, palestras, 

mini cursos, simulações, estudos de casos, visitas técnicas e práticas de pesquisa e 

extensão. 

         As estratégias adotadas no curso pautam-se numa abordagem 

interdisciplinar e sistêmica, conforme sinaliza o PPI, estabelecendo os caminhos que 

indicam as propostas e alternativas adequadas para a concretização da formação 

pretendida, visto que o êxito das mesmas busca a construção progressiva das 

habilidades e competências a partir da interdependência existente entre o que se 

aprende e como se aprende. 

          Além disso, são realizadas pesquisas técnicas ou científicas, apresentação 

de trabalhos e seminários pelos alunos, complementados no caso de algumas 

disciplinas, com a realização de visitas técnicas.  

6.5.1 – Atividades Práticas Supervisionadas Extraclasse-APSEC  

        As atividades práticas supervisionadas desenvolvidas no curso de 

Engenharia de Petróleo da Unit tem como fundamento a Resolução CES/CNE nº 

3/2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto ao conceito de 

hora-aula, e dá outras providências. Explicitado no seu Art. 2º em que “cabe às 

Instituições de Educação Superiores respeitadas o mínimo dos duzentos dias 

letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade 

acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: I - preleções e 

aulas expositivas; II - atividades práticas supervisionadas, tais como 

laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais 

e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas”.  



 

       Em consonância com a legislação vigente, a Unit contemplou no PPC de 

Engenharia de Petróleo a complementaridade das horas de integralização do curso 

por meio da institucionalização e normatização das Atividades Práticas 

Supervisionadas  Extraclasse – APSEC, através da Portaria Interna nº 013 de 11 de 

fevereiro de 2009, emitida pela Reitoria,  considerando as atividades práticas 

supervisionadas como trabalho acadêmico ou discente efetivo, que pode e deve ser 

contabilizado na carga horária total do curso.  

         Nesse contexto, o conceito de aula extrapola o espaço físico da sala de aula 

e consubstancia-se no conceito de atividades acadêmicas efetivas, para além da sala 

de aula, sendo promovidas e desenvolvidas atividades acadêmicas sob a orientação e 

supervisão docente, em horários e espaços diferentes dos encontros presenciais, 

bem como discriminadas nos planos de ensino e planos integrados de trabalho de 

todas as disciplinas do curso. Dentre as atividades inseridas em todos os 

componentes curriculares, encontram-se: visitas técnicas orientadas, atividades na 

biblioteca, estudos de caso, seminários, oficinas, aulas práticas de campo ou 

laboratório, trabalhos individuais ou em grupo, pesquisas, dentre outros.  

     Cabe ressaltar que as APS detalhadas nos Planos Integrados de Trabalho 

das disciplinas são submetidas à apreciação do NDE e Coordenação do Curso, a quem 

compete o acompanhamento das atividades. Tais atividades propiciam ao processo 

pedagógico a articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, além da articulação 

teoria e prática como componentes indissociáveis no fazer pedagógico. Nesse contexto 

o processo pedagógico possibilita uma formação contextualizada e domínio de 

instrumentos capazes de responder as constantes mudanças no campo de formação.  

        A modalidade semipresencial (10 minutos complementares) é inovadora e 

direciona os estudos complementares dos alunos a cerca dos conteúdos ministrados 

em sala de aula pelos docentes, com atividades diversificadas, a exemplo de 

resolução de exercícios, estudos na biblioteca, trabalhos em grupo, apresentações 

extraclasse, entre outros.  

      Tais atividades propiciam ao processo pedagógico a articulação entre o 

ensino, a pesquisa e a extensão, além da teoria com a prática, componentes 

indissociáveis do fazer pedagógico. As atividades desenvolvidas aliam o ensino, a 

pesquisa e a extensão preconizados no Projeto Pedagógico da Instituição, 



 

possibilitando aos estudantes a participação, por meio das práticas de pesquisa e de 

extensão promovidas nos diversos componentes curriculares, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e acadêmica dos estudantes, permitindo a constante interação 

entre o conteúdo trabalhado nas diversas disciplinas e a realidade na qual os 

estudantes desenvolverão suas atividades profissionais.  

        Vale ressaltar que a UNIT promove no período que antecede cada período 

letivo, Jornada de Mobilização Pedagógica, oficinas e minicursos, objetivando a 

reflexão do trabalho teórico-metodológico e aprimoramento da práxis docente, para 

que de modo a inseriram nos seus planos de ensino e planos Integrados de trabalho, 

atividades que propiciem o desenvolvimento de competências e habilidades 

necessárias a formação do perfil profissional do egresso, proposto no presente 

projeto.  

Anexo: Portaria Interna Nº 013 de 11 de fevereiro de 2009. 

6.5.2 - Integração Ensino/Pesquisa/Extensão (Núcleos de Pesquisa e Geradores 

de Extensão)  

Os Núcleos de Pesquisa e Geradores de Extensão são apresentados 

institucionalmente e convergem para a consecução da missão da Universidade e de 

seus princípios, gerando os respectivos produtos de interação de ensino – uma vez que 

são desenvolvidos no âmbito das disciplinas de forma complementar; de pesquisa – na 

medida em que promovem a aquisição de competências inerentes ao ato investigativo 

no processo de ensino, identificando a necessidade de geração de novos 

conhecimentos; e de extensão – que possibilita a associação direta dos conteúdos e 

metodologias desenvolvidas no ensino e nas práticas de pesquisa com as ações de 

interação e intervenção social. 

Na Universidade Tiradentes a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

é concebida como princípio institucional e pedagógico indispensável para a formação 

profissional. O desenvolvimento das atividades acadêmicas associadas,  têm por 

objetivo possibilitar ao estudante os meios adequados para ampliar os conhecimentos 

indispensáveis à sua formação, além de despertar e fomentar suas habilidades e 

aptidões para a produção de cultura.  



 

Além disso, a integração dos princípios articuladores das funções 

universitárias tem como referência a pesquisa como ação educativa, consubstanciada 

na prática pedagógica por meio da metodologia de ensino pautada na concepção de 

“aprender a aprender” para aprender, objetivando assegurar a autonomia intelectual do 

aluno. Nessa direção, incentiva o corpo docente a desenvolver práticas pedagógicas 

interdisciplinares e extraclasses, que não se restrinjam ao âmbito da sala de aula e a 

exposições teóricas.  

   De acordo com o Projeto Pedagógico (PPI) a pesquisa deve acontecer no 

cotidiano, considerando o conjunto de atividades acadêmicas orientadas para a 

ampliação e manutenção do espírito de pesquisa, cuja articulação com o ensino e 

extensão ocorre a partir de núcleos de pesquisa, que são similares aos núcleos 

geradores de extensão. Constituem Núcleos de Pesquisa: 

I – Desenvolvimento Tecnológico Regional  

- Uso e Transformação de Recursos Minerais e Agrícolas; 

- Otimização de Processos e Produtos; 

- Tecnologias Promotoras de Desenvolvimento; 

II – Saúde e Ambiente 

- Educação e Promoção de Saúde; 

- Enfermidades e Agravos de Impacto Regional; 

- Desenvolvimento e Otimização de Processos/Produtos e Sistemas em                 

Saúde; 

III – Desenvolvimento Socioeconômico, Gestão e Cidadania 

- Desenvolvimento Sustentável e Políticas Públicas; 

- Políticas de Gestão/Finanças e Tecnologias Empresariais; 

- Direito e Responsabilidade Social; 

IV – Educação, Comunicação e Cultura 

- Educação e Comunicação; 

- Sociedade e Cidadania; 

- Linguagens/ Comunicação e Cultura. 

      Ressalta-se que os Núcleos acima convergem para a consecução da missão 

institucional e para a articulação do ensino, pesquisa e extensão no âmbito dos cursos 

e programas da IES, não restringindo, todavia, outras iniciativas de incremento das 

ações de ensino, pesquisa e de extensão possíveis por meio de outros mecanismos 



 

(projetos de ensino continuado, extensão e pesquisa fomentadas por políticas 

específicas propostas pelos órgãos da Instituição – Fóruns de Desenvolvimento 

Regional, Programas de Iniciação Científica, constituição de grupos de pesquisa etc.), 

sendo, porém, preservados os núcleos de interesse institucional citados. Assim, as 

iniciativas de extensão e de pesquisa (também de iniciação científica e/ou de práticas 

de pesquisa) devem estar associadas, declaradamente, a um dos Núcleos Geradores. 

        A indissociabilidade ensino/pesquisa/extensão pressupõe a articulação das 

três grandes áreas do conhecimento (ciências exatas, ciências biológicas e ciências 

humanas), nas atividades docentes e discentes previstas nas disciplinas integrantes no 

currículo do curso, produzindo conhecimentos e participando do desenvolvimento 

sócioregional.  

    O programa de Práticas de pesquisa e de extensão institui e disciplina formas 

de explorar os conteúdos programáticos das disciplinas dos diversos cursos da 

instituição, utilizando metodologias científicas. O programa apresenta objetivos, tais 

como, despertar no discente o interesse pela pesquisa; extensionar as atividades de 

investigação; promover meios para conhecer as fases de pesquisa e adquirir 

conhecimento a partir de princípios e normas metodológicas consagradas; instituir a 

pesquisa como prática cotidiana e de formação contínua nos programas e currículos 

dos cursos; contribuir para a aquisição, por parte dos discentes, de habilidades 

investigativas no transcorrer dos cursos; fornecer ao discente ferramentas para estudos 

aprofundados sobre o cotidiano e a sua profissão e fortalecer os programas de Bolsa 

de Iniciação Científica. 

     A interação entre ensino e pesquisa é de suma importância para o 

desenvolvimento do futuro profissional, sendo a iniciação científica, o primeiro passo 

para a concretização deste ideal. A UNIT oferece regularmente bolsas de monitoria e 

de iniciação científica, como parte do processo participativo do aluno nas atividades 

regulares de ensino e pesquisa. Neste pensamento foi implantado o Programa de 

Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes - PROBIC-UNIT, do qual 

participam professores e alunos da UNIT. 

      As bolsas de iniciação científica na Universidade Tiradentes foram 

implementadas inicialmente através de um programa mantido com recursos próprios e 

organizado através de critérios e normas que se pautaram pela transparência e 



 

acuidade através de Editais amplamente divulgados na Instituição. Além desse 

programa a Universidade Tiradentes conta ainda com bolsas do Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior - 

PIBICJr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq e 

PROVIC – Programa Voluntário de Iniciação Científica. 

     O Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) da UNIT oferece oportunidade ao 

aluno de ingressar na pesquisa se engajando em projetos de pesquisas dos 

professores e pesquisadores do ITP como estagiários ou bolsistas remunerados ou 

não. Os alunos do curso de Engenharia de Petróleo participam efetivamente em 

projetos de pesquisas de professores da Instituição e de pesquisadores do ITP. 

  No Curso de Engenharia de Petróleo, os discentes participam de projetos de 

extensão como parte de atividades a serem desenvolvidas em algumas disciplinas 

como também fazendo parte de projetos específicos. Desta forma, os docentes e 

discentes em parceria, desenvolvem estas atividades que visam uma aproximação 

com a comunidade para entender a realidade social e de alguma forma colaborar 

com projetos que permitam intervenções específicas. 

6.5.3 - Programas/ Projetos/ Atividades de Iniciação Científica  

Iniciação Cientifica é um instrumento que possibilita inserir os estudantes desde 

cedo, ao contato direto com a atividade científica e engajá-los na pesquisa. Nessa 

perspectiva propicia apoio teórico e metodológico para realização de projetos de 

pesquisa e um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade.  

Com a finalidade de incentivar a pesquisa a instituição oferece regularmente 

bolsas de iniciação científica, como parte do processo participativo do aluno nas 

atividades regulares de ensino e pesquisa. Nessa perspectiva, foi implantado o 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Tiradentes - PROBIC-Unit, 

do qual participam professores e estudantes da instituição.  

            As bolsas de iniciação científica foram implantadas inicialmente através de um 

programa mantido com recursos próprios e organizado através de critérios e normas 

que se pautaram pela transparência e acuidade, através de Editais amplamente 

divulgados na Instituição.  



 

            A Universidade Tiradentes conta ainda com bolsas do Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica - PIBIC e Programa de Bolsa de Iniciação Científica Júnior - PIBICJr 

do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq. 

           O Instituto de Tecnologia e Pesquisa (ITP) oferece oportunidade ao aluno de 

ingressar na pesquisa se engajando em projetos de pesquisas dos professores e 

pesquisadores do ITP como estagiários ou bolsistas remunerados ou não. 

            Além desses programas, financiados por agências externas de fomento à 

pesquisa e/ou projetos contratados diretamente por empresas, a instituição 

disponibiliza o PROVIC - Programa Voluntário de Iniciação Científica da Unit, 

quando o mérito científico já foi avalizado pelos respectivos comitês “ad hoc” e não há 

concessão de bolsa ao aluno vinculado ao projeto.  

Os alunos do curso de Engenharia de Petróleo são estimulados a 

produzirem trabalhos acadêmicos e científicos, cuja divulgação pode ocorrer através 

dos seguintes meios: 

- SEMPESQ (Semana de Pesquisa da UNIT): realizada anualmente, tem 

como objetivo divulgar os trabalhos acadêmicos, promovendo assim o incentivo à 

pesquisa;  

- Prêmio Universitário de Monografia da UNIT: é um projeto criado pela 

Coordenação de Extensão e destina-se a todos os alunos regularmente matriculados 

sobre a orientação de um professor da instituição; 

- Revista Fragmenta: tem como finalidade à divulgação dos trabalhos 

científicos provenientes de todos os cursos da Universidade Tiradentes e de outras 

instituições; 

- Biblioteca Central: os trabalhos desenvolvidos (monografias, relatórios 

técnicos científicos, entre outros) são catalogados, selecionados e incluídos no acervo 

da Biblioteca Central para consulta pela comunidade acadêmica; 

- Portal da Universidade: a produção acadêmica do corpo docente e discente 

pode ser divulgada nas páginas dos respectivos Cursos; 

- Caderno de Graduação: são publicados os artigos desenvolvidos pelos 

alunos.  



 

O Programa de Iniciação Científica é administrado pela Diretoria de Pesquisa 

e Extensão na figura do Coordenador de Pesquisa e Iniciação Científica. Encarada a 

Universidade como uma agência produtora de conhecimento e responsável por torná-lo 

acessível, a Unit tem, de um lado, incentivado a publicação pelos professores e 

pesquisadores dos trabalhos por eles realizados; de outro, apoiado a participação dos 

docentes em eventos científicos através do seu Programa de Capacitação e 

Qualificação Docente, bem como a realização de diferentes eventos.  

Anualmente são ofertadas 8 (oito) bolsas de iniciação científica em parceria 

com o ITP – Instituto de Tecnologia e Pesquisa e NUESC -  Núcleo de Emulsão e 

Suspensão Coloidal, com o objetivo de iniciar o discente na prática da pesquisa. 

Os projetos desenvolvidos são na área de avaliação de impactos ambientais, 

tratamento de efluentes, colóides e particulados, emulsões, entre outro. Como as 

disciplinas do curso são voltadas para a aplicação industrial a iniciação tem o caráter 

enfatizado. 

Anexo, Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa, Política de 

Publicações Acadêmicas, Política de Pesquisa e Pós-Graduação, Política de 

Implantação Lato Sensu. 

 

6.6  Interação Teoria e Prática 

6.6.1 Princípios e orientação quanto ás práticas pedagógicas 

As ações de ensino (em diversas modalidades e níveis), de pesquisa (em 

suas diversas instâncias institucionais) e de extensão, estão direcionadas ao 

atendimento de concepções definidas na missão institucional e princípios gerais do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e contribuem para a operacionalização de tais 

elementos, constituindo referencial didático-pedagógico para o curso. 

As práticas didáticas privilegiam o aprimoramento e aplicação de habilidades 

e competências claramente identificadas, caracterizada pelo exercício de ações que 

possibilitam e estimulam a aplicação dos saberes, conhecimentos, conteúdos e 

técnicas para intervenção na realidade profissional e social, na resolução de problemas 

e nos encaminhamentos criativos demandados por fatores específicos, tais como: 

 Tomada de decisão; 



 

 Enfrentamento e resolução de problemas; 

 Pensamento crítico e criativo; 

 Domínio de linguagem; 

 Construção de argumentações técnicas; 

 Autonomia nas ações e intervenções; 

 Trabalho em equipe; 

 Contextualização de entendimentos e encaminhamentos e 

 Relação Competências/Conteúdos.  

Conforme preconizado no PPI/Unit, a aquisição de habilidades e competências 

são fundamentadas em conteúdos consagrados e essenciais para o entendimento 

conceitual da área de conhecimento ou atuação e  efetiva-se  por meio de:  

 Interdisciplinaridade – operacionalizada por meio da 

complementaridade de conceitos e intervenções entre as unidades programáticas de 

um mesmo campo do saber e entre diferentes campos, dialeticamente provocada 

através de conteúdos e práticas que possibilitem a diminuição da fragmentação do 

conhecimento e saberes, em prol de um conhecimento relacional e aplicado à realidade 

profissional e social. 

 Transversalidade – temas de interesse comum da coletividade, 

comprometidos com a missão institucional, com a educação e com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), operacionalizado nas diversas disciplinas que compõem 

o curso. 

 Abordagem Dialética em Disciplinas e Ações – integração entre 

conceitos teórico-metodológicos e práticos, análise reflexiva das 

contradições eminentes da realidade com incremento de estudos de 

casos, simulações, debates em sala sobre questões do cotidiano etc. 

 Fomento à Progressiva Autonomia do Aluno – implantação de 

práticas didáticas e pedagógicas que promovam a autonomia 

crescente do aluno no transcorrer de sua formação, por meio de 

métodos de estudos dirigidos, desenvolvimento de pesquisas, 

intervenções técnicas com orientação/acompanhamento etc. 

 Transcorrer de sua formação, por meio de métodos de estudos 

dirigidos, desenvolvimento de pesquisas, intervenções técnicas com 

orientação/acompanhamento Abordagem Dialética em Disciplinas e Ações – integração 



 

entre conceitos teórico-metodológicos e práticos, análise reflexiva das contradições 

eminentes da realidade com incremento de estudos de casos, simulações, debates em 

sala sobre questões do cotidiano etc. 

 Fomento à Progressiva Autonomia do Aluno – implantação de 

práticas didáticas e pedagógicas que promovam a autonomia crescente do aluno no 

etc. 

 Promoção de Eventos – intensificação de atividades extraclasse no 

âmbito das disciplinas, das unidades programáticas do curso ou da Instituição no que 

diz respeito à promoção de eventos científicos e acadêmicos, de extensão e de 

socialização dos saberes, de sorte a possibilitar a autonomia e diversidade de 

metodologias educacionais e de informação/análise da realidade profissional. 

 Orientação para a Apreensão de Metodologias – as ações de aulas 

e/ou de formação possibilitam aos alunos a aquisição de competências no sentido da 

utilização de metodologias adequadas para a busca de informações e/ou 

desenvolvimento de formas de atuação, utilizando-se de métodos consagrados pela 

ciência, bem como outros disponibilizados pela tecnologia e pelo processo criativo. 

 Utilização de Práticas Ativas/Ênfase na Aprendizagem – 

desenvolvimento de atividades em que os alunos participem ativamente de 

desenvolvimento/construção de projetos, definição de estratégias de intervenções, 

execução de tarefas supervisionadas, avaliação de procedimentos e resultados e 

análises de contextos. Ênfase especial é dada ao processo de aprendizagem 

possibilitado pela participação efetiva do aluno na construção de saberes úteis, 

evitando-se o simples processo de transmissão de conhecimento emitido por docente. 

 Utilização de Recursos Tecnológicos Atuais – qualificação dos 

agentes universitários (docente, discente e pessoal técnico-administrativo) para 

utilização de recursos tecnológicos disponíveis na área e/ou campo de atuação. 

 Concepção do Erro Como Etapa do Processo – nas avaliações 

precedidas, os erros eventualmente verificados devem ser identificados, apontados e 

corrigidos pelos discentes, de forma a contribuir com a sua aprendizagem. 

 Respeito às características individuais – insistente orientação no 

sentido de prevalecer o respeito às diferenças: culturais, afetivas e cognitivas presentes 

nas relações interpessoais. 

Considerando os preceitos acima definidos, o curso de graduação em 

Engenharia de Petróleo através de seus componentes curriculares e ações 



 

acadêmicas, objetiva a formação de um profissional apto a atuar no mundo do trabalho 

como agente crítico e transformador. Para tanto, os professores são incentivados a 

desenvolver no discente espírito crítico em relação aos conhecimentos para que esses 

vivenciem a sua aplicabilidade no contexto social em que estão inseridos. 

 

6.6.2 – Práticas profissionais e Estágio  

6.6.2.1 - Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório  

Para o currículo por competências, o Estágio curricular faz parte do eixo 

articulador entre teoria e prática e como tal será desenvolvido atendendo a diferentes 

etapas. Nesse momento de sua formação, o estudante terá contato com a realidade 

profissional onde irá atuar, não apenas para conhecê-la, mas também para 

desenvolver as competências e habilidades específicas da formação profissional. 

O estágio curricular do curso de Engenharia de Petróleo deverá ser 

desenvolvido através de convênio previamente estabelecido e em ambientes que 

permitam o desenvolvimento de práticas relacionadas ao exercício da Engenharia de 

Petróleo. 

As atividades de estágio estão ligadas ao Eixo Estruturante de Práticas 

Profissionais (PPI) que compreende as unidades orientadas para o exercício e inserção 

dos estudantes em atividades inerentes a sua profissão, bem como promover a 

interação multiprofissional, culminando na apreensão de habilidades e competências 

do seu campo de atuação.  

De acordo com o artigo 7º da Resolução CNE/CES 11/2002, a formação do 

engenheiro incluirá, como etapa integrante da graduação, estágios curriculares 

obrigatórios sob supervisão direta da instituição de ensino, através de relatórios 

técnicos e acompanhamento individualizado durante o período de realização da 

atividade. A carga horária mínima do estágio deverá atingir 160 (cento e sessenta) 

horas. 

O estudante do Curso de Engenharia de Petróleo da Unit deverá cumprir 

280 (duzentas e oitenta horas) de Estágio Supervisionado, no décimo período do curso, 

organizado com o objetivo de atender os níveis e as especificidades inerentes a 



 

formação profissional. A efetivação do mesmo será formalizada mediante “Termo de 

Compromisso” celebrado entre a Empresa e a Instituição de Ensino, com interveniência 

obrigatória da instituição de ensino.  

A caracterização e a definição dependem de instrumentos jurídicos (acordo 

de cooperação ou convênio), celebrado entre a parte concedente (empresa/instituição) 

e a instituição de ensino, no qual se acordam as condições de realização do estágio. 

Nessa direção, o estágio funcionará mediante a aplicação e a utilização dos seguintes 

instrumentos: Matrícula na disciplina de Estágio Supervisionado, termo de 

Compromisso, Programa de Atividades, Ficha de Avaliação e Relatórios de  Atividades.  

No programa de atividades são explicitadas todas as tarefas a serem 

desenvolvidas no período de estágio, bem como os prazos de sua conclusão. A 

jornada de atividades do Estágio Supervisionado Curricular é cumprida em horário fixo 

ou variável durante a semana e em qualquer hipótese, o horário estabelecido não 

poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser fixado de comum acordo 

entre a Coordenação de Estágio do Curso, o estudante e a empresa, e constar no 

termo de compromisso. 

Anexo: Regulamento de Estágio Supervisionado. 

 

 6.6.2.2 - Estágio não obrigatório  

O Estágio Supervisionado não obrigatório, destinado a alunos regularmente 

matriculados no Curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, tem sua 

base legal na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, § 2º do Art. 2º, que define 

estágio não obrigatório como “aquele desenvolvido como atividade opcional, 

acrescida à carga horária regular e obrigatória”.  

A caracterização e a definição do estágio em tela requer obrigatoriamente a 

existência de um contrato entre a Universidade Tiradentes e pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, coparticipantes do Estágio Supervisionado não obrigatório, 

mediante assinatura de Termo de Compromisso celebrado com o educando e com a 

parte concedente, em que devem estar acordadas todas as condições, dentre as quais:  

matrícula e frequência regular do educando e compatibilidade entre as atividades 



 

desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso; e 

acompanhamento da instituição e da parte concedente. 

O acompanhamento do referido estágio ocorrerá através da Central de 

Estágio da instituição e a validação como atividade complementar será norteada pelos 

procedimentos e normas previstas na Portaria Institucional que estabelece o 

Regulamento das Atividades Complementares.  

6.7 - Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso é um componente curricular obrigatório e 

necessário para a integralização do currículo por competências, tendo em vista que a 

capacidade de escrita, interpretação e pesquisa também fazem parte das 

competências desejadas para o profissional da engenharia. Configura-se como um 

momento de reflexão, crítica e aprofundamento da pesquisa e da descoberta de novos 

saberes na área de interesse do estudante, contemplando uma diversidade de 

aspectos fundamentais para a formação acadêmica e profissional.  

O TCC possibilita a aplicação dos conceitos e teorias adquiridas ao longo do 

curso por meio da elaboração e execução do projeto de pesquisa, no qual o estudante 

experiência, com autonomia, o aprofundamento de um tema específico, além de 

estimular o espírito crítico e reflexivo.  

Desenvolvido mediante orientação de um professor que faz parte do quadro 

docente da instituição, sua realização ocorre mediante matrícula na disciplina de TCC 

em Engenharia de Petróleo e acompanhamento de professor orientador.  

A carga horária destinada a disciplina é de 40 horas, cujo horário 

estabelecido para orientação abrangerá 02 (duas) horas semanais, sendo que o 

mesmo não poderá conflitar com o horário do estudante, devendo ser definido de 

comum acordo entre a Coordenação do Curso, o estudante e o professor orientador.  

O Colegiado do Curso de Engenharia de Petróleo estabelece calendário 

para entrega e apresentação do trabalho, que ocorrerá perante banca examinadora 

constituída por 03 (professores da área). A cada semestre, o Colegiado do Curso 

definirá o quantitativo de alunos por professor-orientador e o nome dos professores que 



 

irão desenvolver as atividades de orientação, em consonância com as normas internas 

da Instituição. 

O aluno que não entregar o TCC, ou que não se apresentar para a sua 

defesa oral, sem motivo justificado, está automaticamente reprovado na disciplina, 

podendo apresentar novo projeto somente no semestre letivo seguinte, mediante 

matrícula na disciplina de acordo com o calendário institucional. 

Ao concluir o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC o aluno terá a 

possibilidade de apresentá-lo na Semana de Pesquisa realizada pela Diretoria de 

Pesquisa e Extensão e desenvolver artigo científico sintetizando seu trabalho para 

publicação nos Cadernos de Graduação da Unit. 

As Normas que regem o Trabalho de Conclusão de Curso possuem 

regulamento próprio e tem como objetivo, inteirar alunos e professores orientadores 

sobre as suas disposições, orientando-os quanto às normas de funcionamento, 

horários, apresentação dos trabalhos e forma de avaliação. 

6.8 – Sistemas de Avaliação 

6.8.1 Avaliação do processo ensino e aprendizagem 

 

       Consonante aos princípios defendidos no Projeto Pedagógico Institucional e 

pela prática acadêmica, a sistemática de avaliação do processo ensino/aprendizagem 

concebida pela Universidade Tiradentes, o Curso de Engenharia de Petróleo resguarda 

a contextualização da avaliação para estimular o desenvolvimento de habilidades e 

competências, através de técnicas e metodologias de intervenção em situações 

possíveis de atuação. 

      A avaliação não é utilizada para punir ou premiar o aluno, ela é um 

instrumento que verifica a intensidade ou nível de aprendizagem, permitindo ao 

docente planejar intervenções pedagógicas que possibilitem a superação de 

dificuldades e os desvios observados. Neste processo, valoriza-se a autonomia, a 

participação e o desenvolvimento de habilidades e competências focadas em 

possibilidades reais de aprendizado previstas no planejamento das disciplinas e 

unidades programáticas, num processo contínuo. As avaliações procuram identificar as 



 

habilidades, competências, princípios e valores previstos nos componentes curriculares 

e no PPI da Instituição. 

        Como instrumento de aprendizagem, a avaliação tem o objetivo de averiguar 

o nível de aprendizagem apreendida pelo aluno e promover intervenções pedagógicas 

que possibilitem a superação das dificuldades e desvios observados. As avaliações 

procuram identificar as habilidades, competências, princípios e valores desenvolvidos 

durante o processo de aprendizagem, previstos nos componentes curriculares e no PPI 

da Instituição. 

As avaliações são efetuadas ao final de cada unidade programática (UP), 

em número de dois a cada período letivo, segundo Portaria nº 064/09 de 16  de 

novembro de 2009 do Gabinete do Reitor e conforme calendário acadêmico elaborado 

pela coordenação do curso.  

A composição das avaliações é expressa em notas e desenvolvida em cada 

unidade programática, abrangendo Prova Contextualizada (PC), que aborda os 

conteúdos ministrados e as habilidades e competências adquiridas, verificada por meio 

de exame aplicado (prova escrita e/ou relatório de atividades laboratoriais para as 

disciplinas que contemplam aulas práticas), a Medida de Eficiência (ME), obtida através 

da verificação do rendimento do aluno em atividades (individuais ou em grupo), de 

investigação (pesquisa, iniciação científica, práticas de pesquisa), de extensão, 

trabalhos de campo, seminários, resenhas e fichamentos, e as Atividades Práticas 

Supervisionadas (APS) que tem a finalidade de desenvolver as competências de 

trabalho em grupo incluindo relatórios de atividades práticas laboratoriais, relações 

interpessoais, aprimoramento nas teorias da comunicação e de informação, entre 

outras, tudo isso sob orientação do professor. 

Vale ressaltar que a aferição da Medida de Eficiência tem como princípio o 

acompanhamento contínuo do aluno em pelo menos duas atividades previstas no plano 

de curso de cada unidade de aprendizagem (disciplina).  

A apuração da nota da disciplina nas unidades programáticas (UP1 e UP2) é 

expressa em índices que variam de 0 (zero) a 10 (dez) pontos considerando-se: 

- Prova Contextualizada (PC) – Compõe uma parcela da nota, 

correspondente a, no mínimo 6,0 (seis) e no máximo 8,0 (oito) pontos da nota de cada 



 

unidade programática, considerando o índice variável atribuído a Medida de Eficiência 

em cada unidade programática. 

- Medida de Eficiência (ME) – Compõe, necessariamente, a avaliação das 

unidades programáticas, podendo valer de 2,0 (dois) a 4,0 (quatro) pontos do total da 

nota de cada unidade programática; 

Os modelos avaliativos podem ser aplicados de forma distinta em cada unidade 

programática. A nota de cada unidade programática (UP1 e UP2) é obtida pela soma 

da nota aferida pela Prova Contextualizada (PC), a nota da Medida de Eficiência (ME) 

e/ou as Atividades Práticas Supervisionadas (APS); 

Para efeito de Média Final (MF) de cada disciplina, a nota da primeira unidade 

programática (UP1) tem peso 04 (quatro) e a da segunda (UP2) tem peso 06 (seis). 

IV- A Média Final (MF) da disciplina é obtida pela equação: 

MF = (UP 1 X 4) + (UP 2 X 6) 

10 

Para aprovação, o aluno deverá obter média igual ou superior a 6,0 (seis), 

resultante da média aritmética, além de, no mínimo 75% de frequência. Desse modo, o 

sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem busca conciliar a concepção 

de formação, cujo caráter processual e contínuo, busca contemplar, dentre outras 

habilidades, a participação, a produção individual e coletiva, a associação 

prática/teoria, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais, o PPI e as 

Normas Acadêmicas Institucionais. 

 

7. ARTICULAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO COM A AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL. 

Com o objetivo de instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do seu desempenho acadêmico a Universidade 

Tiradentes iniciou em 1998 o Programa de Avaliação Institucional Contínua (PAIC), 

envolvendo toda a comunidade universitária, coordenado por uma Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) cuja composição contempla a participação de segmentos 



 

representativos da comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, 

coordenadores de cursos, representantes de áreas, funcionários técnico-administrativo 

e representante da sociedade. 

A autoavaliação institucional é entendida como um processo de autocrítica 

da Instituição, como política de avaliar-se para garantir a qualidade da ação 

universitária e para prestar contas à sociedade da consonância dessa ação com as 

demandas científicas e sociais da atualidade.  

A operacionalização da autoavaliação institucional consta da elaboração e 

aplicação de questionários eletrônicos para aferição da eficiência e da efetividade dos 

procedimentos administrativos nas relações da estrutura administrativo organizacional, 

da função do coordenador, do apoio didático pedagógico, da biblioteca, laboratórios, 

infraestrutura, responsabilidade social, secretaria e condições gerais da instituição com 

todos os segmentos partícipes. Esta operacionalização permite a materialização da 

identificação das potencialidades e fragilidades, subsidiado pelas dimensões 

estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

envolvendo todos os segmentos partícipes em consonância ao Projeto Pedagógico do 

Curso.  

Dessa forma, a CPA além de acompanhar a autoavaliação institucional, 

cuida de verificar se nos Projetos Pedagógicos dos cursos há contemplação das 

dimensões do SINEAS e o atendimento do instrumento de avaliação de curso. 

Além da aplicação e acompanhamento da coleta de dados da Autoavaliação 

Institucional, a CPA entendeu a relevância da avaliação sistematizada dos cursos, na 

figura dos discentes, docentes e da gestão acadêmica, desse modo, foram elaborados 

pela CPA, instrumentos que são aplicados a cada semestre letivo, com o objetivo de 

perceber o curso através do olhar do aluno e do docente, tendo como foco a melhoria 

da qualidade do ensino. Os resultados dessas avaliações são disponibilizados no portal 

Magister a comunidade acadêmica e amplamente divulgados pela instituição.  

Além disso, o Projeto Pedagógico é avaliado a cada semestre letivo por 

meio de reuniões sistemáticas da Coordenação com o Núcleo Docente Estruturante, 

Colegiado de Curso, corpo docente, corpo discente, direção e técnicos dos diversos 

setores envolvidos. Essa ação objetiva avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do 



 

Curso - PPC, identificando fragilidade para que possam ser planejadas novas e 

estratégicas e ações, com vistas ao aprimoramento das atividades acadêmicas, 

necessárias para o atendimento das expectativas da comunidade universitária.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissiográfico, currículo, 

ementas, conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos 

didáticos, laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos por 

todos que fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os objetivos propostos, 

e adequando-os ao perfil profissiográfico do egresso. 

Essas ações visam à coerência dos objetivos e princípios preconizados e 

sua consonância com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas com base nos relatórios de 

avaliação externa, além de formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento 

econômico, social e político do Estado, da Região e do País. 

Dentro desse contexto, o resultado da Avaliação Nominal Docente e da 

Gestão Acadêmica é compartilhado com a Diretoria de Graduação que de posse dos 

resultados, repassa-os para a Coordenação de Curso e Colegiado, e fazem uma 

análise dos mesmos, visando sanar as deficiências apontadas, em busca da excelência 

do curso. Nestes instrumentos são observados os seguintes indicadores de qualidade 

do processo de ensino-aprendizagem: 

- Domínio de conteúdo; 

- Prática docente (didática); 

- Cumprimento do conteúdo programático; 

- Relacionamento com os alunos; 

- Elaboração do plano de curso; 

- Pontualidade e assiduidade (sala de aula, reuniões e entrega dos trabalhos 

acadêmicos); 

- Utilização de recursos didáticos e multimídia; 

- Atividades de pesquisa e extensão; 



 

- Participação em eventos; 

- Atendimento as solicitações do curso; 

- Relacionamento com os discentes. 

O envolvimento da comunidade acadêmica no processo de construção, 

aprimoramento e avaliação do PPC vêm imbuídos do entendimento de que a 

participação possibilita o aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao 

Colegiado, a partir da dinâmica em que o Projeto Pedagógico é vivenciado, 

acompanhar a sua efetivação e coerência junto ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional e Projeto Pedagógico Institucional, constituindo-se etapa fundamental para 

o processo de aprimoramento. 

A divulgação, socialização e transparência do PPC contribuem para criação 

de consciência e ética profissional no aluno e no professor, levando–os a compreender 

que fazem parte da Instituição e a desenvolverem ações coadunadas ao que preconiza 

o referido documento. 

 Em anexo: Programa de Avaliação Institucional Contínua – PAIC, Comissão 

de Avaliação Institucional Contínua - CAIC e o Programa de Capacitação e 

Qualificação Docente. 

7.1 Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso 

A Instituição considera os resultados da autoavaliação e a avaliação externa 

para o aperfeiçoamento e melhoria da qualidade dos cursos. Nessa direção, o Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), que integra o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), constitui-se elemento balizador da 

qualidade da educação superior. 

A Coordenação do curso, o Colegiado e o NDE realizam análise detalhada 

dos resultados dos Relatórios do Curso e da Instituição, Questionário Socioeconômico, 

Auto Avaliação Institucional do Curso, identificando fragilidades e potencialidades, com 

a finalidade de atingir metas previstas no planejamento estratégico institucional, bem 

como, elevar o conceito do mesmo e da instituição junto ao Ministério da Educação. 

Visando conscientizar os alunos da importância da avaliação, a UNIT 

implantou o Projeto ENADE constituído de atividades que envolvem orientação e 



 

preparação, nos aspectos acadêmicos e psicológicos.  Com o objetivo de obter 

conceito 05 (cinco) em todos os cursos, é feita uma parceria com a Clínica de 

Psicologia da instituição, fornecendo apoio e motivação para os discentes na realização 

do exame.  

Além disso, visando o aperfeiçoamento do processo, os resultados das 

avaliações são analisados pela Coordenação de Avaliação e Acreditação e Diretoria de 

Graduação, através do Centro de Inovação e Tecnologia Educacional – (CITE), para 

implementação de alternativas que contribuam para a excelência das ações. Nesse 

sentido, as dificuldades evidenciadas são trabalhadas pela Coordenação do Curso e 

pelo CITE, que orientam os professores com vista ao aprimoramento de suas 

atividades, promovem cursos de aperfeiçoamento e dão suporte nas fragilidades 

didático-pedagógicas.  

Desse modo, encontram-se previstas e implementadas as ações 

decorrentes dos processos de avaliação do Curso conforme descrição: 

Redimensionamento das Disciplinas de Prática de Pesquisa  e Extensão; Ampliação da 

participação dos alunos no Programa de Nivelamento e Formação Complementar; 

Divulgação do Núcleo de Apoio Psicossocial e Pedagógico - NAPPS, para alunos e 

docentes; Ampliação no número de professores do curso no Programa de Capacitação 

e Qualificação Docente; Ampliação à participação de professores e alunos no processo 

de avaliação interna; Ampliação do número de mestres e doutores e o regime de 

trabalho dos docentes do curso, com vistas ao atendimento do referencial de 

qualidade; Atualização e ampliação do acervo bibliográfico do curso e intensificar sua 

utilização; Ampliação número de laboratório e equipamentos, promoção de ações 

efetivas de utilização e acompanhamento.  

Em anexo: Programa de Avaliação Institucional Contínua – PAIC, Comissão 

de Avaliação Institucional Contínua- CAIC e Programa de Capacitação e Qualificação 

Docente. 

 

8 – PARTICIPAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE NO PROJETO DO CURSO 

A participação do corpo docente e discente no Projeto do Curso é obtida 

pela reflexão das ações com vistas a uma conduta pedagógica e acadêmica que 



 

possibilite a consecução dos objetivos nele contidos, bem como da divulgação do PPI, 

ressaltando a importância dos documentos como agentes norteadores das ações da 

instituição, dos cursos e das atividades acadêmicas.  

Docentes e discentes participam do processo de construção, execução e 

aprimoramento do PPC imbuídos da concepção de que o conhecimento possibilita 

aperfeiçoamento, divulgação, socialização e transparência, de modo a contribuir para 

criação de consciência e ética profissional, com vistas à compreensão e 

desenvolvimento de ações coadunadas ao que preconiza o referido documento. 

Nessa direção, as instâncias consultivas e deliberativas como o Conselho 

Superior de Ensino Pesquisa e Extensão - CONSEPE e o Conselho Superior de 

Administração - CONSAD, possuem representantes dos diversos segmentos da 

instituição e a alternância dos mesmos anualmente, vislumbra a participação 

representativa dos diversos atores. Nessas instâncias, participam a Diretora de 

graduação, o Diretor de Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa, além da 

Superintendência Acadêmica, Superintendência  Administrativa e Financeira, e 

demais representantes de órgãos que se relacionam direta e indiretamente com as 

atividades acadêmicas, com o objetivo de desenvolver integralmente as funções 

universitárias de ensino/pesquisa/extensão.  

No âmbito do curso, o Núcleo Docente Estruturante, o Colegiado, por meio de 

seus representantes do Corpo Docente e discente são constantemente envolvidos 

nas decisões acadêmicas, onde são discutidas e deliberadas questões peculiares à 

vida universitária, objetivando o aprimoramento das atividades.  

No processo de construção do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de 

Petróleo valorizou-se a participação do corpo docente e discente, seja através de 

reuniões periódicas através do Colegiado e dos representantes de sala, seja ainda 

através de cursos de capacitação promovidos pela Universidade através das 

Diretorias, na perspectiva de envolvimento e comprometimento dos que fazem o 

Curso. 

A participação, o acompanhamento e a execução do Projeto Pedagógico do 

Curso vem se efetivando através de palestras, seminários, reuniões etc., com o 

corpo docente e discente para que a prática de ensino em cada disciplina atenda e 



 

esteja articulada com a concepção, os objetivos e o perfil profissiográfico do Projeto 

Pedagógico. 

O comprometimento do corpo docente e discente com o Projeto Pedagógico 

vem ocorrendo através de uma ampla divulgação do seu conteúdo no Curso, 

buscando a participação dos professores e alunos no que se refere principalmente à 

determinação da conduta pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os 

objetivos nele contidos.  

O contexto de construção e execução do PPC está baseado na crença de que 

as participações do corpo docente e discente devem ser sempre mantidas, pois 

possibilitam verificar os erros e, principalmente, os acertos existentes no Curso. 

8.1 - Núcleo Docente Estruturante (NDE)  

Em conformidade com as orientações da Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (CONAES) em sua Resolução n. 1 de 17/06/2010, o Curso de 

Engenharia de Petróleo da Unit conta com o Núcleo Docente Estruturante, órgão 

consultivo que responde diretamente pelo Projeto Pedagógico do Curso, atuando na 

sua elaboração, implantação, implementação, acompanhamento, atualização e 

consolidação. 

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por 05 docentes do curso, indicados 

pelo Colegiado do Curso, para um mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a 

recondução. A nomeação é efetuada pela Reitoria para executar suas atribuições e 

atender a seus fins, tendo o coordenador do curso como seu presidente. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: Analisar os planos de ensino 

dos componentes curriculares dos cursos, sugerindo melhorias; Supervisionar e 

acompanhar os processos e resultados das Avaliações de aprendizagem das 

disciplinas dos cursos; Acompanhar os resultados e propor alternativas de melhoria, a 

partir dos resultados das avaliações internas e externas dos cursos em consonância 

com o Colegiado; Assessorar a coordenação na condução dos trabalhos de alteração e 

reestruturação curricular, submetendo à aprovação do Colegiado do Curso, sempre 

que necessário; Assegurar a integração horizontal e vertical do currículo do curso, 

respeitando os eixos estabelecidos pelo PPI e PPC; Acompanhar as atividades do 

corpo docente no que se refere às práticas de pesquisa e extensão; Participar da 



 

revisão e atualização periódica do PPC, submetendo-o a análise e aprovação do 

Colegiado de Curso; Elaborar semestralmente cronograma de reuniões; Acompanhar 

as atividades desenvolvidas pelo corpo docente, sobretudo no que diz respeito à 

integralização dos planos de ensino e o Plano Integrado de Trabalho das disciplinas. 

 

8.2 Colegiado de Curso  

O Colegiado do Curso constitui-se instância de caráter consultivo e 

deliberativo, cuja participação dos professores e estudantes ocorre a partir dos 

representantes titulares e suplentes, os quais possuem mandatos e atribuições 

regulamentados pelo Regimento Interno da Universidade Tiradentes.  

Composto pelo Coordenador do Curso, que o presidirá e por representantes 

docentes que desempenham atividades no curso, indicados pelo coordenador e 

referendada pela Reitoria, conta ainda  com representantes do corpo discente, 

regularmente matriculados no Curso e indicados pelo Centro Acadêmico competente. 

Todos os membros do Colegiado possuem um mandato de 01 (um) ano, podendo ser 

reconduzidos, à exceção do seu presidente, o Coordenador do Curso, membro nato.  

       Nessa direção, o comprometimento do corpo docente e discente ocorre 

através da participação dos professores e alunos no que se refere principalmente à 

determinação da conduta pedagógica e acadêmica mais adequada para alcançar os 

objetivos acadêmicos.  

São atribuições do Colegiado do Curso de Engenharia de Petróleo: 

- Apreciar e deliberar sobre as sugestões apresentadas pelos docentes e 

pelos discentes quanto aos assuntos de interesse do Curso; 

- Programar anualmente a provisão de recursos humanos, materiais e 

equipamentos para o curso, submetendo suas deliberações à aprovação da Direção da 

instituição;  

- Aprovar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias próprias 

para o ensino, bem como os programas e planos propostos pelo corpo docente para as 

disciplinas do curso;  



 

- Deliberar sobre o projeto pedagógico do curso, observando os indicadores 

de qualidade determinados pelo MEC e pela instituição; 

- Analisar irregularidades e aplicar as sanções previstas no Regime 

Disciplinar, no Regimento Geral e outras normas institucionais, no que se refere ao 

Corpo Docente e ao Corpo Discente, no âmbito de sua competência; 

- Aprovar os planos de atividades a serem desenvolvidas no Curso, 

submetendo-os à Superintendência Acadêmica e  a Diretoria de Graduação; 

- Aprovar os projetos de pesquisa, de pós-graduação e de extensão 

relacionados ao Curso, submetendo-os à apreciação e deliberação da Direção; 

- Deliberar sobre as atividades didático-pedagógicas e disciplinares do curso 

e proceder a sua avaliação periódica; 

- Definir e propor as estratégias e ações necessárias e/ou indispensáveis 

para a melhoria de qualidade da pesquisa, da extensão e do ensino ministrado no 

curso, a serem encaminhadas à Superintendência Acadêmica e a Diretoria de 

Graduação; 

- Decidir sobre recursos interpostos por seus alunos contra atos de 

professores do Curso, naquilo que se relacione com o exercício da docência; 

- Analisar e decidir sobre recurso de docente contra atos de discentes 

relativos ao exercício da docência; 

- Colaborar com os diversos órgãos acadêmicos nos assuntos de interesse 

do Curso;      

- Analisar e decidir os pleitos de aproveitamento de estudos e adaptação de 

disciplinas, mediante requerimento dos interessados; 

- Exercer outras atribuições que lhe forem designadas pela administração da 

Universidade. 

9 – CORPO SOCIAL (CORPO DOCENTE E TÉCNICO-ADMINISTRATIVO)  

9.1 - Corpo Docente  



 

O corpo docente do Curso de Engenharia de Petróleo é constituído por 

profissionais dotados de experiência e conhecimento na área que leciona e a sua 

seleção leva em consideração a formação acadêmica e a titulação, bem como o 

aproveitamento das experiências profissionais no exercício de cargos ou funções 

relativas ao universo do campo de trabalho que o curso está inserido, valorizando o 

saber prático, teórico e especializado que contribui de forma significativa para a 

formação do perfil desejado do egresso do curso. 

A Unit dispõe de um Plano de Carreira do Magistério Superior, cujo objetivo é 

estimular o alcance das metas e missão de cada curso, bem como de programa de 

qualificação docente, motivando-os para o exercício do magistério superior, 

aperfeiçoando exercício profissional. 

  O Plano de Carreira da Instituição contempla ascensão profissional horizontal 

(promoção sem mudar de função, entretanto com aumento nos rendimentos) e vertical 

(crescimento profissional em cargo e rendimento), bem como motivar o corpo docente 

e ser justo com os profissionais nos aspectos de qualificação profissional e dedicação à 

instituição - tempo de atividade como professor universitário na IES. 

Dentro das políticas da instituição, são selecionados profissionais com formação 

adequada às atividades que irão desenvolver, objetivando o fiel atendimento e 

cumprimento de todas as ações necessárias ao bom andamento dos trabalhos 

acadêmicos. Assim, vislumbra-se nesse profissional o atendimento, conforme 

mencionado, de todas as necessidades em função também da experiência e atuação já 

adquirida no mercado de trabalho. Em anexo, Portaria nº 037/2004 (cria incentivos para 

o corpo técnico administrativo), Política de Qualificação de Pessoal Técnico 

Administrativo. 

São promovidos encontros, seminários, entre outros com a participação de 

multiprofissionais no sentido de discutir temas relevantes no que diz respeito à 

educação, saúde, ética, cidadania e política, conteúdos geográficos e áreas afins, entre 

outros. 

Para a concretização deste Projeto Pedagógico é de fundamental importância o 

envolvimento e o comprometimento do corpo docente, o que passa pela difusão, 

disseminação e compreensão dos objetivos do Curso, das demandas sociais, culturais 



 

e educacionais que os determinam e pelo engajamento destes docentes num projeto 

coletivo de formação de profissionais competentes, éticos e comprometidos com a 

transformação da sociedade. 

9.1.2 Titulação, Regime de Trabalho e Experiência Docente 

O Curso é composto por docentes com titulação de doutor, mestre e 

especialista.  

Anexo: Plano de Carreira do Magistério Superior, Programa de Capacitação 

e Qualificação Docente. 

 

9.2 -  Administração Acadêmica Do Curso 

9.2.1.  Corpo Técnico - Administrativo e Pedagógico 

Dentro das políticas definidas pela UNIT, na hora do recrutamento de mão 

de obra, são selecionados profissionais com formação adequada às atividades que irão 

desenvolver, objetivando o fiel atendimento e cumprimento de todas as ações 

necessárias ao bom andamento dos trabalhos acadêmicos. Assim vislumbra-se nesse 

profissional o atendimento, conforme mencionado, de todas as necessidades em 

função também da experiência e atuação já adquirida no mercado de trabalho. 

A formação do corpo técnico-administrativo do Curso de Engenharia do 

Petróleo da UNIT atende às necessidades e expectativas do curso, uma vez que suas 

funções estão adequadas com o seu nível de estudo, a formação e a experiência 

profissional de cada um. A equipe corpo técnico-administrativo do Curso de Engenharia 

do Petróleo da UNIT é formada pelos seguintes componentes: 

9.2.1.1 Coordenador do Curso  

A coordenadora Profª. M. Sc. Elayne Emilia Santos Souza possui graduação 

em Licenciada em Química pela Universidade Federal de Sergipe e Engenheira 

Ambiental pela Universidade Tiradentes, com Mestrado em Engenharia de Processos 

pela Universidade Tiradentes e seis anos de docência na IES. 

9.2.1.2 Diretora do D.A.A.  

A diretora do Departamento de Assuntos Acadêmicos, Angela Sanches 

Peres Leal. Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física, pela 



 

Universidade Estadual de São Paulo – UNESP (1995), Especialização em Gestão de 

Marketing pela Universidade Tiradentes (2004). É colaboradora desde 1998 

Universidade Tiradentes. Possui experiência em Gestão Acadêmica, Comissão de 

Processo Seletivo, Projetos de extensão, Controle orçamentário, processos de 

recursos humanos. 

9.2.1.3 Assessora Pedagógico (Diretoria de Graduação) 

Janilce Domingues Graça, formada em Pedagogia pela Faculdade Pio 

Décimo, Especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Associação 

Educacional Sergipe Del Rey - Faculdade São Luís, Mestrado em Ensino de Ciências e 

Matemática, com 18 anos de experiência profissional na IES. 

9.2.1.4 Assistente Acadêmico do Curso: 

O curso de Engenharia de Petróleo possui um assistente acadêmico ligado 

diretamente ao apoio da coordenação e docentes. Paulo Alexandre Corrêa de Jesus, 

com regime de trabalho de 44 horas.  

Em anexo: Plano de Carreira do Magistério Superior, Programa de 

Capacitação e Qualificação Docente, Portaria nº 037/2004 (cria incentivos ao corpo 

técnico-administrativo), Política de Qualificação de Pessoal Técnico-Administrativo. 

 

10 – FORMAS DE ATUALIZAÇÃO E REFLEXÃO 

A Universidade Tiradentes através de suas Diretorias desenvolve programas de 

apoio didático-pedagógico aos docentes através de capacitações constantes com 

membros das comunidades externa e interna. 

O Programa de Capacitação e Qualificação Docente implantado na instituição 

desenvolve suas ações, objetivando qualificar e capacitar os docentes em três 

modalidades: Capacitação Interna; Capacitação Externa e Estudos Pós-Graduados.  

Na Unit a formação continuada dos docentes constitui-se em um processo de 

atualização dos conhecimentos e saberes relevantes para o aperfeiçoamento da 

qualidade do ensino, constituindo-se numa exigência não apenas da instituição como 



 

também da sociedade contemporânea com vistas ao desenvolvimento de 

competências, habilidades e valores necessários à prática docente.  

Nesse contexto, a Diretoria Acadêmica em parceria com a Diretoria de 

Graduação, priorizando o processo pedagógico como forma de garantir a qualidade no 

ensino, na pesquisa e na extensão, desenvolve o Programa Formação Docente para 

o Ensino Superior, com o objetivo promover ações pedagógicas que possibilitem aos 

docentes da uma formação permanente, como meio de reflexão do trabalho teórico-

metodológico e aprimoramento da práxis, através de discussão e troca de experiências. 

Devidamente articulado com programas de auxílio financeiro, busca estimular e 

aperfeiçoar o seu quadro docente possibilitando o acesso a informações, métodos, 

tecnologias educacionais/pedagógicas modernas. 

Os Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação ofertados pela Unit 

obedecem a uma política educacional centrada na visão global do conhecimento 

humano, realizada através do exercício da interdisciplinaridade e indissociabilidade 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão. Nessa direção, esse documento é 

constantemente acompanhado e atualizado por todos seus atores nas diversas 

instâncias de representações.   

O CITE, subunidade da Diretoria de Graduação, tem como finalidade 

acompanhar sistemática e qualitativamente as atividades do ensino de graduação, 

assessorando o NDE na elaboração/execução/avaliação dos respectivos projetos 

pedagógicos; prestar apoio pedagógico aos docentes e coordenadores de cursos – 

inclusive na elaboração/execução/avaliação dos Planos Integralizados de Trabalho 

(PITs), desenvolver programas de educação continuada do corpo docente e 

desenvolvimento das competências deles demandadas pela sociedade 

contemporânea, dentre outros. 

Anexo, Programa de Capacitação e Qualificação Docente. 

10.1 Modos de integração entre a Graduação e a Pós-Graduação 

Os Cursos de Pós-Graduação, em nível de Especialização, vinculados às áreas 

de conhecimento relacionadas aos Cursos de Graduação, objetivam a continuidade do 

processo de formação, oportunizando o aprofundamento do conhecimento teórico e 



 

instrumental prático, relacionados aos diversos aspectos que envolvem os 

conhecimentos da área. 

Institucionalmente, os cursos de especialização lato sensu estão vinculados a 

Diretoria de Pós- Graduação e Pesquisa, porém, mantêm vínculos com os cursos de 

graduação, embora em níveis e de formas diferenciadas.  

Os cursos lato sensu têm as suas formas de proposição de acordo com as 

diferentes manifestações teórico-práticas e tecnológicas aplicadas à área de 

graduação, de acordo com as demandas profissionais.  

A coordenação e NDE do curso de Engenharia de Petróleo, a partir das 

características do processo formativo do curso de graduação, propõem cursos de 

especialização lato sensu articulados aos cursos de graduação, objetivando o 

aprofundamento em campos de atuação no qual situa o curso. 

Anexo, Política de Implantação Lato Sensu. 

11.  APOIO AO DISCENTE 

A Unit empreende sua Política de orientação e acompanhamento ao discente, 

oferecendo condições favoráveis à continuidade dos estudos independentemente de 

sua condição física ou socioeconômica. Tais preceitos estão contemplados nos 

documentos institucionais e em particular no PPI, quando expressa: “A educação como 

um todo deve ter como objetivo fundamental fazer crescer as pessoas em dignidade, 

autoconhecimento, autonomia e no reconhecimento e afirmação dos direitos da 

alteridade (principalmente entendidos como o direito à diferença e à inclusão social)”.  

A implementação desse princípio se consubstanciou na elaboração de políticas 

e programas, dentre os quais se destacam: Financiamento da Educação: Fies, Prouni 

e bolsas de desconto ofertadas pela própria instituição; Apoio pedagógico: Programa 

de Integração de Calouros, Política de Monitoria,  Programa de Bolsas de Iniciação 

Científica, Intercâmbio, Atividades de Participação em Centros Acadêmicos, 

Programa de Inclusão Digital, Curso de línguas, Política Geral de Extensão, Política 

de Publicações Acadêmicas e Política de Estágio; Apoio médico e psicopedagógico: 

Departamento Médico, Programa de Acompanhamento de Egressos, o Núcleo de 

Atendimento Pedagógico e Psicossocial– NAPPS e Programa de Apoio ao Cálculo. 



 

 

11.1 Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial 

Criado com a finalidade de atender ao corpo discente, integrando-os à vida 

acadêmica, a Unit oferece um serviço que objetiva acolhê-lo e auxiliá-lo a resolver, 

refletir e enfrentar seus conflitos emocionais, bem como suas dificuldades a nível 

pedagógico. O Núcleo de Atendimento Pedagógico e Psicossocial - NAPPS é 

constituído por uma equipe multidisciplinar busca contribuir para o desenvolvimento e 

adaptação do aluno acadêmica a vida, a partir de uma visão integradora dos aspectos 

emocionais e pedagógicos.   

Nessa perspectiva, desenvolve ações, dentre as quais: atendimento 

individualizado, destinado a estudantes com dificuldade de relacionamento 

interpessoal e de aprendizagem, envolvendo a escuta do docente quanto à situação 

problemática, visando à identificação das áreas (profissional, pedagógica, afetivo-

emocional e/ou social), acompanhamento extraclasse para estudantes que 

apresentam dificuldades em algum componente curricular, mediante reforço 

personalizado desenvolvido por professores das diferentes áreas, encaminhamento 

para profissionais e serviços especializados, caso seja necessário, a exemplo da 

Clínica de Psicologia, vinculada ao curso de Formação de Psicólogo da instituição, 

onde os discentes podem receber atendimento especializado gratuito. Vale salientar 

que tal iniciativa inscreve-se nos debates da Unit sobre o direito de todos à educação 

e na igualdade de oportunidades de acesso e permanência nessa modalidade de 

ensino. 

Outro aspecto que merece destaque é que a Universidade Tiradentes estruturou 

todos os seus campi no que se refere a mobilidade  dos seus discentes 

disponibilizando rampas de acesso, elevadores, banheiros adaptados, vagas 

específicas de estacionamento, entre outros o que demonstra o olhar atento da Unit 

as questões de igualdade de oportunidades de acesso e permanência na Educação 

Superior bem como contemple os a Educação em Direitos Humanos como parte do 

processo educativo. 

 

11.2  Programa de Integração de Calouros 



 

  A Unit empreende sua Política de apoio e acompanhamento ao Discente, 

oferecendo condições favoráveis à continuidade dos estudos independentemente 

de sua condição física ou socioeconômica. Para tal, oferta a todos os alunos 

ingressantes nos cursos de graduação da instituição o Programa de Integração de 

Calouros em auxilio ao discente em sua trajetória universitária, tal proposta tem 

como finalidade o enriquecimento do perfil do aluno nas mais variadas áreas do 

conhecimento, essências para a formação geral do individuo e a integração e 

generalização de conhecimentos e saberes por meio de disciplinas relacionadas 

aos cursos ofertados pela instituição.  

  O Programa de Integração de Calouros tem como objetivo principal oferecer 

um acolhimento especial aos ingressantes, viabilizando sua rápida e efetiva 

integração ao meio acadêmico e encontra-se estruturado em dois módulos: Módulo 

I – Programa de Apoio Pedagógico Integrado – PAPI, ofertado através de cinco 

componentes básicos de estudo: Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, Química 

e Fundamentos de Programação e Lógica Matemática. Neste módulo os discentes 

ingressantes têm acesso a um conjunto de conteúdos fundamentais para melhor 

aproveitamento dos seus estudos no âmbito da universidade e Módulo II – Por 

dentro da Unit, que se caracteriza na socialização de informações imprescindíveis 

sobre o seu Curso e a Instituição. Neste módulo os alunos participaram de eventos 

e palestras onde podem conhecer o histórico, a infraestrutura, os processos 

acadêmicos, programas e projetos que a Unit desenvolve.  

 

Anexo: Programa de Formação Complementar e de Nivelamento Discente e 

Política de Acompanhamento e Orientação Discente. 

 

11.3 Monitoria 

 

        A política de Monitoria da Unit tem como objetivos oportunizar aos 

discentes o desenvolvimento de atividades e experiências acadêmicas, visando 

aprimorar e ampliar conhecimentos, fundamentais para a formação profissional; 

aperfeiçoar e complementar as atividades ligadas ao processo de ensino, pesquisa 

e extensão e estimular a vocação didático-pedagógica e científica inerente à 

atuação dos discentes. 



 

     A monitoria pode ser remunerada ou voluntária, na qual fica estabelecida 

uma carga horária semanal a ser cumprida pelo discente (monitor), cujo Programa é 

elaborado pelo docente responsável, constando todas as atividades que deverão 

ser desenvolvidas de acordo com o os objetivos da disciplina e funções pertinentes 

à monitoria. 

O sistema de monitoria do curso de Engenharia de Petróleo vem proporcionando 

uma dinâmica de interação e participação efetiva por parte dos alunos. A sala de 

estudos do curso de Engenharia de Petróleo reúne vários discentes fora do horário 

das aulas oportunizando uma troca entre os alunos e articulação com o grupo de 

monitores selecionados em cada período 

    

  Anexo, Política de Monitoria 

 

11.4 Formação Complementar e Nivelamento Discente.  

 

  A Universidade Tiradentes comprometida com a aprendizagem dos estudantes, 

implementou o Programa de Formação Complementar e de Nivelamento discente, 

cujos objetivos são: Oferecer, através de disciplinas especiais conteúdos básicos e 

complementares a todos os cursos da instituição; Promover a ampliação de 

conhecimentos por meio da constante atualização do processo formativo;  

Contribuir para a flexibilização curricular e Possibilitar o exercício da reflexão em 

grupos heterogêneos quanto à formação básica e complementar. 

As disciplinas de nivelamento discente propiciam o acesso aos conhecimentos 

básicos em disciplinas fundamentais ao desenvolvimento dos estudos acadêmicos, 

contemplando as áreas de linguagens e códigos, matemática, ciências da natureza 

e humanas e suas respectivas tecnologias, de forma que os discentes acompanhem 

os estudos acadêmicos, sendo ofertadas nos dois primeiros períodos. Já as 

disciplinas de Formação Complementar, ofertadas a partir do terceiro período, 

favorecem a complementaridade e atualização dos conhecimentos necessários ao 

acadêmico nas diversas áreas de formação. Vale ressaltar que são ofertadas a 

cada semestre, sem custos para os alunos e os programas, conteúdos e 

metodologias de cada disciplina, utilizam práticas didáticas inovadoras que 

estimulam a aprendizagem de forma diferenciada.  



 

 

Anexo, Programa de Formação Complementar e de Nivelamento Discente. 

 

11.5 – Formas de Acesso aos Registros Acadêmicos  

Os docentes e discentes do curso de Engenharia de Petróleo tem acesso ao 

Portal Magister, disponibilizado pela universidade. Esse portal objetiva facilitar o 

acompanhamento dos registros acadêmicos, tais como: faltas, notas, conteúdos e 

atividades das disciplinas, calendários letivos, históricos, avisos, ofertas por curso, 

avaliação dos docentes, extensão, calendário das atividades, Plano Integrado de 

Trabalho (PIT), além de outros serviços. 

No Portal Magister os docentes tem acesso ao cadastro do cronograma e 

programa da disciplina, material de aula, fórum e chat, relatórios de notas e frequência 

por unidade programática, reserva de salas para reposições de aula e dados 

acadêmicos, dentre outros. 

Desse modo, os docentes e discentes tem a possibilidade de acompanhar e 

atualizar por meio de sua senha e matrícula (individual) as atividades promovidas pela 

Unit e pelos diversos componentes curriculares durante todo o curso, favorecendo o 

processo de comunicação e inter-relação dos componentes acadêmicos. 

 Módulo Internet: Visa melhorar a interação com seus alunos e 

professores, através de uma maior e melhor oferta de serviços pela Internet. 

 Sistema de Solicitação ao Almoxarifado: Tem como finalidade permitir, a 

todos aqueles que são responsáveis pelo setor, a solicitação de material ao 

almoxarifado. 

 Módulo de Protocolo: Visa agilizar as diversas solicitações que devem ser 

submetidas à instituição. Através deste módulo, os alunos e a comunidade externa 

podem efetuar suas solicitações, tais como declarações de processos de portadores de 

diploma e realizar todo o acompanhamento do andamento do processo na Instituição.  

 Módulo de Extensão: A Instituição oferece regularmente para toda a 

comunidade diversos Cursos de Extensão nas mais variadas áreas do conhecimento.  

O Sistema Magister oferece todo o suporte ao processo de inscrição, acompanhamento 

e pagamento dos cursos de extensão. 



 

 Módulo de Graduação: Oferece aos alunos de graduação diversas 

funcionalidades que propiciam um acesso fácil, rápido e interativo. 

* Dentre estes processos, destaca-se a matrícula on-line, que permite ao 

aluno de graduação realizar toda a sua matrícula pela Internet no conforto da sua casa.  

 Módulo de Pós-Graduação: Oferece todo o suporte ao processo de 

inscrição, acompanhamento e pagamento destes cursos. 

 Módulo Financeiro: Engloba toda a parte de pagamentos (contas a 

receber) da Instituição, é dividido em diversos Sistemas: Tesouraria - serve para 

automatizar a tesouraria, permitindo receber pagamentos de mensalidade, bem como 

diversas taxas que podem ser criadas e personalizadas; Geração de parcelas - permite 

o envio das parcelas (boletos) para os bancos conveniados, impressão de boletos 

avulsos e controle do recebimento (eletrônico) das parcelas (banco e administradora de 

cartões); e Gerência - o sistema financeiro oferece diversos relatórios gerenciais que 

servem de apoio à diretoria financeira e ao setor de contabilidade. 

 Módulo do Probic: Possibilita que o coordenador acompanhe as 

informações dos projetos de Iniciação Científica e pesquisa institucional, agilizando o 

acesso às informações. 

 Módulo de Concursos: Tem como objetivo gerenciar todo o processo de 

realização de concurso, incluindo o próprio Vestibular, desde a inscrição (pela Internet) 

dos vestibulandos até a correção e divulgação do resultado final.  

 Módulo de Ouvidoria: Criado para ser o canal de comunicação dos alunos 

com os diversos setores da instituição, pois permite o gerenciamento das mensagens 

enviadas pelos alunos, de forma ágil e sigilosa.  

 Portal do Professor: Oferece aos seus docentes a possibilidade de 

gerenciar as turmas que os mesmos ministram. Sendo assim, o professor terá mais 

conforto e comodidade para consultar e imprimir lista de presença, lançar notas e faltas 

e entre outros recursos.  

 Módulo de Questionário: Permite a criação de vários questionários que 

são utilizados na instituição nos diversos processos avaliativos desenvolvidos;  

Módulo de Egresso: O Programa de Diplomados da Instituição terá como 

finalidade acompanhar e reaproximar os ex-alunos, integrando-os a vida acadêmica, 

científica, política e cultural da UNIT. Permitirá de forma ágil e interativa, a atualização 



 

das informações cadastrais do egresso, bem como dados relativos à ocupação 

profissional e às áreas de interesse para cursos de pós-graduação e extensão. 

Também possibilitará solicitação do Cartão do Diplomado que oferecerá uma série de 

benefícios relativos à Instituição, bem como descontos em diversas empresas parceiras 

no Estado. 

Desse modo, os docentes e discentes têm a possibilidade de acompanhar e 

atualizar por meio de sua senha e matrícula (individual) as atividades promovidas pela 

Unit e pelos diversos componentes curriculares durante todo o curso, favorecendo o 

processo de comunicação e inter-relação dos componentes acadêmicos. 

11.6  Acompanhamento do Egresso  

       A Universidade Tiradentes instituiu como política o Programa de 

Acompanhamento do Egresso/Programa Diplomados com a finalidade de 

acompanhar os egressos e estabelecer um canal de comunicação permanente com 

os alunos que concluíram sua graduação na Instituição, mantendo-os informados 

acerca dos cursos de pós-graduação e extensão, valorizando a integração com a 

vida acadêmica, científica, política e cultural da IES. 

       O programa também visa orientar, informar e atualizar os egressos sobre as 

novas tendências do mercado de trabalho, promover atividades e cursos de 

extensão, identificar situações relevantes dos egressos para o fortalecimento da 

imagem institucional e valorização da comunidade acadêmica. 

 Ainda como incentivo, ao egresso devidamente cadastrado, a Unit oferece o 

Cartão Diplomado, que dentre outras vantagens, concebe carteira de acesso à 

Biblioteca Central da IES, direito ao pagamento de meia-entrada em cinemas e 

descontos em empresas credenciadas, que fazem parceria com a Instituição.  

O endereço eletrônico www.unit.br, através do acesso ao menu Extensão, exibe 

os objetivos e as orientações para o cadastro no Programa Diplomados.  

 

Anexo Regulamento do Programa de Acompanhamento do Egresso. 

12. PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

12.1.  Conteúdos Curriculares: Adequação e atualização  

O currículo do curso está organizado de acordo com os Eixos Estruturantes 

presentes no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Universidade Tiradentes, 



 

contemplando os Eixos de Fenômenos e Processos Básicos, Práticas Investigativas, 

Formação Específica e Práticas Profissionais. Esses Eixos integram todos os períodos 

do curso de forma a articular conteúdos de formação geral e de formação específica, 

voltados para a origem do campo do saber. 

O currículo é concebido como uma instância dinâmica e flexível, alimentada pela 

avaliação constante do processo de aprendizagem e do curso. Busca-se assim, 

superar a ação formativa escolarizada limitada ao que se encontra preso em uma ideia 

de "grade curricular", concebendo o currículo como um conjunto de ações que 

cooperam para a formação humana em suas múltiplas dimensões constitutivas.  

Nessa direção, o dimensionamento da carga horária das disciplinas levou em 

consideração os conhecimentos necessários ao desenvolvimento das habilidades e 

competências imprescindíveis ao profissional. O curso contempla atividades teóricas e 

práticas, por meio de disciplinas e ações pedagógicas integradoras e complementares, 

capazes de dinamizar o trabalho acadêmico e responder as demandas postas à 

profissão.  

12.2 - Dimensionamento da Carga Horária das Disciplinas  

A carga horária das disciplinas foi dimensionada com base nos objetivos gerais 

e específicos do curso, respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais, o perfil 

profissional do egresso e as necessidades do contexto nacional, regional e local, bem 

como a missão da Unit.  

Assim, o curso de Engenharia de Petróleo tem uma carga horária total de 

4.240 horas distribuídas da seguinte forma: 

a) Carga Horária Teórica: 2.920 horas  

b) Carga Horária Prática: 800 horas  

c) Estágio Supervisionado 280 horas 

d) Atividades Complementares 240 horas 

12.3 - Adequação e Atualização das Ementas e Programas das Disciplinas  

A elaboração, adequação e atualização das ementas das disciplinas e os 

respectivos programas do curso de Engenharia de Petróleo é resultado do esforço 



 

coletivo do corpo docente, Núcleo Docente Estruturante, sob a supervisão do 

Colegiado e Coordenação do Curso, tendo em vista a integração horizontal e vertical 

do currículo, no âmbito de cada período e entre os mesmos, considerando a inter e 

transdisciplinaridade como paradigma que melhor contempla o atual estágio de 

desenvolvimento científico e tecnológico.  

Definidas as competências e habilidades a serem desenvolvidas, são 

identificados os conteúdos e sistematizados na forma de ementas das disciplinas 

curriculares, considerando a produção recente na área. Vale ressaltar que as 

atualizações e adequações são construídas, a partir do perfil desejado do profissional 

em face das novas demandas sociais do século XXI, das constantes mudanças e 

produção do conhecimento, das Diretrizes Curriculares Nacionais, do PDI, do PPI e das 

características sociais e culturais. 

Os programas das disciplinas são detalhados no Plano Integrado de Trabalho - 

PIT do professor, analisados pelo Núcleo Docente Estruturante – NDE e Coordenação 

do curso e posteriormente encaminhados ao Centro de Inovação e Tecnologia 

Educacional (Cite/Diretoria de Graduação) que emite parecer pedagógico. Após esse 

processo, são amplamente divulgados no Portal Magister e pelos docentes nas suas 

respectivas disciplinas.  

12.4 - Adequação, Atualização e Relevância da Bibliografia  

A bibliografia dos programas de aprendizagem é fruto do esforço coletivo do 

corpo docente que seleciona dentre a literatura aquela que atende as necessidades do 

curso. Os livros e periódicos recomendados, tanto em termos de uma bibliografia 

básica quanto da complementar são definidas à luz de critérios como: 

- Adequação ao perfil do profissional em formação, a partir da abordagem teórica e/ou 

prática dos conteúdos imprescindíveis ao desenvolvimento das competências e 

habilidades gerais e específicas, considerando os diferentes contextos. 

- Atualização das produções científicas diante dos avanços da Ciência e da Tecnologia, 

priorizando as publicações dos últimos 05 anos, incluindo livros e periódicos, 

enriquecidos com sites específicos rigorosamente selecionados, sem desprezar a 

contribuição dos clássicos. 

 - Disponibilidade no acervo da Biblioteca da Unit.  



 

Anexo, Política de Atualização e Expansão do Acervo das Bibliotecas.  

12.5 - Bibliografia Básica  

  A Unit, através da sua Mantenedora a Sociedade de Educação Tiradentes, 

vem empreendendo esforços significativos para viabilizar melhores condições no que 

se refere a materiais e a recursos humanos da Biblioteca, no contexto do seu Projeto 

Pedagógico Institucional. A política de atualização do acervo de livros e periódicos está 

calcada na indicação prioritária dos professores e alunos, solicitação avaliada na sua 

importância pelo Colegiado do Curso.  

 Atualmente a IES se encontra em plena execução dessa política, não apenas 

para atender às demandas do MEC, mas prioritariamente às necessidades e 

solicitações do corpo docente e discente. Semestralmente as bibliografias dos cursos 

de graduação são avaliadas quantitativa e qualitativamente, para contemplação das 

atualizações e ampliação do acervo. A quantidade de exemplares adquirida para cada 

curso é definida com base no número de estudantes e norteada pelas recomendações 

dos indicadores de padrões de qualidade definidos pelo MEC. Toda a comunidade 

acadêmica tem acesso ao sistema online de sugestão de compra e acompanhamento 

do pedido disponível no sistema Pergamum.  

É importante ressaltar que as referências bibliográficas básicas dos conteúdos 

programáticos de todos os Programas Gerais de Disciplinas do Curso se encontram 

adequadas no que refere à quantidade (3 Referências) ao conteúdo das disciplinas e 

atualidade considerando os últimos cinco anos, sem desconsiderar as referências 

clássicas. Todos os exemplares são tombados junto ao patrimônio da IES.  

A Universidade Tiradentes disponibiliza de Biblioteca On-line, com consulta ao 

acervo On-Line, através do site www.unit.br link Biblioteca, o usuário pode acessar os 

serviços on-line de consulta, renovação e reserva das bibliotecas, gerenciadas pelo 

Pergamum. Através dos serviços de pesquisa em bases de dados 

acadêmicas/científicas, os estudantes podem acessar mais de 4 mil títulos em texto 

completo, de artigos publicados em periódicos de maior relevância dos centros de 

pesquisa do mundo. Na Base de Dados por Assinatura – A Biblioteca assina e 

disponibiliza bases de dados nas diversas áreas de conhecimento. 

12.6  Bibliografia Complementar  



 

  O acervo da bibliografia complementar do curso de Engenharia de Petróleo 

está informatizado, atualizado e tombado junto ao patrimônio da IES e atende o mínimo 

de cinco títulos por unidade curricular. A bibliografia complementar atende 

adequadamente aos programas das disciplinas. O acervo é ampliado com o acesso 

aos e-books disponíveis pelo SIB. 

12.7 Periódicos Especializados   

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, sob a 

forma impressa ou informatizada; bases de dados específicas (revistas e acervo em 

multimídia atendem adequadamente aos programas de todos os componentes 

curriculares e à demanda do conjunto dos alunos matriculados no curso de Engenharia 

de Petróleo da Unit.  

O portal de periódicos Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a 

instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica 

internacional. Ele conta com um acervo de mais de 37 mil títulos com texto completo, 

130 bases referenciais, doze bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de 

livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo 

audiovisual. Existe também o Scifinder: ferramenta de pesquisa nas áreas de ciências 

biomédicas, química, engenharia, ciência dos materiais, ciências agrárias; o Proquest: 

base de dados eletrônica com milhões de artigos originalmente publicados em revistas, 

jornais e publicações. Engloba outras bases de dados como Applied Social Sciences 

Index and Abstracts (ASSIA); ASFA: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts; ERIC; 

Library and Information Science Abstracts (LISA); National Criminal Justice Reference 

Service; (NCJRS) Abstracts Database; Physical Education Index; PILOTS; ProQuest 

Hospital Collection; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; Technology 

Research Database. Os E-books Science Direct: Livros assinados pela Capes junto à 

Editora Elsevier. Inclui livros em português, materiais de diversas áreas do 

conhecimento, e enciclopédias; HUB / ScienceDirect / Scopus: Três bases da Elsevier. 

O HUB é um buscador científico que pesquisa todo o conteúdo indexado pelo Scopus, 

além de publicações científicas na Web. O conteúdo recuperado pode ser de qualquer 

editor, desde que seja indexado no Scopus; o SpringerLink: interface de busca da 

editora Springer e o Lyell Collection: Ligada à Geological Society of London, 

https://scifinder.cas.org/scifinder/login.jsf?TYPE=33554433&REALMOID=06-b7b15cf0-642b-1005-963a-830c809fff21&GUID=&SMAUTHREASON=0&METHOD=GET&SMAGENTNAME=-SM-5ACvpOti3rmvKus7V%2bAN%2bAte7kGW%2bZmzhDCLIJhhNLUqjYGuaAnIr3fOZ2%2bd84mO&TARGET=-SM-http%3a%2f%2fscifinder%2ecas%2eorg%3a443%2fscifinder%2f
http://search.proquest.com/index
http://americalatina.elsevier.com/ebooks/capes/
http://www.hub.sciverse.com/action/home
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://link.springer.com/
http://lyellcollection.org/


 

disponibiliza periódicos especializados nas áreas de petróleo, geologia e ciências da 

terra em geral. 

Além disso, os usuários têm acesso livre a periódicos eletrônicos Nacionais e 

Internacionais, através do convênio firmado com a Capes de acesso gratuito. São 

disponibilizadas aos docentes e discentes as bases de dados providas pela empresa 

EBSCO – Information Services, com o objetivo de auxiliar nas pesquisas bibliográficas 

dos trabalhos realizados por professores e alunos da Instituição. Este banco de dados 

é atualizado diariamente por servidor EBSCO. A EBSCO é uma gerenciadora de bases 

de dados e engloba conteúdos em todas as áreas do conhecimento. São disponibiliza, 

também, através de assinatura junto à Coordenação do Portal de Periódicos da 

CAPES, o acesso à base de dados da American Chemical Society – ACS contendo a 

coleção atualizada e retrospectiva de títulos de publicações científicas editadas pela 

renomada 

               O curso de Engenharia de Petróleo conta 21 periódicos de maneira a ilustrar 

as principais áreas temáticas do curso. Um acervo de significativas publicações 

periódicas na área de Engenharia de Petróleo, de distribuição mensal ou semanal, é 

atualizado em relação aos últimos três anos. Os periódicos são ABCM Engenharia,  

Acta Scientiarum. Technology, Brasil Energia, Brazilian Journal of Petroleum and Gas, 

Ciência & Engenharia, Espaço Energia – Revista técnico-científica da área de energia, 

Estudos Avançados, GEINTEC - Gestão, Inovação e Tecnologias, Gestão & Produção, 

Pesquisa Operacional, Petro & Química, Petroleo & Energia, Petroleum Science and 

Tecnology, Polímeros - Ciência e Tecnologia, Quimica & Derivados, Revista Brasileira 

de Bioenergia, Revista Brasileira de Energia, Revista Brasileira de Geofísica, Revista 

de Engenharia Térmica, Revista Engenharia e Revista Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 



 

12.8 – Planos de Ensino e seus Componentes Pedagógicos  

1º PERÍODO 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Metodologia Científica 

CÓDIGO CR PERÍODO CARGA 

HORÁRIA 

H111900 04 1º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1.EMENTA 

Finalidade da metodologia científica. Importância da metodologia no âmbito das 

ciências. Metodologia de estudos. O conhecimento e suas formas. Os métodos 

científicos. A pesquisa enquanto instrumento de ação reflexiva, crítica e ética. Tipos, 

níveis, etapas e planejamento da pesquisa científica. Procedimentos materiais e 

técnicos da pesquisa científica. Diretrizes básicas para elaboração de trabalhos 

didáticos, acadêmicos e científicos. Normas técnicas da ABNT para referências, 

citações e notas de rodapé. 

2.OBJETIVOS: 

 Proporcionar ao aluno do curso superior, condições suficientes para elaboração 

de trabalhos acadêmicos e a produção do conhecimento científico, na relação 

teoria-prática e no desenvolvimento do raciocínio analítico, sistemático, crítico e 

reflexivo; 

 Entender os métodos científicos, tipos, características e finalidades no âmbito da 

ciência;  

 Proporcionar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem 

a execução prática da pesquisa científica;  

 Desenvolver o pensar crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse 

pela pesquisa e a solução de problemas relativos à investigação científica;  



 

 Selecionar o tipo de pesquisa e a linguagem científica mais adequada para tratar 

a informação, considerando suas características e o problema proposto;  

 Desenvolver a capacidade de elaborar trabalho individual e/ou em grupo e sua 

sistematização. 

3.COMPETÊNCIAS: 

 Compreender a relevância e a necessidade da Metodologia Científica  para a 

vida  acadêmica; 

 Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na disciplina de Metodologia 

Científica para elaboração de projetos de pesquisa; 

 Desenvolver a capacidade de pesquisar utilizando os princípios teóricos, 

considerando os procedimentos metodológicos da iniciação científica; 

 Resolver situações-problema através da seleção, organização, interpretação de 

dados utilizando os métodos científicos como caminhos para encontrar as 

soluções adequadas; 

 Produzir relatórios e atividades práticas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I :  Procedimentos Didáticos, Acadêmicos e Científicos 

1 Metodologia Científica e técnicas de estudo 

1.1 Finalidade e importância 

1.2 Organização dos estudos 

1.3 Técnicas de sublinhar e esquema 

1.4 Resumos e fichamento 

2 Trabalhos acadêmico-científicos 

2.1 Pesquisa científica/Ética e Pesquisa 

2.2 Pesquisa bibliográfica e normas de referências, citações e notas de rodapé 



 

2.3 Artigo e Relatório técnico-científico 

2.4 Monografia e Seminário 

UNIDADE II: Ciência, Cientificidade e Método Científico 

1 Conhecimento, Ciência e Método 

1.1 O Conhecimento 

1.2 A Ciência 

1.3 Métodos de abordagens 

1.4 Métodos de procedimentos 

2 Elaboração do Projeto de Pesquisa 

2.1 Tema e problema de pesquisa 

2.2 Questões, hipóteses e objetivos da pesquisa 

2.3 Técnicas de coleta de dados 

2.4 Estrutura do projeto de pesquisa 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: 

Explanação do conteúdo utilizando slides, vídeos, textos; pesquisa na biblioteca 

para elaboração de fichamentos, resumos e resenhas; trabalhos em grupos em sala de 

aula para discussão e debate; pesquisa de campo e elaboração de relatório. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas 

unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno 

em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA  BÁSICA 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 
São Paulo, SP: Atlas, 2011.  



 

 

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 
científica. São Paulo, SP: Prentice Hall, 2011.  

 

SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico.São Paulo, SP: 
Cortez, 2011.  

EBOOK 
 
MATIAS-Pereira, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª edição, 
2012. Minha Biblioteca. Web.  
 
8 . BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 
metodologia científica. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu Gonçalves. Manual de Metodologia da Pesquisa 
Científica. São Paulo, SP: Avercamp, 2005.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia 
Científica. São Paulo, SP: Atlas, 2010.  

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica: 
ciência e conhecimento científico, métodos científicos, teoria, hipóteses e 
variáveis. São Paulo, SP: Atlas, 2011.  
 
RODRIGUES, Auro de Jesus. Metodologia Científica. São Paulo, SP: Avercamp, 
2011. 
 
EBOOK 
 
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia 
pode abrir o horizonte do conhecimento, 2009. Minha Biblioteca. Web 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

SUPERINTENDÊNCIA 
ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Geometria Analítica e Álgebra 
Vetorial 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F107999 04 1º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1.EMENTA 

O ponto no plano. Vetores no plano. Produto escalar. Estudo da reta no plano. A 

circunferência. Cônicas. Transformação de coordenadas. Equação geral do segundo 

grau. O ponto no espaço. Vetores no espaço. Produtos vetorial e misto. Estudo do 

plano. A reta no espaço. Superfícies.  

2.OBJETIVOS  

GERAL 

Compreender os conceitos fundamentais da Geometria Analítica e da Álgebra Vetorial, 

e aplicá-los no desenvolvimento de estudos relacionados às Engenharias, 

especialmente na resolução de problemas correlacionados com o cotidiano do 

engenheiro. 

ESPECÍFICOS 

1ª UNIDADE: 

Resolver problemas matemáticos que envolvam os conceitos da Geometria Analítica e 

da Álgebra Vetorial no espaço bidimensional, relacionando-os com as diversas 

situações problemas da engenharia, de forma abrangente. 

2ª UNIDADE: 

Correlacionar os conceitos desenvolvidos com a disciplina Geometria Analítica e 

Álgebra Vetorial no plano, em consonância com as questões da engenharia, que se 

apresentam no espaço tridimensional, identificando um problema do  2 de um outro no 

espaço  3. Relacionar os dois estágios da Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, 

discernindo que modelo dever ser aplicado a um dado problema da engenharia. 

3. COMPETÊNCIAS  



 

 Aplicar os conceitos da Geometria Analítica e Álgebra Vetorial na resolução de 

problemas relacionados à Engenharia através de uma visão geométrica. 

 Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos conceitos da geometria 

analítica e álgebra vetorial do IR2 e IR3 

 Articular conhecimentos da geometria analítica e álgebra vetorial com suas 

possíveis aplicações nas engenharias. 

 Organizar argumentos matemáticos da geometria em sequência lógica. 

 Desenvolver a capacidade do trabalho em equipe e individual de forma oral e/ou 

escrita com planejamento do tempo. 

 Desenvolver conhecimentos teóricos no contexto geométrico a respeito do 

conceito de vetor no plano e no espaço, incluindo-se as possíveis operações 

com vetores. 

 Utilizar de maneira formal os conceitos estabelecidos e apreendidos dessa 

disciplina no estudo da reta, do plano e das cônicas, estendendo esse estudo 

às superfícies no espaço tridimensional, vinculando-os aos problemas da 

engenharia. 

 

 4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I : Geometria Analítica e Álgebra Vetorial no espaço bidimensional 

1.1. Sistemas de coordenadas 

1.2. Distância entre dois pontos 

1.3. Vetores no plano 

1.4. Produto escalar e ângulo entre vetores 

1.5. Projeção de vetores 

1.6. Equações paramétricas da reta 

1.7. Equações cartesianas da reta 

1.8. Ângulos entre retas 

1.9. Distância de um ponto a uma reta 

1.10. A circunferência 

1.11. Elipse 

1.12. Hipérbole 

1.13 Parábola 

1.14 Transformações de coordenadas retangulares (Translação e Rotação); 



 

1.15. Equação geral do segundo grau e curvas. 

UNIDADE II: Geometria Analítica e Álgebra Vetorial no espaço tridimensional 

2.1. Sistema de coordenadas retangulares no espaço 

2.2. Distância entre dois pontos 

2.3. Vetores no espaço 

2.4. Projeção de vetores 

2.5. Produtos vetorial e misto 

2.6. Equações do plano 

2.7. Equações paramétricas da reta 

2.8. Equações cartesianas da reta 

2.9. Estudo do plano 

2.10. Interseção entre reta e plano 

2.11. Interseção entre retas 

2.12. Distância entre ponto e plano. 

2.13. Distância entre ponto e reta. 

2.14. Esfera 

2.15. Introdução ao estudo de superfícies. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, sempre 

procurando contextualizar a geometria analítica e álgebra vetorial na Engenharia. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. 

A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo 

menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOULOS, P.; CAMARGO, I. Geometria analítica um tratamento vetorial. São Paulo: 

Makron Books, 2010.  



 

REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria analítica.  2. ed. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2005.  

MACHADO, Antônio dos Santos. Álgebra Linear e Geometria Analítica: Atual, 2005. 

EBOOK. 

CONDE, Antonio. Geometria analítica. Atlas, 2004. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANTOS, Nathan Moreira dos. Vetores e Matrizes: uma introdução à Álgebra 

Linear. 4. Ed. São Paulo, SP: Thomson Learning, 2007  

WINTERLE, P. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo, SP: Makron Books do 

Brasil Editora, 2012. 

ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. 8. ed., 2. reimpr. 

Porto Alegre: Bookman, 2006.  

SANTOS, F. J.; FERREIRA, S. F. Geometria Analítica. São Paulo, SP: Bookman, 

2009. 

ALMAY, Peter. Elementos de cálculo diferencial e integral.    São Paulo, SP: Atual, 

2013. 

EBOOK. 

SANTOS, Fabiano José. Geometria Analítica. ArtMed, 2009. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

LIPSCHUTZ, Seymour. Algebra Linear - Coleção Schaum, 4ª edição. Bookman, 2011. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. EMENTA 

Introdução à química, leis periódicas e tabela periódica, interações químicas, ligações 

químicas e forças intermoleculares, funções inorgânicas, reações químicas, soluções, 

estudo de caso. 

2. OBJETIVOS 

GERAL 

Reconhecer, compreender e descrever símbolos, códigos, nomenclatura, fenômenos 

químicos, substâncias, materiais e propriedades, bem como identificar e resolver 

problemas característicos da química, articulando estes conhecimentos à área de 

engenharia no enfrentamento de situações-problema considerado a linguagem própria 

da Química Inorgânica. 

ESPECÍFICOS 

1ª UNIDADE: 

 Identificar, classificar e descrever símbolos e propriedades dos elementos químicos e 

das substâncias, considerado a linguagem própria da Química Inorgânica. 

2ª UNIDADE: 

Identificar, classificar, nomear e descrever as substâncias e os fenômenos químicos. 

Identificar e resolver problemas, relacionando os conhecimentos estudados ao 

cotidiano da sua área de atuação. 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Química Geral e Inorgânica 

CÓDIGO 
 

B108591 

CRÉDITOS 
 

04 

CARGA HORÁRIA 
 

40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 



 

3. COMPETÊNCIAS: 

- Compromisso ético (uso e descartes conscientes das substâncias químicas, 

elaboração de relatórios atividades acadêmicas); 

- Compromisso com a qualidade (elaboração dos relatórios e atividades acadêmicas); 

- Capacidade de identificação e resolução de problemas (através das listas de 

exercícios); 

- Capacidade de trabalho em equipe e comunicação oral e escrita (elaboração de 

relatórios atividades acadêmicas); 

- Capacidade de organização e planejamento de tempo (desenvolvimento das 

atividades práticas e resolução de listas de exercícios); 

- Compromisso socioambiental (uso e descartes conscientes das substâncias químicas, 

elaboração de relatórios atividades acadêmicas). 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª Unidade 

1 Introdução À Química 

1.1 Medidas em química 

1.2 Algarismos significativos 

1.3 Matéria e suas propriedades 

1.4 Atomística 

2 Tabela Periódica e Leis Periódicas 

2.1 Tabela Periódica 

2.2 Raio atômico 

2.3. Energia de ionização 

2.4. Eletronafinidade 

2.5. Eletronegatividade 

3 Interações Químicas 

3.1 Interações interatômicas 

3.1.1 Iônica 

3.1.2 Covalente 
3.2 Interações intermoleculares 



 

3.2.1 Íon – dipolo 

3.2.3 Forças de van der Walls 

3.2.4 Ligação de hidrogênio 

 

2ª Unidade 

4 Funções Inorgânicas 

4.1 Ácidos e bases 

4.1.1 Definições 

4.1.2 Ocorrência 

4.2 Sais e óxidos 

4.2.1 Definições 

4.2.2 Ocorrência 

5 Reações Químicas 

5.1 Tipos de reações 

5.2 Equação química e balanceamento de equações 

5.3 Estequiometria química 

6 Soluções 

6.1 Conceitos fundamentais 

6.2 Concentração das soluções 

7. Projeto Integrador 

7.1 Estudos de caso 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

 As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos. Serão 

apresentados e discutidos documentários sobre os temas abordados com o objetivo de 

desenvolver no discente a sua capacidade de trabalhar em equipe além de estimular o 

seu compromisso socioambiental. Ao final de cada tema os alunos receberam uma lista 

contendo exercícios referentes ao assunto estudado procurando com isto dar ênfase em 

sua capacidade de se organizar e planejar seu tempo de estudo, favorecendo seu 

compromisso com uma formação continuada.    



 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova  

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. 

A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo 

menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 
FREDERICK A. Bettelheim, William H. Brown, Mary K. Campbell e Shawn O. Farrell; 
Introdução à Química geral - Tradução da 9ª edição norte-americana.. Cengage 
Learning. 2012.  
 
JEROME L. Rosenberg; Lawrence M. Epstein; Peter J. Krieger Química Geral. 
Coleção Schaum, 9ª Edição.. Editora: Bookman. 2013. 
 
PETER W. Atkins; Loretta Jones; Princípios de Química - Questionando a Vida 
Moderna e o Meio Ambiente. 5ª Edição. Editora: Bookman. 2012. 
 
EBOOK 

CHANG, Raymond. Química Geral, 2010. Minha Biblioteca. Web. 08 August 2013. 

ATKINS, Peter W. ; JONES, Loretta. Principios de Química - Questionando a vida 
moderna e o meio, 5ª edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 09 August 2013. 
 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 
JOHN C. KOTZ, Paul M. Treichel e Gabriela C. Weaver Química geral e reações 
químicas VOL. 2 - Tradução da 6ª edição norte-americana.. Cengage Learning. 2010.   
 
KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul M. Química geral e reações químicas.      São 
Paulo,  SP: Cengage Learning, c2010. V. 1 
 

BURROWS, Andrew [et al.] ; Silva ,Edilson Clemente da [et al.] QUÍMICA  ³: 
introdução à química inorgânica, orgânica e físico-química. Rio de Janeiro, RJ: 
LTC, 2012. v.3. 
 
TUNDISI, José Galizia; TUNDISI, Takako Matsumura. Limnologia. São Paulo, SP: 
Oficina de Textos, 2008. 
 
BRADY/Senese/Jespersen Química - A Matéria e suas Transformações Vol. 1.. LTC. 
Edição: 5, 2012.  
 
 
 
 
 



 

EBOOK 

 

BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica, 6ª edição, 
2008. Minha Biblioteca. Web. 07 August 2013. 
 
ROSA, Gilber; GAUTO, Marcelo; GONÇALVES, Fábio. Química Analítica: Práticas 
de Laboratório - Série Tekne, 2013. Minha Biblioteca. 
 
VOET, Donald; VOET, Judith G.; PRATT, Charlotte W. Fundamentos de bioquímica, 
2ª Edição, 2008. Minha Biblioteca. Web. 08 August 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Desenho Técnico I 

CÓDIGO 

F107980 

CRÉDITOS 

02 

CARGA 

HORÁRIA 

40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. EMENTA: 

Construções Geométricas Fundamentais; Noções de Desenho Projetivo; Projeções 

Ortogonais; Interpretação de Projetos de Instalações Prediais e Industriais segundo 

as Normas da ABNT; Desenho Auxiliado por Computador. 

 

2.OBJETIVOS: 

Realizar e reconhecer traços técnicos gráficos de um desenho que tenham 

significado estrutural, hidráulico, industrial, arquitetônico etc., considerando as 

instruções segundo as normas da ABNT para desenho técnico. 

 

3.COMPETÊNCIAS: 

 Exercitar, argumentar e desenvolver o pensar. 

 Participar ativamente em seu processo de aprendizagem. 

 Ser crítico e criativo. 

 Ter domínio de conhecimentos teóricos e técnicos para leitura, interpretação e 

desenvolvimento de desenhos técnicos, segundo as Normas Técnicas Brasileiras. 

 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I:  

 Introdução ao Desenho Técnico 

 Histórico 

 Desenho artístico e técnico 

 Figuras Geométricas  

 Projeção Ortográfica 

 Conceituação 



 

 Figura plana e de sólidos geométricos 

 Modelos com elementos paralelos e oblíquos 

 Modelos com elementos diversos 

UNIDADE II: 

 Cortes em vistas ortográficas 

 Dimensionamento e escala 

 Perspectiva Isométrica 

 Conceituação 

 Modelos com elementos paralelos e oblíquos 

 Modelos com elementos diversos 

 Linhas, circunferências, arcos, retângulos, etc. 

 

5.METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas e práticas em prancheta. 

 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas 

unidades. A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno 

em, pelo menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CREDER, Hélio. Instalações Hidráulicas e Sanitárias. Editora Livros Técnicos e 
Científicos S.A.. 6 ed. Rio de Janeiro: 2012. 

SCHNEIDER, W. Desenho Técnico Industrial. Nacional, 2008. 

SILVA, A.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J.; SOUSA, L. Desenho Técnico Moderno. 4 ed. 
LTC, 2011. 

EBOOK 

LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: Técnicas e atalhos que usam tecnologia, 
2004. Minha Biblioteca. Web. 09 August 2013  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUENO, C. P.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho Técnico para Engenharias. Juruá 
Editora, 2012. 



 

VENDITTI, M. V. R. Desenho Técnico sem Prancheta com AutoCAD 2008. Visual 
Books, 2007.  

SPECK, H. J.;PEIXOTO, V. V. Manual básico de desenho técnico. 4 ed.Editora da 
UFSC,2013. 

LESKO, J.; KINDLEIN JÚNIOR, W.; PERES, C. B. Design industrial materiais e 
processos de fabricação. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 

MONTENEGRO, G. A. Desenho de projetos. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cálculo I 

CÓDIGO CR  PERÍODO CARGA 

HORÁRIA 

F104680 04 1º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. EMENTA: 

 Limite e continuidade. Derivadas. Aplicações da derivada. Teorema do valor 

médio. Antiderivadas.  A Integral de Riemann. Teorema fundamental do cálculo. 

Técnicas de Integração. Aplicações da integral no cálculo de áreas.   

2. OBJETIVO: 

Geral:  

 Compreender os conceitos básicos do cálculo, a saber: limites, derivadas e 

integrais, necessários à resolução de problemas matemáticos inerentes às 

disciplinas correlatas. 

 

Específicos: 

UNIDADE I 

 Resolver problemas matemáticos que envolvam o conceito de limite de funções 

de uma variável real e em suas aplicações.  

 Encontrar a equação da reta tangente a uma curva passando por um ponto 

dado.  

 Calcular as derivadas de funções de uma variável.  

 Desenvolver técnicas para o cálculo de derivadas. 

 

UNIDADE II 

 Resolver problemas matemáticos relacionados a valores máximo e mínimo de 



 

uma função. 

 Discutir comportamento das funções esboçando seu gráfico. 

 Aplicar o Teorema do Valor Médio e o Teorema de Rolle em situações 

problemas. 

 Calcular integrais indefinidas, utilizando as regras para antiderivadas e os             

métodos de integração por substituição e por partes. 

 Identificar que as estimativas feitas com somas finitas em várias aplicações 

levam às ideais de somas de Riemann e das integrais definidas.  

 Calcular áreas de figuras planas. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Articular conhecimentos do cálculo com suas aplicações nas engenharias. 

 Organizar argumentos matemáticos do cálculo em sequência lógica. 

 Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos do cálculo. 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos apresentados para 

o estudo do cálculo. 

 Desenvolver a capacidade do trabalho em equipe e individual de forma oral e/ou 

escrita com planejamento do tempo. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Limites e Continuidades de Funções  

1. Limite de uma função: definição 

2. Propriedades dos limites de funções 

3. Limites racionais, trigonométricos, laterais e infinitos. Limites no infinito. 

Assíntotas horizontais e verticais 

4. Continuidade de funções. Propriedades de funções contínuas 

5. Teorema de valor intermediário 

6. Limites da função exponencial e da função logarítmica 

   7. Derivada de Funções 

7.1 Derivadas de uma função num ponto 

7.2 Interpretação geométrica da derivada 

7.3.   A função derivada. Derivadas das funções elementares 

7.4.   Regras de derivação: soma, produto, quociente, cadeia e função inversa. 

7.5 Derivadas sucessivas 

7.6 Derivações implícitas 

 

 

 



 

UNIDADE II:  

7.7. Diferenciais e suas aplicações 

    7.8. Esboços de gráficos de funções diferenciáveis: monotonicidade e concavidade.  

Pontos críticos e de inflexão 

7.9.Problemas de máximo e mínimos 

8.0.Taxas de variação 

8.1 Regra de L’HÔPITAL 

9. Primitiva de uma função. Antidiferenciação 

10. Integral indefinida. Algumas integrais imediatas 

11. Técnicas de integração: mudança de variável e integração por partes. 

12. Soma de Riemann de uma função. A integral definida 

13. Propriedades básicas da integral definida 

14. O teorema fundamental do cálculo 

15. Área de uma região plana 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

           As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, sempre 

procurando contextualizar o Cálculo I na Engenharia. 

 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O Processo Avaliativo será  desenvolvido mediante aplicação de uma Prova 

Contextualizada (PC) individual e de Medida de Eficiência (ME)  em cada uma das 

unidades.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRANCO, Neide Bertoldi. Cálculo numérico. 2. reimpr. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2009.  

STEWART, James. Cálculo. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 2 v 

WEIR, Maurice D. Cálculo. [de] George B. Thomas. 11. ed., reimpr. São Paulo: 
Pearson Addison Wesley, 2009. V 

EBOOK 



 

HUGHES-HALLET, Deborah; McCALLUM, William G.; GLEASON, Andrew M. et al. 
Cálculo - A Uma e a Várias Variáveis - Vol. 1, 5ª edição. LTC, 2011. VitalBook file. 
Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo - Um Curso Moderno e 
suas Aplicações, 10ª edição. LTC, Minha Biblioteca. 

 
BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral. 2. ed. São Paulo: 
Pearson Makron Books, 2006. v. 

MORETTIN, Pedro Alberto; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo: 
funções de uma e várias variáveis. 9. tiragem. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 
2009.  

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, 
derivação, integração. 6. ed., rev. e ampl. São Paulo: McGraw-Hill, 2010. 448  

GONÇALVES, Miriam Buss; FLEMMING, Diva Marília. Cálculo B: funções de várias 
variavéis, integrais multiplas, integrais curvilíneas e de superfície. 2. ed., rev. e 
ampl. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  

RUGGIERO, Márcia A. Gomes; LOPES, Vera Lúcia da Rocha. Cálculo numérico: 
aspectos teóricos e computacionais. 2. ed. São Paulo: Pearson Education, 2008. 

 EBOOK 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo - Vol. 1, 5ª edição. LTC, 2001. 
VitalBook file. Minha Biblioteca. 

BARBONI, Ayrton; PAULETTE, Walter. Fundamentos de Matemática - Cálculo e 
Análise - Cálculo Diferencial e Integral a uma Variável. LTC, 2007. VitalBook file. 
Minha Biblioteca. 

MORETTIN, PEDRO. Cálculo: Função de uma e Várias Variáveis - 2ª 
edição. Saraiva, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

DISCIPLINA: Desenvolvimento de 

Sistemas de Produção Petrolífera 

CÓDIGO 

F108065 

CRÉDITOS 

02 

CARGA HORÁRIA 

40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. EMENTA:  

Sistemas de produção marítimos e terrestres. Estruturas marítimas para produção, 

ancoragem. Sistema submarino de produção e conceitos para sua operação. TLP. 

Monobóia. Linhas, “manifolds”, árvores de natal seca e molhada. 

2.OBJETIVOS: 

GERAL  

Proporcionar aos discentes o conhecimento de conteúdos específicos da área de 

petróleo no tocante a operações de exploração, sendo capaz de aplicá-los na 

compreensão de artigos e resolução de problemas. 

ESPECÍFICOS 

1ª Unidade: 

Compreender e discernir os tipos de equipamentos utilizados em unidades 

de operação em terra e em mar. 

2ª Unidade: 

Estudar a aplicabilidade das árvores de natal e linhas de exploração com 

direcionamento de fluxo. 

3. COMPETÊNCIAS: 

- Conhecer os principais conceitos dos sistemas de produção petrolífera, bem como os 

equipamentos e tecnologias aplicada nessa atividade; 

- Aquisição de uma visão prática e objetiva da utilização dos Sistemas de Produção 

Petrolífera no dia a dia das empresas de Petróleo, oferecendo, através de bases 



 

conceituais, os principais equipamentos necessários à captação e exploração de 

petróleo. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

UNIDADE I : Sistemas de Produção e Estruturas Marítimas 

1. Sistemas de produção marítimos e terrestre. 

1.1 Instalações Offshore. 

1.2  Solo Marinho. 

2. Estruturas Marítimas para produção. 

2.1  Plataforma Fixa; 

2.2  Plataforma Semi-submersível; 

2.3  Plataforma TLP; 

2.4  Plataforma SPAR; 

2.5  Outros Tipos de Plataforma; 

2.6  FPSO/ FSO; 

2.7 AHTS e DP. 

2.8  Monobóias. 

UNIDADE II: Sistema Submarino de Produção 

1. Sistema Submarino de Produção. 

1.1 ANS e ANM; 

1.2 Manifolds Submarinos; 

1.3 Dutos Rígidos; 

1.4 Linha Flexível. 

1.5 Sistema de Ancoragem. 

5. METODOLOGIA DE ENSINO: 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados procurando 

identificar e encontrar soluções para os problemas propostos. Serão apresentados e 

discutidos documentários sobre os temas abordados com o objetivo de desenvolver no 

discente a sua capacidade de trabalhar em equipe além de estimular o seu compromisso 

socioambiental. Ao final de cada tema os alunos receberam uma lista contendo exercícios 



 

referentes ao assunto estudado procurando com isto dar ênfase em sua capacidade de se 

organizar e planejar seu tempo de estudo, favorecendo seu compromisso com uma 

formação continuada.    

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. 

A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo 

menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2004. 271 p. 
 

CORRÊA, Oton Luiz Silva. Petróleo: noções sobre exploração, perfuração, 
produção e microbiologia.    Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 90 p 
 
PRESS; SIEVER; GROTZINGER & JORDAN. Para Entender a Terra: Bookman, 
2008.  
 
E-BOOK 
 
ANTUNES, Junico. Sistemas de Produção: Conceitos e Práticas para Projetos e 
Gestão da Produção Enxuta. Bookman, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
 
BRASIL, Nilo Indio do; ARAÚJO, Maria Adelina Santos; SOUSA, Elisabeth Cristina 
Molina de. Processamento de Petróleo e Gás. LTC, Minha Biblioteca. 
 
8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008.  

PENTEADO, Claudio Camargo. Empresas offshore: Uruguai, Cayman, Ilhas Virgens 
Britânicas. 3. ed., rev. e atual. São Paulo: Pillares, 2007.  

PACHECO, Marco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
2007.  

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.  



 

SZKLO, Alexandre Salem; MAGRINI, Alessandra (Org.). Textos de discussão em 
geopolítica e gestão ambiental de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2008.  

CAMPOS, Adriana Fiorotti. Indústria do Petróleo Reestruturação Sul-Americana 
nos anos 90. SP: Interciencia, 2007. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Introdução à Engenharia de 
Petróleo 

CÓDIGO CR  PERÍODO CARGA 

HORÁRIA 

F108073 02 1º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1.EMENTA: 

A engenharia. História da Engenharia. Ética na Engenharia. Áreas de Atuação do 

Engenheiro. O Engenheiro e o mercado de trabalho. Noções sobre Geologia do 

Petróleo e Fundamentos da Exploração de Petróleo; aspectos Introdutórios sobre 

estudos de Reservatório; perfuração de poços, completação de poços, elevação dos 

fluidos do reservatório, processamento primário e Aspectos de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde. 

2.OBJETIVOS 

Promover no aluno de engenharia uma visão generalista das atividades desenvolvidas 

em sua área de atuação, bem como as suas responsabilidades socioambientais. Além 

do conhecimento acerca da dinâmica atual de mercado e as previsões futuras para 

esta profissão 

Objetivos Específicos 

1ª unidade 

 Propiciar ao aluno de engenharia uma visão generalista e específica relativas 

aos conceitos importantes para os engenheiros. 

 Entender o mercado de trabalho e a importância da ética profissional; 

 Estimular a capacidade de interação interpessoal;  

 Desenvolver habilidades de comunicação, análise e síntese oral e escrita. 

 Estimular habilidades de organização intelectual e de planejamento do tempo de 

estudo. 



 

2ª unidade 

 Reconhecer e justificar a importância dos eixos de atuação de sua profissão, 

levando em consideração o comportamento profissional ético do cidadão; 

 Estudar as diversas áreas da engenharia de petróleo, de uma forma geral, para 

melhor aproximação com a profissão. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver habilidades interpessoais através de trabalho em equipe, 

respeitando a ética e a qualidade do trabalho; 

 Aprimorar a capacidade de comunicação, abstração, análise e síntese. 

 Identificar e conhecer a sua área de atuação; 

 Utilizar as tecnologias de informação e comunicação, aplicando-as na resolução 

de problemas, no seu cotidiano, com criatividade e otimização do tempo; 

 Desenvolver a consciência socioambiental. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I  

1. O papel do engenheiro  

1.1. O que é um engenheiro? 

1.2. Demanda por engenheiros 

1.3. Missão, cenário e planejamento 

1.4. Especialidades de engenharia e áreas afins 

1.5. Características de um engenheiro de sucesso e um engenheiro criativo 

2. Ética na engenharia  

2.1. Regras de interação 

2.2. Teorias morais 

2.3. O engenheiro ético 

2.4. Estudo de casos 

2.5. Código de ética 

3. Histórico do petróleo no mundo e no Brasil  

3.1. Descoberta das reservas no mundo e no Brasil 

3.2. Potencialização na exploração 

3.3. Atualidades das reservas mundiais e no Brasil 



 

4. Tipos de reservas  

4.1. Qualidade do óleo 

4.2. Tipos de poços produtores 

UNIDADE II:  

5. Noções sobre Geologia do Petróleo 

5.1 Tipos de rochas 

5.2 Formação Rochosa 

5.3 Minerais 

6. Aspectos Introdutórios sobre Estudos de Reservatório 

6.1 Tipos de reservatórios 

6.2 Métodos de recuperação 

7. Noções sobre Perfuração de Poços 

7.1 Histórico da perfuração 

7.2 Tipos de perfuração 

7.3 Tipos de Ferramentas 

8. Noções sobre Completação de Poços 

9. Noções sobre Elevação dos Fluidos do Reservatório 

9.1 Elevação natural e artificial  

10. Processamento Primário do Petróleo 

11. Aspectos de Segurança, Meio Ambiente e Saúde 

 

5. METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas dialogadas, estudo de textos, visitas técnicas, estudos dirigidos, 

seminários. 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo na será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Individual Contextualizada  e  Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. A 

Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo menos, 

duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARVALHO, R. S. R.; ROSA, A. J. Engenharia de Reservatórios de Petróleo.  
Interciência, 2008. 



 

CARDOSO, C.. Petróleo – Do poço ao posto.  Qualitymark, 2009. 
 
THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 1º edição, Interciência, 
2008. 
 
E-BOOK 

Processamento de Petróleo e Gás. LTC, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

WICANDER, R.; MONROE, J. S. Fundamentos de Geologia. 1ª edição, Cengage 
Learning, 2009. 
 
ZAMITH, M. R. M. A. Atividades on-shore no Brasil regulação, políticas públicas e 
desenvolvimento local. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2010. 
 
ROCHA, L. A. S.; AZUAGA, D.;  ANDRADE, R.; VIEIRA, J. L. B.; SANTOS, O. L. A. 
Perfuração Direcional. 2ª edição, Interciência, 2008. 
  
SZKLO, ALEXANDRE SALEM;ULLER, VICTOR COHEN (org.). Fundamentos do 
refino de petróleo: tecnologia e economia.   2. Ed. Rio de janeiro, RJ: Interciência, 
2008.  

PRESS; SIEVER; GROTZINGER & JORDAN. Para entender a terra.  
Bookman, 2009. 

E-BOOK 

FARAH, Marco Antônio. O Petróleo e seus Derivados. LTC, 2012. VitalBook 
file. Minha Biblioteca. 
 
WATT NETO, ARTUR. Petróleo, gás natural e biocombustíveis, 1ª edição.. Saraiva, 
2013. VitalBook file. Minha Biblioteca 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2º PERÍODO 

 

SUPERINTENDÊNCIA 

ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: QUÍMICA ORGÂNICA 

CÓDIGO CR PERÍODO CARGA 

HORÁRIA 

F108480 04 2º 80  

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM               

 

1.EMENTA 

Introdução à química orgânica, funções orgânicas, isomeria, principais reações 

orgânicas e polímeros. 

2. OBJETIVOS 

GERAL 

Reconhecer, compreender e descrever símbolos, códigos, nomenclatura, fenômenos 

químicos, substâncias, materiais e propriedades, bem como identificar e resolver 

problemas característicos da química orgânica, articulando estes conhecimentos à área 

de engenharia no enfrentamento de situações-problema considerado a linguagem 

própria da Química orgânica.   

ESPECÍFICOS 

1ª unidade: 

 Reconhecer os compostos orgânicos e suas propriedades. Identificar, classificar e 

nomear os hidrocarbonetos e haletos orgânicos e suas principais reações. 

2ª unidade:  

Identificar, classificar e nomear os compostos: oxigenados, nitrogenados e sulfurados 

suas principais reações. Estudar os principais casos de isomeria e reações de 

polimerização. 



 

3. COMPETÊNCIAS: 

- Compromisso ético (uso e descartes conscientes das substâncias químicas, 

elaboração de relatórios atividades acadêmicas); 

- Compromisso com a qualidade (elaboração dos relatórios e atividades acadêmicas); 

- Capacidade de identificação e resolução de problemas (através das listas de 

exercícios); 

- Capacidade de trabalho em equipe e comunicação oral e escrita (elaboração de 

relatórios atividades acadêmicas); 

- Capacidade de organização e planejamento de tempo (desenvolvimento das 

atividades práticas e resolução de listas de exercícios); 

- Compromisso socioambiental (uso e descartes conscientes das substâncias químicas, 

elaboração de relatórios atividades acadêmicas); 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

1. Introdução 

1.1. Diferenças entre os compostos orgânicos e inorgânicos; 

1.2. Estudo do Carbono; 

1.3. Funções orgânicas; 

1.4. A nomenclatura IUPAC. 

2. Hidrocarbonetos 

2.1. Alcanos 

2.1.1 Nomenclatura; 

2.1.2 Ocorrência; 

2.1.3 Propriedades físicas e químicas; 

2.1.4. Principais reações: Halogenação, combustão, craqueamento térmico, 

craqueamento catalítico. 

2.2. Alcenos 

2.2.1 Nomenclatura; 

2.2.2 Ocorrência; 

2.2.3 Propriedades físicas e químicas; 



 

2.2.4. Principais reações: Adição de haletos de hidrogênio, de água catalisada por 

ácidos, de hidrogênio. 

2.3. Alcinos 

2.3.1 Nomenclatura; 

2.3.2 Ocorrência; 

2.3.3 Propriedades físicas e químicas; 

2.3.4. Principais reações: Adição de hidrogênio, de haletos de hidrogênio. 

2.4. Aromáticos 

2.4.1 Nomenclatura; 

2.4.2 Ocorrência; 

2.4.3 Propriedades físicas e químicas; 

2.4.4. Principais reações: Substituição aromática eletrofílica (halogenação, nitração e 

sulfonação). 

3. Derivados halogenados 

3.1. Haletos de alquila e arila 

3.1.1 Tipos e nomenclatura; 

3.1.2. Ocorrência; 

3.1.3. Propriedades físicas e químicas; 

3.1.4. Principais reações: Obtenção de álcool (substituição) e de alcenos (eliminação). 

UNIDADE II 

4. Compostos oxigenados 

4.1. Alcóois 

4.1.1 Tipos e nomenclatura; 

4.1.2. Ocorrência; 

4.1.3. Propriedades físicas e químicas; 

4.1.4. Principais reações: substituição nucleofílica com HX, eliminação (desidratação).  

4.2. Fenóis 

4.2.1 Nomenclatura; 

4.2.2. Ocorrência; 

4.2.3. Propriedades físicas e químicas; 

4.2.4. Principais reações: acilação (conversão a ésteres). 

4.3. Ácidos carboxílicos  

4.3.1 Nomenclatura; 

4.3.2. Ocorrência; 



 

4.3.3. Propriedades físicas e químicas; 

4.3.4. Principais reações: com álcoois (conversão a ésteres). 

4.4. Ésteres 

4.4.1 Nomenclatura; 

4.4.2. Ocorrência; 

4.4.3. Propriedades físicas e químicas; 

4.4.4. Principais reações: com água (em meio ácido), com álcool (em meio ácido), 

saponificação. 

5. Compostos nitrogenados 

5.1 Aminas 

5.1. Tipos e nomenclatura; 

5.2. Ocorrência; 

5.3. Propriedades físicas e químicas; 

6. Compostos sulfurados 

6.1. Mercaptanas 

6.1.1 Nomenclatura; 

6.1.2. Ocorrência; 

6.1.3. Propriedades físicas e químicas. 

7. Isomeria 

7.1 Plana 

7.2 Geométrica espacial 

8. Polímeros 

8.1 Mecanismos de polimerização dos alcenos 

8.1.1 Polimerização por radicais 

8.1.2 Polimerização catiônica 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas subjetivas e 

contextualizadas; serão realizadas práticas experimentais no laboratório que será a 

medida de eficiência (ME). Esta medida de eficiência abordará a confecção de 

relatórios e a execução de um projeto integrador em cada unidade.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 



 

FELDER, Richard M.;ROUSSEAU, Ronald W.. Princípios elementares dos 

processos químicos. 3.ed. Rio de Janeiro LTC,2011.  

 
VOLLHARDT, K. Peter C.; SCHORE, Neil E. Química orgânica: estrutura e função. 

4. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2013.  

 
SZKLO, Alexandre Salem; ULLER, Victor Cohen (Org.) Fundamentos do refino de 

petróleo: tecnologia e economia. Rio de Janeiro: Interciência, 2008.  

 
SOLOMONS, T. W. Graham; FRYHLE, Craig Barton. Química Orgânica - Vol. 1, 10ª 

edição.LTC, Minha Biblioteca 

 

E-BOOK 

FERREIRA, Maira. Química Orgânica. ArtMed, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BACOCCOLI, Giuseppe. O dia do dragão: ciência, arte e realidadeno mundo do 

petróleo. Rio de Janeiro,RJ: Synergia, 2009. xiv,  

 

PERLINGEIRO, Carlos Augisto G. Engenharia de processos: análise, simulação, 

otimação e síntese de processos químicos. São Paulo, SP: Blucher, 2008. x,  

 

BETTELHEIM, Frederick A. (Et. al.). Introdução à química orgânica.   São Paulo,  SP: 

Cengage Learning, c2012. 

 

SZKLO, Alexandre Salem; MAGRINI, Alessandra (Org.). Textos de discussão em 

geopolítica e gestão ambiental de petróleo. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, 2008.  

 

MORRISON, R.; BOYD, R. Química orgânica. 15. ed. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2011. 

 

EBOOK 

SOLOMONS, T.W. Graham; FRYHLE, Craig B. Química Orgânica - Vol. 2, 10ª edição. 

LTC, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

Química Orgânica - Vol. 1, 7 ª edição. AMGH, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 



 

 

Guia de Estudo e Manual de Soluções - Química Orgânica - Vol. 1, 10ª edição. LTC, 

2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA  DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas E Tecnológicas 

DISCIPLINA: Fundamentos 

Antropológicos e Sociológicos 

CÓDIGO 

H113341 

CRÉDITOS 

04 

CARGA 

HORÁRIA 

80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. EMENTA  

O surgimento da Antropologia e da Sociologia como Ciências. Seus idealizadores e 

principais teóricos. Análise antropológica e sociológica do processo identitário do 

homem cultural e social. O homem e a organização da sociedade. A perspectiva da 

Antropologia e da Sociologia na contemporaneidade mundial e brasileira. Saberes e 

fazeres antropológicos e sociológicos nas distintas áreas de atuação. 

2. OBJETIVOS 

Proporcionar subsídios teóricos que possibilitem interpretações de fenômenos 

antropológicos e sociológicos calcadas em conceitos científicos.  

Compreender os mecanismos existentes na sociedade que controlam as ações dos 

indivíduos.  

Propiciar o desenvolvimento do espírito científico e atento aos problemas que envolvem 

a função social dos diversos ramos da formação profissional. 

3.COMPETÊNCIAS  

Construir conhecimentos numa perspectiva antroposociológica; 

Compreender os sujeitos e seus modos de organização social, compartilhando de uma 

visão ampla das questões sociais e suas relações com as situações vivenciadas no 

cotidiano; 

Refletir os diversos saberes e contribuições da Sociologia e da Antropologia, visando 

contribuir para resolução de problemas sociais. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

I Unidade: A Antropologia e a Sociologia como ciências 

 Tema: A institucionalização da Antropologia e da Sociologia 



 

 

Princípios que norteiam o ensino da Antropologia e da Sociologia: a ruptura com o 
senso comum 
A trajetória da Antropologia e da Sociologia e seus principais teóricos 
O homem como ser cultural e social 
A relação indivíduo e sociedade 
O conhecimento antropológico e sociológico como base para a compreensão da 
sociedade 
Estrutura societal, grupos sociais e organizações 
Disparidades sociais 
O homem e suas instituições sociais 
Dinâmica Econômica e trabalho 
 

II Unidade - A construção do olhar antroposociológico em alguns de seus principais 

debates 

Tema: A Antropologia e a Sociologia no conhecimento das realidades sociais 

 

A composição populacional como problema social 

Movimentos sociais como fruto do comportamento coletivo 

Globalização e diversidade cultural 

A mudança cultural e a mudança social 

A Antropologia e a Sociologia em suas especificidades 

Educação 

Direito 

Saúde 

Comunicação e tecnologias 

 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Apresentação de vídeo-aula; acompanhamento dos alunos por meio de ambiente 

virtual de aprendizagem; atividades on-line, chats e fóruns de debates, objetivando a 

troca de conhecimento professor-aluno, bem como interação, assimilação dos 

conteúdos disponíveis nas diversas mídias (DVD, livro impresso, podcast), as quais 

também servirão de apoio para a realização das atividades on-line; utilização das 

bibliotecas para leitura complementar e pesquisas que abordam as temáticas em 

questão. 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por meio de prova individual presencial e através da participação 

das aulas via fóruns e chats e medidas de eficiência. 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARRETO, Raylane Andreza Dias Navarro. Fundamentos Antropológicos e 

Sociológicos. Aracaju: UNIT, 2010. 



 

COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3. ed. São Paulo: 

Moderna, 2007.  

LARAIA. Roque B. Cultura: Um conceito antropológico. 22. ed. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar, 2008.  

E-BOOK 
 
FERREIRA, Delson.  Manual de Sociologia, 2ª edição, 2010. Minha Biblioteca. Web. 

09 August 2013. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERGER, Peter L.,; LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade:  
tratado de sociologia do conhecimento.   32. ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.  

DA MATTA, Roberto. Relativizando: uma introdução à antropologia social. 
Petrópolis: Vozes, 1990.  

LAPLANTINE, François. Aprender antropologia. 21 reimpr. São Paulo: Brasiliense, 
2009.  

MARCONI, Maria de Andrade. Antropologia: uma introdução. 7. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2008.  

MORIN. Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8 ed. Brasília, 
DF: Cortez, 2010. 
 
E-BOOK 
 
 
BERGER, Peter L.;LUCKMANN, Thomas. A construção social da realidade:  tratado 
de sociologia do conhecimento.   25. ed.  Petrópolis, RJ: Vozes, 2005.  
 
MARCONI, Marina de Andrade; PRESOTTO, Zelia Maria Neves. Antropologia: uma 
introdução, 7ª edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 09 August 2013  
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DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
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CÓDIGO CR Período 
CARGA 

HORÁRIA 

F107883 04 2° 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. EMENTA 

Aplicações da integral definida. Coordenadas Polares. Introdução ao estudo de 

sequências e séries infinitas. Funções de Várias Variáveis e Derivadas Parciais. 

Derivadas Direcionais e Vetor Gradiente. 

 2. OBJETIVOS: 

Geral:  

 Compreender os conceitos básicos do cálculo, a saber: Aplicação das integrais 

definidas e funções de várias variáveis, necessários à resolução de problemas 

matemáticos inerentes às disciplinas correlatas. 

Específicos: 

Unidade I 

 Resolver problemas que envolvem  os conceitos  de volume e  área dos sólidos 

de revolução. 

 Encontrar o comprimento de arco de curvas planas. 

 Correlacionar os sistemas cartesiano e polar. 

 Calcular a área e o comprimento de curvas em coordenadas polares. 

 Identificar os tipos de sequências e séries e aplicar os critérios de convergências 

das séries.  

Unidade II 

 Identificar as funções de várias variáveis reais.  

 Calcular e aplicar as derivadas parciais. 



 

 Resolver problemas que envolvem os conceitos de derivadas direcionais e vetor 

gradiente. 

3. COMPETÊNCIAS: 

 Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos apresentados para 

o estudo do cálculo. 

  Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos do cálculo. 

 Desenvolver a capacidade de trabalho em equipe e individual de forma oral e/ou 

escrita com planejamento do tempo. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Aplicações da Integral Definida. 

1. Cálculo de volumes de sólidos de revolução. 

2. Área de superfícies de revolução 

3. Comprimento de arco. 

4. Coordenadas polares: representação polar de curvas. 

5. Área e comprimento de arco em coordenadas polares. 

6.   Sequências numéricas e limites 

7.   Séries numéricas e convergência 

8. Testes de convergência de séries: teste da comparação, teste da comparação no 

limite, teste da razão, teste da raiz n-ésima e teste da integral. 

UNIDADE II: Funções de Várias Variáveis 

1. Funções de várias variáveis 

2. Curvas e superfícies de nível 

3. Limite e continuidade de funções. 

4. Derivadas parciais 

5. Regra da cadeia.  

6. Derivada direcional. Gradiente de uma função e propriedades 

7. Pontos críticos. Estudo de máximos de mínimos de funções de várias variáveis. 

8. Multiplicadores de Lagrange: aplicação a problemas de máximos e mínimos. 

 

 



 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 

procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, sempre 

procurando contextualizar o cálculo II na Engenharia. 

.  

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova  

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. 

A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo 

menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Cálculo. 8. ed., reimpr. Porto Alegre, 
RS: Bookman, 2012. v.2   

BOULOS, Paulo; ABUD, Zara Issa. Cálculo diferencial e integral.  2. ed.  São Paulo,  
SP: Pearson Prentice Hall, 2012. v.2    

FLEMMING, Diva Marília; GONÇALVES, Mirian Buss. Cálculo A: funções, limite, 
derivação, integração. 6. ed., rev. e ampl., 9. reimpr. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 
2012.  

E-BOOK 

GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um Curso de Cálculo - Vol. 2, 5ª edição. LTC, 2001. 

VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC  

S.A., 2004. vols. 1, 2. 

GUIDORIZZI, H. L. Um Curso de Cálculo. Vol. 1 e 2. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

LARSON, Ron; HOSTETLER, Robert P.; EDWARDS, Bruce H. Cálculo, vol. 2 - 8 ed. 

São Paulo: McGraw Hill, 2006. 

HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton O.; Cálculo: Funções de uma e Várias variáveis. 

2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009.  



 

AYRES, Frank; MENDELSON, Elliott. Cálculo – Coleção Schaum. 5ª ed. Bookman, 

2013. 

HOFFMANN Laurence D.; Bradley Gerald L. Cálculo: Um Curso Moderno e suas 

Aplicações. 10ª ed: LTC, 2013. 

ALMAY, Peter. Elementos de cálculo diferencial e integral.    São Paulo, SP: Atual, 

2013. 

EBOOK 

HUGHES-HALLET, Deborah; McCALLUM, William G.; GLEASON, Andrew M. et al. 

Cálculo - A Uma e a Várias Variáveis - Vol. 2, 5ª edição. LTC, 2011. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
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DISCIPLINA: Desenho Técnico II 

CÓDIGO 
F108898 

CRÉDITOS 
02 

CARGA 
HORÁRIA 

40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1.EMENTA 

NBR 8196 – Desenho Técnico - Emprego de Escalas. NBR 10126 – Cotagem em 

Desenho Técnico. NBR 12298 – Cortes: Tipos, hachuras e seções. Desenvolvimento 

de Projeto em 2D e 3D com tecnologia CAD/CAE. 

 

2.OBJETIVOS 

Geral 

Compor projeto através de representações 3D e executar desenho de conjunto ou 

peças mecânicas com auxílio do computador.   

Específicos  

1ª unidade 

Conhecer a aplicar corretamente as normas técnicas (Padrão ABNT). 

Desenvolver projetos com o auxílio da informática. 

2ª unidade 

Projetar utilizando-se de tecnologia CAD (Computer aided design - Projeto 

assistido por computador) e CAE (Computer aided engineer – Engenharia auxiliada por 

computador). 

 

3 COMPETÊNCIAS 

 Planejar, ler, interpretar, compor e executar desenhos de projetos 

técnicos. 

 Conhecer critérios e parâmetros das normas técnicas (Padrão ABNT). 

 Definir e utilizar as técnicas de elaboração, as ferramentas e sua 

utilização correta em projetos gráficos. 

 Interpretar e aplicar normas e recomendações técnicas específicas 

aplicáveis à execução de projetos técnicos. 



 

 Desenvolver técnicas e procedimentos intrínsecos à representação 2D e 

3D. 

 Executar esboços em ambiente bi ou tridimensional com recurso CAD e 

CAE. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

- NBR 10126 – Cotagem em Desenho Técnico. 

- Recomendações para cotagem. 

- Representação 2D em plataforma CAD 

- Ferramentas de auxílio ao desenho. 

- Ferramentas de precisão. 

- Ferramentas de edição. 

- Configuração de desenho  

UNIDADE II 

- NBR 8196 – Desenho Técnico - Emprego de Escalas. 

- NBR 12298 – Cortes: Tipos, hachuras e seções  

Corte total 

Corte composto 

Meio-corte 

         Corte Parcial 

- Ambiente tridimensional CAD/CAE. 

- Modelamento de sólidos e conjuntos. 

- Simulação. 

 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas e práticas em prancheta. 

 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. 

A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo 

menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

 



 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
SILVA, A.; RIBEIRO, C. T.; DIAS, J.; SOUSA, L. Desenho Técnico Moderno. 4 ed.: 
LTC, 2011.  

 
BUENO, Claudia Pimentel; PAPAZOGLOU, Rosarita Steil. Desenho técnico para 
engenharias. 2. reimpr. Curitiba, PR: Juruá, 2010.  

 

SPECK, H. J.; PEIXOTO, V. V. Manual básico de desenho técnico. 4 ed.: UFSC, 
2010.  

 
EBOOK 

LEGGITT, Jim. Desenho de arquitetura: Técnicas e atalhos que usam tecnologia, 
2004. Minha Biblioteca. Web. 09 August 2013  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SCHNEIDER, W. Desenho Técnico Industrial. Nacional, 2008.  

FRENCH, Thomas E,. VIERCK, Charles J. Desenho Técnico e Tecnologia Gráfica. 7. 

ed. São Paulo: Globo, 1999.  

MONTENEGRO, G. A. Desenho de projetos. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

VENDITTI, M. V. R. Desenho Técnico sem Prancheta com AutoCAD 2008. Visual 

Books, 2007. 

STRAUHS, Faimara do Rocio. Desenho técnico. São Paulo, SP: Atlas, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
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PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM                

 

1. EMENTA 

Padrões e Unidades. Algarismos Significativos. Vetores. Movimento em Duas e Três 

Dimensões. As Leis Fundamentais da Mecânica. Trabalho e Energia. Momento Linear, 

Impulso e Rotação de Corpos Rígidos. 

2. OBJETIVOS  

Geral 

 Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas e práticas uma 

formação básica em mecânica direcionada à sua área de formação, relacionando-a 

através de problemas aplicados e interligando com a geometria analítica e o cálculo 

diferencial e integral. 

Específicos 

  Unidade I 

 Ser capaz de compreender e relacionar grandezas físicas, suas unidades e 

identificar os erros decorrentes da medição. 

 Identificar o movimento de partículas utilizando geometria e cálculo diferencial e 

integral. 

 Utilizar os conceitos de força e suas aplicações na resolução de problemas 

relacionados à sua área de formação. 

 

Unidade II 

 Estabelecer relações entre força, trabalho e energia. 



 

 Utilizar o Princípio da Conservação da Energia e do Momento Linear no estudo 

das colisões. 

 Relacionar a rotação e translação de corpos rígidos, aplicando a segunda Lei de 

Newton. 

3. COMPETÊNCIAS: 

 Compreender a importância da Física no desenvolvimento tecnológico e no seu 

dia-a-dia.   

 Enfatizar os princípios da Física e suas aplicações.   

 Dar uma vasta, rigorosa e acessível introdução à Física baseada no cálculo, 

desenvolvendo no corpo discente habilidades necessárias para a solução de 

problemas e ajudá-lo a desenvolver a intuição física.  

 Proporcionar aos discentes condições de aplicar os resultados teóricos nos 

experimentos.  

 Confrontar os resultados teóricos com os experimentais.   

 Valorizar a experimentação com o uso de laboratórios. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Cinemática 

1 - Padrões e Unidades, Incertezas e Algarismos Significativos.  

1.1 Introdução à Física  

1.2 Padrões e Unidades  

1.3 Conversão de Unidades  

1.4 Algarismos Significativos  

2 – Cinemática dos Movimentos  

2.1 Velocidades Média e Instantânea  

2.2 Acelerações Média e Instantânea  

2.3 Movimento Uniforme  

2.4 Movimento Uniformemente Variado (MUV)  

2.5 Movimento Circular Uniforme (MCU)  

3 - As Leis Fundamentais da Mecânica  

3.0 As Leis Fundamentais da Mecânica  

3.1 Conceito e classificação de Força  



 

3.2 As Três Leis de Newton  

3.3 Conceito de Vetor e Aplicação no Cálculo da Força Resultante  

3.4 Força de Atrito e Força Normal  

3.5 Aplicações das Leis de Newton  

UNIDADE II: Dinâmica  

1 - Trabalho e Energia Cinética  

1.0 Trabalho e Energia Cinética  

1.1 Conceito de Trabalho  

1.2 Trabalho de uma Força Variável  

1.3 Energia Cinética e o Teorema do Trabalho-Energia  

1.4 Potência  

1.5 Energia Potencial  

1.6 A Lei de Conservação da Energia Mecânica  

2 - Momento Linear e Impulso  

2.1 Definição de Momento Linear  

2.2 Momento e Sistemas Isolados  

2.3 Impulso e Momento  

2.4 Movimento de um Foguete  

3 – Rotação de Corpos Rígidos  

3.1 Relações entre grandezas rotacionais e translacionais  

3.2 Energia Cinética Rotacional  

3.3 Torque e Momento Angular  

3.4 A Lei de Conservação do Momento Angular 

5. METODOLOGIA DE ENSINO 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, envolvendo 

exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de aprofundamentos em alguns 

temas de maior interesse na atualidade, através de pesquisa bibliográfica. As aulas 

serão conduzidas com a utilização de quadro branco de pincel e retro projetor, alguns 

vídeos sobre o tema estudado, além do laboratório de Física Experimental onde 

faremos diversas experiências que facilitarão à compressão da parte teórica.  

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  



 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas subjetivas e 

contextualizadas; serão realizadas práticas experimentais no laboratório que será a 

medida de eficiência (ME). Esta medida de eficiência abordará a confecção de 

relatórios e a execução de um projeto integrador em cada unidade.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HALLIDAY, David., RESNICK, Robert. Fundamentos de Física – Mecânica. Vol. 1, 8 
ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

HEWITT, Paul G. Física Conceitual. Porto Alegre: 2011. 

NUSSENZVEIG, H. Moysés. Curso de física básica: mecânica. 4. ed. rev., 7. reimpr. 
São Paulo: E. Blücher, 2010. V 

EBOOK 

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física - 
Mecânica v. 1, 9 ed. LTC, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca.  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NUSSENZVEIG, M. H. Física Básica. v. 2 e 4. São Paulo: Edgard Blücher LTDA, 
2006.  

RESNICK, R.; HALLIDAY, D.; WALKER, J. Fundamentos de Física - Vol. 1 
Mecânica. 8ª edição, LTC, 2006. 

TREFIL, James; HAZEN, Robert M. Física viva: uma introdução à física conceitual. 
Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c2006. V. 1, 2, 3 

TIPLER, Paul A. Física: para cientistas e engenheiros: física moderna: mecânica 
quântica, relatividade e a estrutura da matéria. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, c2006. v. 3 

TIPLER, Paul A.. Física: para cientista e engenheiros. 4. ed. Rio de Janeiro: Livro 
Técnico e Científico, ©2009. v. 1. 

EBOOK 

CHAVES, Alaor. Física Básica - Mecânica. LTC, 2007. VitalBook file. Minha 
Biblioteca. 

BAUER, Wolfgang. Física para Universitários: Mecânica. AMGH, 2012. VitalBook 
file. Minha Biblioteca. 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas De Engenharia De 
Petróleo I 

CÓDIGO CR PERÍODO CARGA 
HORÁRIA 

F109088 02 2º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1.EMENTA 

Sistematicidade de um currículo por competências, Ética profissional, Bases 

Orientadoras da Ação Generalizadas, Interpretação de uma segunda língua, 

integração de conteúdo, Bases Orientadoras da Ação Específicas, Desenvolvimento 

de prática integradora. 

2.OBJETIVOS 

Geral 

Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno. 

Específicos 

UNIDADE I 

 Estimular o aluno a buscar informações oriundas de várias fontes; 

 Interpretação de um texto técnico em uma segunda língua. 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva; 

 Entender e aplicar Bases Orientadoras da Ação que nortearão o desenvolvimento 

de suas atividades profissionais; 

UNIDADE II 

 Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e 

coletiva; 



 

 Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar informações 

coletadas para geração de conhecimentos. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Trabalhar de forma autônoma; 

 Identificar, apresentar e resolver problemas; 

 Aplicar os conhecimentos na prática; 

 Compreender e aplicar a linguagem científica; 

 Organizar e planejar o tempo para execução de atividades; 

 Organizar projetos de pesquisa vinculados à área de conhecimento do curso; 

 Buscar, processar e analisar informações procedentes de fontes diversas; 

 Trabalhar em equipe, com atenção às habilidades interpessoais; 

 Comunicar-se de forma oral e escrita; 

 Compromisso ético; 

 Responsabilidade social e compromisso cidadão. 

4.CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I:  

 Currículo por Competências: 

o Sistematicidade e Integração 

 Bases Orientadoras da Ação: 

o Interpretação e Argumentação de Textos 

o Trabalho em Equipe 

o Modelagem 

o Solução de Problemas 

o Construção de Projetos 

 Importância da Ética Profissional 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para interpretar um texto em uma 

segunda língua. 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para montar equipes de trabalho. 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para Modelar e Solucionar o Problema 

Proposto. 



 

 Identificar quais conteúdos já estudados em sua formação acadêmica são 

abordados de forma integradora em seu problema proposto. 

UNIDADE II:  

 Desenvolvimento de Prática Integradora Específica auxiliada pelas Bases 

Orientadoras da Ação. 

 Construção de um Pré-Projeto para resolução do problema específico segundo 

Base Orientadora de Ação proposta, identificando em cada caso, os impactos 

gerados: ambiental, social, tecnológico, científico e econômico. 

5.METODOLOGIA DE ENSINO 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e argumentações no 

contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de dificuldade, acompanhamento 

a cada encontro das etapas de desenvolvimento do trabalho, e trabalho em equipe 

para resolução de problema multidisciplinar da sua área de atuação profissional. 

6.METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será desenvolvida em três etapas: uma parte escrita de desenvolvimento 

do trabalho em forma de um pré-projeto equivalente a 30% da nota da unidade, uma 

apresentação oral da resolução do problema contemplando 30% da nota da unidade e 

os 40% restantes da nota serão distribuídos pela realização das etapas de 

desenvolvimento do projeto a cada encontro. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa.     5. ed., 4. impr.  São 

Paulo,  SP: Atlas, 2010. 184 p 

CERVO, Amado et al., Metodologia científica. São Paulo: Prentice Hall, 2011  

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 

Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 808 p. 

E-BOOK 

LINDEBURG, Michael R. Fundamentos de Engenharia - Teoria e Prática Vol. 1. 

LTC, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

SHREVE, R. Norris; BRINK JR., Joseph A. Indústrias de processos químicos.  4. ed. 

Rio de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan, 2010. 717 p.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 

documentação: artigo em publicação periódica científica impressa. Rio de Janeiro: 

2003.   

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. 6. imp. São Paulo, SP: Atlas, 2010.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e 

documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro: 2011.  

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA  DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Álgebra Linear 

CÓDIGO CR PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

F108472 02 2° 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

1. EMENTA:  

Matrizes. Espaços vetoriais. Subespaços Vetoriais. Base e Dimensão. Matriz mudança 

de base. Transformações lineares. Matriz associada a uma transformação linear. 

Autovalores e Autovetores. Aplicações das transformações lineares. 

 2. OBJETIVOS: 

Geral:  

Compreender os conteúdos fundamentais da álgebra linear, tais como matrizes, 

determinantes, sistemas de equações lineares e suas aplicações práticas, além dos 

conceitos de espaços e subespaços vetoriais e as transformações lineares e suas 

aplicações nos mais diversos tipos de problemas, enfatizando sempre as aplicações e 

as demonstrações pertinentes. 

Específicos: 

Unidade I:  

Resolver problemas que envolvem os principais conceitos e propriedades sobre 

matrizes reais; 

Resolver problemas que envolvem o cálculo e as principais propriedades do 

determinante de uma matriz real; 

Aplicar o método da eliminação de Gauss para a resolução de um sistema de 

equações lineares; 

Identificar um subespaço vetorial arbitrário; 

Determinar a base e a dimensão de um espaço vetorial arbitrário; 

Construir a matriz mudança de base entre dois espaços vetoriais arbitrários; 



 

Unidade II:  

Identificar uma aplicação como uma transformação linear entre dois espaços vetoriais 

arbitrários; 

Classificar quando for o caso, uma transformação linear como injetora, sobrejetora ou 

bijetora. 

Identificar quando existirem, os chamados núcleo e imagem de uma transformação 

linear. 

Determinar uma base e a dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação 

linear; 

Determinar, quando existir, os autovalores e autovetores associados a uma 

transformação linear. 

Determinar a matriz associada a uma transformação linear; 

Verificar algumas aplicações das transformações lineares 

3. COMPETÊNCIAS: 

Confrontar opiniões e pontos de vista sobre os livros e textos apresentados para o 

estudo da álgebra linear. 

 Desenvolver a capacidade investigativa dentro dos princípios teóricos e das 

aplicações da álgebra linear. 

Desenvolver a capacidade de  trabalho em equipe e individual de forma oral e/ou 

escrita com planejamento do tempo. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I :  

1.1 Revisão do cálculo matricial; 

1.2 Definição e exemplos de espaços vetoriais; 

1.3 Definição e exemplos de subespaços vetoriais; 

1.4 Combinação linear; 

1.5 Geradores de um espaço vetorial; 

1.6 Dependência e independência linear; 

1.7 Base e dimensão de um espaço vetorial; 

1.8 Matriz mudança de base e suas aplicações; 



 

   UNIDADE II:  

2.1 Definição e exemplos de transformações lineares; 

2.2 Isomorfismo entre espaços vetoriais; 

2.3 Núcleo e imagem de uma transformação linear; 

2.4 Operações com transformações lineares; 

2.5 Autovalores e autovetores associados a uma transformação linear; 

2.6 Matriz associada a uma transformação linear; 

2.7 Aplicações das transformações lineares. 
 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

As aulas serão expositivas e dialogadas com discussão dos temas abordados 
procurando identificar e encontrar soluções para os problemas propostos, sempre 
procurando contextualizar a álgebra linear na Engenharia. 

 
6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

O processo avaliativo será desenvolvido mediante a aplicação de uma Prova 

Contextualizada Individual e de Medida de Eficiência em cada uma das duas unidades. 

A Medida de Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em, pelo 

menos, duas atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTON, Howard; BUSBY, Robert C. Álgebra linear contemporânea. Porto Alegre, 

RS: Bookman, 2011.  

SANTOS, N. M. dos; Vetores e Matrizes: Uma introdução a álgebra linear. 4.ed. São 

Paulo,SP: Thomson Learnig, 2007.  

KOLMAN, Bernard HILL,David R. Introdução a Álgebra Linear com aplicações. 8. 

ed. Rio de Janeiro,RJ: LTC, 2006. 

E-BOOK 

LAY, David C. Álgebra Linear e suas Aplicações, 4. ed. LTC, 2013. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

ANTON, Howard; RORRES, Chris. Álgebra linear com aplicações. 8. ed., 2. reimpr. 

Porto Alegre: Bookman, 2006. 572 p. 

ESPINHOSA, Isabel C.O.N, Biscolla, Laura M.C.C.O., Barbieri Filho, Plínio. Álgebra 

linear para computação. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  

CORREA, Paulo Sergio Quilelli. Álgebra Linear e Geometria Analítica. São Paulo: 

Interciência, 2006  

HOFFMANN Laurence D.; Bradley Gerald L. Cálculo: Um Curso Moderno e suas 

Aplicações. 10. Ed. LTC, 2013. 

LIPSCHUTZ, Seymour. Álgebra Linear: teoria e problemas. 3 ed. São Paulo: Makron 

Books, 2006.  

EBOOK 

LEON, Steven J. Álgebra Linear com Aplicações, 8.ed. LTC, 2010. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. 

KOLMAN, Bernard; HILL, David Ross. Introdução à Álgebra Linear com Aplicações, 

8ª edição. LTC, 2006. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

SHIFRIN, Theodore. Álgebra Linear - Uma Abordagem Geométrica, 2ª edição. LTC, 

2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º PERÍODO 

 
 
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

 
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Filosofia e Cidadania 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO 
 

CH 

 
H113465 

 
04 

 
3º 

 
80  

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Evolução do Conhecimento: conhecimento filosófico, grandeza do conhecimento, as 

relações homem-mundo, o homem cidadão. Filosofia, ideologia e educação: processo de 

ideologização, escola e sociedade, ciência e valores, educação e transformação; Ética e 

cidadania: ética e moral, compromisso ético, a construção da cidadania, 

pluradimensionalidade humana; Ação educativa e cidadania: ética e labor, ética e trabalho, 

ética e ação, integralidade do homem na sociedade.. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive comportamentos de 

cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade balizada por valores éticos. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Desenvolver uma ampla compreensão do processo de desenvolvimento do 

conhecimento humano, da sua origem a construção de diferentes leituras de mundo: 

entre elas a interpretação filosófica, até chegar a ciência contemporânea; 

 Identificar o significado e a importância da filosofia no conjunto dos conhecimentos 

construídos pela humanidade e a necessidade de se desenvolver uma postura 

reflexiva e crítica diante da realidade do mundo e da vida contemporânea; 

 Perceber a sutileza dos processos de ideologização que movem e manipulam os 

pensamentos, os comportamentos e os movimentos históricos do mundo 

contemporâneo; 

 Refletir sobre cidadania como valor e como exigência na construção de uma 

sociedade sustentável, em que a educação assume um papel fundamental; 



 

 Identificar a ética como uma postura filosófica na construção de um novo homem e de 

uma nova sociedade; 

 Desenvolver uma postura reflexiva e crítica que inspire e motive comportamentos de 

cidadãos comprometidos com a construção de uma sociedade balizada por valores 

éticos. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Aspectos Filosóficos, Ideológicos e Educacionais 

Evolução do Conhecimento  

 Conhecimento filosófico; 

 Grandeza do conhecimento; 

 As relações homem-mundo; 

 O homem cidadão. 

Filosofia, Ideologia e Educação 

 Processo de ideologização; 

 Escola e Sociedade; 

 Ciência e valores; 

 Educação e Transformação. 

UNIDADE II: Ética, Cidadania e Sociedade 

Ética e Cidadania 

 Ética e Moral; 

 O compromisso ético; 

 A construção da cidadania; 

 A Pluradimensionalidade Humana. 

Ação Educativa e Cidadania 

 Educação, ética e labor; 

 Ética e trabalho; 

 Ética e Ação; 

 A Integralidade do homem na Sociedade. 

 

 

 



 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, bem como através de dinâmicas, filmes ou jogos dramáticos; com os alunos para 

apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema; dinâmica de grupos para 

discussão de questões relacionadas ao tema, fixando os conceitos (re) construídos na 

interação professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por intermédio de prova contextualizada e individual com questões 

objetivas realizadas de modo presencial e por meio de atividades de grupo, bem como 

apresentação de seminários, trabalhos científicos e medida de eficiência. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, Rubem. Filosofia da Ciência. Editora Loyola. São Paulo. 2009.  

CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2012.  

MARCONDES, Danilo. Iniciação a História da Filosofia: dos pré-socráticos a 

Wittgenste. Rio de Janeiro. Editora Zahar. 2008  

E-BOOK 

STEGMÜLLER, Wolfgang. A Filosofia Contemporânea - Introdução Crítica, 2ª 

edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BUFFA, Ester; ARROYO, Miguel González; NOSELLA, Paolo. Educação e cidadania: 

quem educa o cidadão?.   8. ed.  São Paulo,  SP: Cortez, 2000. 94 p.  

CAPRA, Fritijof. O Ponto de Mutação. São Paulo: Cultrix, 2006.  

ÉTICA  e cidadania: caminhos da filosofia : (elementos para o ensino de filosofia). 

6. ed. Campinas, SP: Papirus, 2000. 111 p. 

GOYARD-FABRE, Simone. Filosofia crítica e razão juridica. São Paulo: Martins Fontes, 

2006. 



 

_______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8 ed. Brasília, DF: 

Cortez, 2010. 

E-BOOK 

SAUNDERS, Clare ; MOSSLEY, David ; ROSS, George MacDonald ; LAMB, Danielle 

;CLOSS, Julie . Como Estudar Filosofia, 2009. Minha Biblioteca. Web. 09 August 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA  DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Formais e Tecnologia 

DISCIPLINA: Práticas de Pesquisa na Área 
de Engenharia 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F108162 02 3º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Pesquisa sobre tema vinculado à área de formação. Desenvolvimento de pesquisa 

bibliográfica e/ou documental. Produção de texto acadêmico, atendendo às normas da 

ABNT. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Estimular a aquisição de habilidades básicas em pesquisa, por meio de práticas que 

possibilitem ao discente participar ativamente do processo de aprendizagem, favorecendo a 

construção e socialização de conhecimentos e saberes para a sua formação profissional. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

 Despertar no discente o interesse pela pesquisa; 

 Contribuir para a aquisição de habilidades investigativas básicas; 

 Incentivar práticas de estudos independentes que contribuam para o desenvolvimento 

da autonomia intelectual e acadêmica; 

 Apresentar as fases da pesquisa científica. 

UNIDADE II 

 Oferecer ao aluno as condições para a elaboração e apresentação de trabalhos 

acadêmicos;  

 Proporcionar conhecimentos teóricos e técnicos para a elaboração de um projeto de 

pesquisa. 



 

3. COMPETÊNCIAS 

 Selecionar informações, utilizando métodos, instrumentos e tecnologia adequados; 

 Realizar uma pesquisa, considerando cada etapa; 

 Elaborar fichamentos, esquemas e resumos; 

 Confrontar opiniões e pontos de vista dos diversos especialistas de acordo com o 

tema selecionado para estudo; 

 Respeitar os princípios éticos acerca da autoria e produção do conhecimento; 

 Apresentar atitudes e comportamentos necessários para o trabalho em equipe; 

 Produzir um projeto de pesquisa, de acordo com princípios e normas metodológicas. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Pesquisa Científica 

 Base conceitual sobre pesquisa; 

 Fases da pesquisa científica; 

 Seleção e delimitação do tema; 

 Características da pesquisa: quanto à natureza, quanto aos meios, quanto aos 

objetivos, quanto à abordagem, quanto à obtenção de informações. 

UNIDADE II: Projeto de Pesquisa 

 Estudo e construção do Projeto de Pesquisa; 

 Elementos textuais: o problema a ser abordado, a(s) hipótese(s), quando couber 

(em), bem como o(s) objetivo(s) a ser (em) atingido(s) e a(s) justificativa(s), referencial 

teórico que o embasa, a metodologia a ser utilizada, assim como os recursos e o 

cronograma necessários à sua consecução. 

 Identificar, quando for o caso, os impactos gerados pela pesquisa: ambiental, social, 

tecnológico, científico e econômico. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, com orientação individual/coletiva, estudo de texto, discussões, estudo dirigido e 

trabalho em equipe. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 



 

Será desenvolvida por intermédio de prova contextualizada e individual com questões 

objetivas realizadas de modo presencial e por meio de atividades de grupo, bem como 

apresentação de seminários, trabalhos científicos e medida de eficiência. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 9 ed.. São Paulo: Atlas, 2010  

BOAVENTURA, E. Como ordenar as ideias. 9 ed. São Paulo: Ática, 2007.  

RODRIGUES, A. J. Metodologia Científica. 2 ed. Aracaju: Unit, 2011.  

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MAGALHÃES, G. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 

tecnologia. São Paulo: Ática, 2005.  

MEDEIROS, J. B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 

resenhas. 11ª edição. São Paulo: Atlas, 2009.  

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa.     5. ed., 4. impr.  São 

Paulo,  SP: Atlas, 2010. 184 p 

APPOLINÁRIO, F. Metodologia da ciência filosofia e prática da pesquisa. 1 ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2006.  

STEPKE, Fernando Lolas; DRUMOND, José Geraldo de Freitas. Ética em engenharia 

e tecnologia. Brasília, DF: Confea, 2011. 152 p.  
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PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 
 Métodos de Investigação. Tipos de Levantamentos. Aplicações da Geofísica de 

Prospecção. Interpretação. Propriedade Física de Materiais da Terra. Método Sísmico. 

Métodos Elétricos. Método Gravimétrico. Método Magnético. Aplicações na indústria do 

petróleo. 

2 OBJETIVOS 

Promover o desenvolvimento dos conhecimentos teóricos e práticos da Geofísica no 

tocante aos métodos Sísmicos, Sísmica de Reflexão, Métodos Elétricos , Método 

Gravimétrico e Método Magnético. 

3 COMPETÊNCIAS  

- Ter conhecimento das teorias. 

- Desenvolver raciocínio lógico para operar com valores e formulações matemáticas. 

- Conhecer os princípios físicos dos métodos geofísicos. 

- Conhecer os tipos de aplicações dos métodos geofísicos. 

- Pensamento crítico e criativo.  

- Domínio de instrumentais auxiliares da Geofísica. 

- Habilidade para a aplicação dos conhecimentos e das técnicas apreendidas.  

- Domínio de tecnologias atualizadas. 

- Selecionar o tipo de pesquisa e a linguagem científica mais adequada para tratar 
informação considerando suas características e o problema proposto.  

- Utilizar instrumentais adequados na investigação científica.  



 

- Utilizar adequadamente a linguagem científica.  

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Prospecção Geofísica; Método Sísmico 

1. Conceituação geral de geofísica de Prospecção 

2. Considerações Básicas 

2.1. Princípio de Fermat 

2.2. Princípio de Huygens 

2.3. Modalidade de Propagação 

2.4. Velocidade de Propagação 

2.5. Características do sinal sísmico 

Método Sísmico – Sísmica de Reflexão 

1. Reflexão sísmica 

1.1. Forma geral do gráfico tempo - distância 

1.2. Difração 

1.3. Sismograma 

1.4. Profundidade do ponto de tiro e múltiplas 

1.5. Coeficiente de reflexão e transmissão 

1.6. Interface inclinada 

1.7. Interfaces paralelas 

2. Sinal, Ruído, Razão Sinal-Ruído, Apresentação de Dados 

UNIDADE II: Métodos Elétricos, Método Gravimétrico e Método Magnético. 

1. Métodos elétricos 

1.1. Medidas de resistividade 

1.2. Sondagem elétrica 

1.3. Interpretação 

1.4. Princípios e aplicações 

2. Introdução à geofísica de prospecção 



 

2.1. Métodos de investigação 

2.2. Tipos de levantamentos 

2.3. Aplicações da geofísica de prospecção 

2.4. Problemas diretos e inversos 

3. Método gravimétrico 

3.1. Fundamentos 

3.2. Anomalia Bouguer 

3.3. Princípios da exploração geofísica 

4. Método Magnético 

4.1. Momento e força magnética 

4.2. Potencial magnético 

4.3. Correção da variação diurna 

4.4. Correção de topografia 

4.5. Interpretação 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, envolvendo 

exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de aprofundamento em alguns 

temas de maior interesse na atualidade, através de pesquisas bibliográficas. 

As aulas serão conduzidas com a utilização de quadro branco de pincel e retroprojetor, 

alguns vídeos sobre o tema estudado.  

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas objetivas e 

subjetivas, abertas e fechadas, e contextualizadas sendo 8,0 pontos o seu valor 

máximo. Os 2,0 pontos restantes serão obtidos através de trabalhos individuais e em 

grupo de pesquisa e aprofundamento dos conhecimentos obtidos durante as aulas 

teóricas 



 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

PACHECO, Maco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
c2007. 306 p. 

PRESS, Frank et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

WICANDER, Reed; MONROE, James S. Fundamentos da geologia. São Paulo: 
Cengage Learning, c2009. xvii, 508 p. 

E-BOOK 

POMEROL, Charles; LAGABRIELLE, Yves; RENARD, Maurice; GUILLOT, Stéphane. 
Princípios de Geologia: Técnicas, modelos e teorias, 14ª edição. Bookman, Minha 
Biblioteca. 

POPP, José Henrique. Geologia Geral, 6ª edição. LTC, 2010. VitalBook file. Minha 
Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACOCCOLI, Giuseppe. O dia do dragão: ciência, arte e realidade no mundo do 
petróleo. Rio de Janeiro: Synergia, 2009. xiv, 408 p 

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 178 p. 

MOHRIAK, Webster; SZATMARI, Peter; ANJOS, Sylvia M. Couto. Sal: geologia e 
tectônica: exemplos nas bacias brasileiras. São Paulo: Beca, 2009. 450 p. 

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. Diálogos Geológicos: é preciso conversar mais 
com a terra. São Paulo: O Nome da Rosa, 2008. 182 p. 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2004. 271 p. 
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PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Constituição Interna e Dinâmica do Globo Terrestre. Tipos e Propriedades de Minerais 

e Rochas. Processos Formadores dos Principais Tipos de Rochas. Geologia Ambiental. 

Introdução à Paleontologia. Tempo Geológico. Introdução à geologia estrutural e 

geotectônica. Processos de naturais de intemperismo e sedimentação. Noção de fácies 

geológica. Ações antrópicas no globo. Geologia do estado de Sergipe. 

2 OBJETIVO: 

- Proporcionar aos alunos o entendimento amplo e integrado, embora introdutório, dos 

processos atuantes na geosfera terrestre e suas complexas interações. 

3 COMPETÊNCIAS: 

-Aquisição de conhecimentos acerca doas principais minerais e rochas formadores da 

crosta terrestre, assim como os ambientes nos quais estas foram formadas e as 

estruturas nelas presentes. 

-Conhecimento e identificação os processos naturais de intemperismo e sedimentação 

nos diversos ambientes.  

-Identificar e esclarecer os processos antrópicos nos ambientes urbanos e rurais.  

Discutir, com base no passado geológico, a evolução dos ambientes atuais. 

4 CONTEÚDO PROGRAMATICO: 

UNIDADE I: Formação da Terra  

1. O planeta Terra 



 

Propriedades físico-químicas da Terra. 

Composição geral do globo. 

Constituição litológica da crosta terrestre. 

2. Mineralogia e Petrografia Macroscópica 

Definições de minerais e rochas e de suas propriedades físicas. 

Mineralogia e Cristaloquímica. 

Petroquímica . 

Minerais silicatados e não-silicatados. 

Rochas Ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. 

3. Processos Geológicos Internos 

Magmatismo, plutonismo. 

Dinâmica da tectônica de placas. 

Natureza das estruturas geológicas. 

Análise estrutural: descritiva, cinemática e dinâmica. 

Contatos, estruturas primárias, falhas, dobras, juntas, clivagem, foliação e lineamentos. 

4. Processos Geológicos Externos 

Intemperismo: processos gerais. 

Ação geológica superficial e subterrânea da água. 

Ação geológica dos ventos. 

Ação geológica do gelo. 

Ação geológica dos mares. 

Ação geológica dos organismos. 

Ação geológica antrópica. 

UNIDADE II: Sedimentologia e Estratigrafia 

1. Sedimentologia 

Noção de fácies sedimentar. 

Propriedades físicas, químicas e mineralógicas dos sedimentos. 



 

Tipos de rochas sedimentares. 

Transporte e sedimentação. 

Estruturas sedimentares. 

Ambientes de sedimentação. 

Contatos entre corpos sedimentares. 

Seções Estratigráficas e datação. 

Correlação estratigráfica 

2. Paleontologia 

Definições de fósseis, icnofósseis e subfósseis 

Importância da paleontologia. 

Aspectos gerais da investigação paleontológica. 

Bioestratigrafia. 

3. Formação Geomorfológica 

Estudos gerais de formações superficiais e dos solos. 

Processos endogenéticos na formação do relevo. 

Geomorfologia fluvial, costeira e cáustica. 

A geomorfologia e os problemas ambientais. 

4. Geologia de campo 

Técnicas de mapeamento geológico. 

Levantamento geológico regional. 

Sensoriamento remoto: o uso de imagens no mapeamento geológico. 

Levantamentos geológicos urbanos: os problemas da ocupação urbana. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas com utilização de recursos visuais, aulas práticas no Laboratório de 
Geologia e aulas práticas com excursões de campo. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 



 

Provas escritas de respostas discursivas trabalho para discussão e respostas em 

grupo, seminários internos elaborados em grupos, relatórios de aulas práticas e 

excursões. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MILLER JR., G. Tyler. Ciência ambiental. São Paulo: Cengage Learning, c2007.  

ODUM, Eugene P. BARRETT, Gary W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: 
THOMSON, 2007.  

SALGADO-LABOURIAU, Maria Lea. História ecológica da terra. 2. ed., 6. reimpr. São 
Paulo: E. Blücher, 2008.  

E-BOOK 

TOWNSEND, Colin R. ; BEGON, Michael ; HARPER, John L. Fundamentos em 
Ecologia, 3ª edição. ArtMed, Minha Biblioteca. 

POMEROL, Charles. Princípios de Geologia: Técnicas, modelos e teorias, 14ª 
edição. Bookman, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de indivíduos 
a ecossistemas. 4. ed. Rio Grande do Sul: ARTMED, 2008.  

RIDLEY, Mark. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008.  

SÁNCHEZ, Luis Enrique. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. 
São Paulo: Oficina de Textos, 2008.  

NOGUEIRA, Marcos Gomes; HENRY, Raoul; JORCIN, Adriana (Org.). Ecologia de 
reservatórios: impactos potenciais, ações de manejo e sistemas em cascata. 2. 
ed. São Paulo: RiMa, 2007. viii,  

TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI: enfrentando a escassez. 3. ed. São 
Paulo: RiMa, 2009. 251 p. 
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1 EMENTA 

Estudo dos Gases, Líquidos e Soluções. Cinética das Reações e Catálise. Adsorção. 

Sistemas Coloidais. Termodinâmica Básica e Termoquímica. Equilíbrio Químico, 

Entropia e Energia Livre. Alguns aspectos industriais e ambientais da físico-química. 

Atuações e aplicação no meio ambiente. 

2 COMPETÊNCIAS: 

- Favorecer o exercício de observar, indagar e avaliar dados; 

- Tirar conclusões a respeito de fenômenos; 

- Compreender a importância do conhecimento científico; 

- Realização de trabalhos em equipe de forma que desenvolvam também 

habilidades como as de comunicação e discussão; 

- Aprender a admitir e respeitar idéias diferentes; 

- Exercitar a argumentação e desenvolver o pensar e o espírito de cooperação; 

- Compreensão de alguns dos fundamentos básicos dos fenômenos químicos 

envolvidos em sua vida; 

- Estabelecer relações explícitas entre os diversos tópicos que serão estudados; 

- Participar ativamente em seu processo de aprendizagem. 

2 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Gases, Líquidos e Soluções. Cinética das Reações e Catálise. Adsorção. 

Sistemas Coloidais. 

1. Gases 



 

1.1. O estado gasoso da Matéria; 

1.2. As Leis do Estado Gasoso; 

1.3. A Teoria Cinética dos Gases; 

1.4. Desvios em relação à Lei dos Gases Ideais; 

2. Líquidos 

2.1. O Estado Líquido da Matéria; 

2.2. A Pressão de Vapor dos Líquidos; 

2.3. A Tensão Superficial dos Líquidos; 

2.4. A Viscosidade dos Líquidos; 

3. Soluções 

3.1. Conceitos Fundamentais; 

3.2. Soluções de gases em líquidos; 

3.3. Soluções de líquidos em líquidos – Fenômenos de destilação; 

3.4. Soluções de sólidos em líquidos; 

4. Cinética das Reações e Catálise 

4.1. Cinética das reações; 

4.2. Catálise. 

5. Adsorção 

 5.1. Os processos de Adsorção; 

 5.2. Aplicações da Adsorção. 

6. Sistemas Coloidais 

 6.1. Introdução aos Sistemas Coloidais; 

 6.2. Sóis. Preparação e purificação; 



 

 6.3. Sóis. Propriedades elétricas; 

 6.4. Emulsões; 

 6.5. Géis. 

UNIDADE II: Termodinâmica Básica, Termoquímica, Equilíbrio Químico, Entropia e 

Energia Livre 

7. Termodinâmica Básica 

 7.1. Calor, Trabalho e Energia;. 

 7.2. A primeira Lei da Termodinâmica; 

 7.3. A segunda Lei da Termodinâmica; 

 7.4. Entalpia; 

 7.5. Capacidade Calorífica; 

 7.6. Calores de Transição; 

 7.7. Processos reversíveis. 

8. Termoquímica 

 8.1. Definições e convenções; 

 8.2. Determinação dos Calores de Reação; 

 8.3. Variação do Calor de Reação com a Temperatura. 

9. Equilíbrio Químico 

9.1. Dedução da Expressão da Constante de Equilíbrio; 

9.2. Aplicações da Expressão da Constante de Equilíbrio; 

9.3. Fatores que influenciam as Concentrações no equilíbrio. 

10. Entropia e Energia Livre    

10.1. Entropia; 



 

10.2. Energia Livre. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

 As aulas serão expositivas seguidas de discussão dos temas abordados 

procurando realizar uma conexão com os diferentes avanços culturais, científicos e 

tecnológicos. Serão feitos seminários complementares sobre os temas abordados para 

desenvolver no discente a compreensão do cotidiano e as tendências do futuro além de 

estimular com isto um perfil de futuros pesquisadores por meio de pesquisas do cotidiano. 

Ao final de cada unidade os alunos receberam uma lista contendo exercícios referentes 

aos temas estudados procurando com isto dar ênfase no compromisso com uma 

formação continuada. Ao final da avaliação de cada unidade realizaremos comentários e 

discussão acerca da avaliação para que a mesma sirva também como mais uma 

ferramenta na concepção do erro como mais uma etapa do processo de aprendizagem.    

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Serão feitas 2 avaliações teóricas. Nas avaliações teóricas a nota corresponderá a 

provas onde deve-se priorizar o estímulo ao pensamento crítico dos discentes por meio 

da contextualização da avaliação onde procuraremos identificar e verificar as habilidades 

e competências adquiridas/desenvolvidas, procurando dar especial destaque para a 

relação teoria/prática. Na 2a Unidade os alunos deveram apresentar trabalhos em equipe 

na forma de seminários referentes a temas correlacionados aos diferentes temas 

químicas estudas e suas consequências ao meio-ambiente e estudos de casos buscando 

dar um caráter interdisciplinar aos conceitos vistos. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOTZ, J. C. TREICHEL Jr, P. M.. Química Geral e Reações Químicas. Volume 1. 

Thomson, 2010 

MOORE, Walter J. Físico-química. São Paulo, SP: E. Blücher, 2012 

ATKINS, P. W.; PAULA, Julio de. Atkins Físico-Química.     9. ed.  Rio de Janeiro, RJ: 

LTC, 2012. v.1  

EBOOK 



 

LEVINE, Ira N. Físico-Química - Vol. 1. 6 ed. LTC, 2012. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR                                                                                   

BALL, David W. Físico-química. São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, 2006. 

KOTZ, J. C. TREICHEL Jr, P. M.. Química Geral e Reações Químicas. Volume 2. 

Thomson, 2010.  

CASTELLAN, Gilbert. Fundamentos de físico-química.       Rio de Janeiro, RJ: LTC, 

2011. 527 p. 

VAN NESS, H. C., ABBOTT, M. M., SMITH, J. M.. Introdução à Termodinâmica da 

Engenharia Química. 5 ed. Editora Livros Técnicos e Científicos (LTC), 2011. 

ATKINS, P. W.; PAULA, Julio de. Físico-química: fundamentos. 5. ed. Rio de Janeiro, 

RJ: LTC, c2011. 

EBOOK 

LEVINE, Ira N. Físico-Química - Vol.2. 6 ed. LTC, 2012. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 
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1. EMENTA 

Integrais de linha. Campos vetoriais, trabalho, circulação e fluxo. Independência do caminho, 

funções potenciais e campos conservativos. O teorema de Green no plano. Áreas e integrais 

de superfície. Superfícies parametrizadas. Teorema de Stokes. Teorema da divergência. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas uma formação básica em campos 

vetorial direcionada à sua área de formação, relacionando-a através de problemas aplicados 

e interligando com a física e a engenharia. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

 Definir e calcular uma integral de linha sobre uma curva; 

 Compreender como se calcula o centro de massa e o momento de inércia de vários 

corpos;  

 Apresentar os conceitos de campo vetorial, gradiente, divergente e rotacional; 

 Calcular o trabalho realizado por uma força ao longo de uma curva no espaço; 

 Analisar o fluxo através de uma curva fechada no plano. 

 

UNIDADE II 

 Definir função potencial, independência do caminho e campo conservativo; 



 

 Enunciar e aplicar o Teorema de Green no Plano; 

 Parametrizar uma superfície;  

 Calcular a área de uma superfície; 

 Enunciar e aplicar o teorema de Stokes; 

 Interpretar o significado da divergência; 

 Enunciar e aplicar o teorema da divergência. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de utilizar o cálculo vetorial para descrever o escoamento de fluidos; 

 Capacidade de utilizar a teoria do cálculo vetorial para explicar fenômenos da Física e 

da Engenharia; 

 Capacidade de utilizar um software numérico com o Mathematica, Silab, ou Maple 

para descrever os campos vetoriais nos problemas da engenharia. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Integração para Campos Vetoriais 

Integrais de Linha 

 Definições e Notações. 

 Como calcular uma integral de Linha. 

 Cálculo de Massa, Centro de Massa, Momento de Inércia e o Raio de Rotação.  

Campos Vetoriais, Trabalho, Circulação e Fluxo  

 Campos Vetoriais. 

 Campo Gradiente.  

 Trabalho Realizado por uma Força ao Longo de uma Curva no Espaço. 

 Integrais de Escoamento e Circulação. 

 Fluxo através de uma Curva Plana. 

Independência do Caminho, Funções Potenciais e Campos Conservativos 

 Independência do Caminho.  

 Integrais de Linha em Campos Conservativos. 

 Cálculo de Potenciais para Campos Conservativos. 

 Formas Diferenciais Exatas. 



 

UNIDADE II: Teoremas de Green, de Stokes e da Divergência  

O Teorema de Green no Plano 

 Densidade de Fluxo em um Ponto: Divergente. 

 Densidade de Circulação em um ponto: o Rotacional.  

 Uso do Teorema de Green para Calcular Integrais de Linha. 

Áreas e Integrais de Superfície 

 Áreas de Superfícies.  

 Integrais de Superfícies.  

 Integral de Superfície para Fluxo;  

Superfícies Parametrizadas 

 Parametrização de Superfícies. 

 Área de Superfícies. 

 Integrais de Superfícies. 

Teoremas de Stokes e da Divergência 

 Densidade de Circulação: Rotacional 

 Teorema de Stokes. 

 Campos Conservativos e o Teorema de Stokes 

 Teorema da Divergência 

 Lei de Gauss e o Teorema da Divergência 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

No processo de avaliação serão utilizadas duas provas escritas com perguntas subjetivas e 

contextualizadas. Também serão realizados trabalhos em grupo e exercícios propostos para 

resolução em sala de aula.  

A Medida de Eficiência valerá 2,0 (dois) pontos e será definida através de um processo 

contínuo, individual e/ou em grupo, em sala de aula ou fora dela, a depender do conteúdo 

que estiver sendo objeto de estudo, podendo ser feito com o emprego de avaliações e/ou 

trabalhos, durante o período de cada unidade de ensino, observando-se, também, a 

assiduidade e participação do discente nas atividades acadêmicas em sala de aula. A 

pontuação restante (8,0 pontos) corresponderá a uma Prova contextualizada. 



 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Será desenvolvida por intermédio de prova contextualizada e individual com questões 

objetivas realizadas de modo presencial e por meio de atividades de grupo, bem como 

apresentação de seminários, trabalhos científicos e medida de eficiência. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ÁVILA, Geraldo. Cálculo III. 3.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006 
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1. EMENTA 

Ondas: Movimentos Periódicos. Termologia: Temperatura e Calor. Ótica física: Natureza e 
propagação da luz; Difração e Interferência. 

 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas e práticas uma formação 

básica em termologia, ondas e ótica direcionada à sua área de formação, relacionando-

a através de problemas aplicados. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

 Estudar alguns tipos de osciladores como pêndulo simples, pêndulo físico, oscilador 

massa-mola, identificar as principais características do movimento harmônico simples e 

relacioná-los com situações reais; 

 Compreender as bases da termologia, relacionando-a a dilatação térmica e a 

absorção de calor pelos sólidos.  

UNIDADE II 

 Identificar as características da luz; 

 Estudar os fenômenos da reflexão, refração, difração e interferência. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de fundamentar um movimento periódico em máquinas, pêndulos, 

objetos e outros tipos de osciladores reais e compreender como uma força pode levar um 



 

oscilador a ter sua oscilação amortecida, forçada e em algumas situações levar à 

ressonância; 

 Capacidade de utilizar as bases da termologia, relacionando as escalas 

termométricas, sendo capaz de identificar e calcular a dilatação térmica e a quantidade de 

calor necessárias para provocar a variação de temperatura de um sólido ou líquido, bem 

como o calor é transferido de um corpo para outro; 

 Capacidade de interpretação as principais características e fenômenos que envolvem 

a luz. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Ondas e termologia.  

 Movimentos periódicos 

Definição de oscilação; 

Movimento harmônico simples (MHS); 

Energia no MHS; 

Pêndulo simples; 

Pêndulo físico; 

Oscilações amortecidas; 

Oscilações forçadas e ressonância. 

 Temperatura e calor  

Temperatura e equilíbrio térmico; 

Termômetros e escalas de temperatura; 

Expansão térmica e a dilatação anômala da água; 

Quantidade de calor; 

Calorimetria e transições de fases; 

Mecanismos de transferência de calor. 

 Projeto Experimental. 



 

UNIDADE II: Ótica física  

 Natureza e propagação da luz  

A Natureza da luz; 

Reflexão e refração; 

Polarização e Princípio de Huygens. 

 Interferência 

Interferência e fontes coerentes; 

Interferência da luz produzida por duas fontes; 

Intensidade das figuras de interferência; 

Interferência em películas finas. 

 Difração 

Difração de Fresnel e Fraunhofer; 

Difração produzida por uma fenda simples; 

Fendas múltiplas; 

Redes de difração. 

 Projeto experimental 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e projetos experimentais, envolvendo 

exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de aprofundamentos em alguns temas de 

maior interesse na atualidade, através de pesquisa bibliográfica. As aulas serão conduzidas 

com a utilização de quadro branco de pincel e data show, vídeos sobre o tema estudado, 

além dos projetos experimentais que facilitarão a compressão da parte teórica. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas subjetivas e 

contextualizadas; em cada unidade haverá a execução de um projeto que contará como 

medida de eficiência (ME). 
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1. EMENTA 

Lógica de Programação e Programação Estruturada. Linguagem de definição de Algoritmos. 

Estrutura de Algoritmo. Estudo de Linguagem de Programação de aplicação didática. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Proporcionar ao aluno o desenvolvimento do raciocínio lógico aplicado a solução de 

problemas em nível computacional, além de introduzir os conceitos básicos de 

desenvolvimento de algoritmos, de forma a propiciar aos alunos uma visão crítica e 

sistemática sobre resolução de problemas reais de engenharia e prepará-los para a 

atividade de programação. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

 Favorecer a compreensão da lógica dentro da linguagem da programação com o 

desenvolvimento de algoritmos com descrição narrativa, em fluxograma e 

pseudocódigos; 

 Permitir ao aluno o entendimento de uma linguagem de programação básica e 

estruturada, facilitando o aprendizado de linguagens estruturadas ou orientadas por 

objeto, em geral; 

 Proporcionar ao discente a capacidade de elaboração de algoritmos estruturados para 

a solução de problemas voltados ao desenvolvimento científico e ao mercado de 

trabalho. 



 

UNIDADE II 

 Aprimorar a lógica de programação estruturada;  

 Capacitar o discente para a utilização de funções e procedimentos na linguagem 

Fortran, possibilitando-o a projetar pequenos programas computacionais; 

 Treinar o aluno no processo básico de desenvolvimento de software (concepção, 

edição, execução e teste de programas de computador) desenvolvido para a resolução 

de problemas no cotidiano do engenheiro. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de compreender a lógica de programação para fins de construção de 

programas computacionais; 

 Capacidade de compreender as estruturas condicionais e de repetição em algoritmos 

suportadas pela linguagem de programação; 

 Domínio de uma linguagem de programação para resolução de situações problemas 

relacionada à Engenharia; 

 Capacidade de desenvolvimento de software (concepção, edição, execução e teste) a 

partir da utilização da linguagem de programação (Fortran) para resolução de 

problemas relacionados à Engenharia em que atua; 

 Contribuir para o desenvolvimento do aspecto de pensar crítico, sistemático e analítico, 

possibilitando o interesse à investigação científica e soluções de problemas 

tecnológicos através da programação; 

 Contribuir para o desenvolvimento das bases orientadoras de ação: Interpretação de 

textos, trabalhos em equipe, resolução de problemas e modelagem da realidade; 

 Desenvolver a capacidade de participação ativa dos alunos no processo de 

aprendizagem, com o intuito de promover a interação social através de trabalho em 

equipe; 

 Estabelecer o contato entre o aluno e uma língua estrangeira; 

 Contribuir para o desenvolvimento do comportamento ético. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Uso da Lógica e Desenvolvimento de Algoritmos 

 Pensamento estruturado como diretriz para uma programação estruturada; 



 

 Aplicação e diferenciação entre linguagens de programação; 

 Importância e aplicações da linguagem de programação na engenharia (uso de 

softwares); 

 Desenvolvimento de um software (análise, projeto, implementação, testes, otimização); 

 Noções de lógica; 

 Desenvolvimento de problemas a partir de lógica; 

 Introdução a algoritmo; 

 Importância de aprender algoritmo; 

 Propriedades de algoritmo; 

 Representações de algoritmo: descrição narrativa, fluxograma e pseudocódigo; 

 Entrada e saída de dados – leitura e escrita; 

 Estruturas de dados: constante e variáveis; 

 Tipos de variáveis - real, inteira, complexa; 

 Declaração de variáveis; 

 Concatenação; 

 Estruturas básicas de um algoritmo: seleção, repetição e sequencial; 

 Comando Se – Então   Senão; 

 Comando Enquanto Faça; 

 Uso de contador; 

 Igualdade e atribuições; 

 Operadores: aritméticos, relacionais e lógicos; 

 Expressões com operadores. 

UNIDADE II: Desenvolvimento de Programas Computacionais (FORTRAN) 

 Caracteres válidos no FORTRAN; 

 Formato fixo e livre; 

 Uso de Comentários no programa; 

 Estrutura de um programa FORTRAN; 

 Comandos READ, WRITE; 

 Estrutura de um programa: como nomear linha – label; 

 Uso dos caracteres de formatação – FORMAT w.d; 

 Formato de conversão, de edição e em grupos repetidos; 

 Uso de estruturas de decisão em um nível – IF THEN ELSE; 



 

 Uso de estruturas de decisão em vários níveis – IF múltiplos e SELECT CASE; 

 Uso de estruturas de estruturas de repetição com loops controlados – DO WHILE; 

 Uso de estruturas de estruturas de repetição com loops controlados – DO; 

 Uso de estruturas de estruturas de repetição com loops flexíveis – EXIT, CYCLE e 

GOTO; 

 Comparação entre as estruturas de repetição: tipo da estrutura, ocorrência do teste, 

quantidade de repetições, condição para repetir; 

 Uso de variáveis compostas unidimensionais: vetores – arrays; 

 Declaração e dimensionamento de variáveis compostas unidimensionais – 

DIMENSION; 

 Identificação de banco de dados – dat e txt; 

 Arquivos: acesso, leitura, gravação e fechamento – OPEN, UNIT, STATUS, CLOSE; 

 Programas derivativos; 

 Subrotinas x funções – SUBROUTINES –FUNCTIONS; 

 Argumentos de um subprograma – dummyarguments; 

 Chamada de subrotinas – CALL. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A disciplina será desenvolvida por meio de aulas expositivo-dialogadas, por discussões 

contando com a participação dos discentes de forma a contribuir com o desenvolvimento da 

apreensão dos conteúdos, contribuindo dessa forma na sua formação e bom desempenho 

em outras disciplinas do curso. Haverá trabalhos em grupos e individuais. O recurso didático 

em sala de aula utilizado basicamente será o quadro branco, pincel, e computadores para 

uso de software para desenvolvimento de programas. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas duas provas: a primeira escrita e a segunda 

computacional, com perguntas contextualizadas. Também serão realizados trabalhos em 

grupo e propostos exercícios para resolução em sala de aula. De acordo com a Portaria 

078/2009, da Reitoria da UNIT, a nota de cada avaliação será composta por: Prova 

contextualizada e Medida de Eficiência (ME), incluindo Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS). A média para aprovação é de 6,0 (seis) pontos, tendo a primeira avaliação peso 4 e a 

segunda avaliação peso 6. 
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1 EMENTA: 

Introdução à Química Analítica. Erros e tratamentos de dados analíticos. Bases gerais 

de volumetria. Tipos de titulação, indicadores, curvas de titulação. Bases gerais da 

gravimetria. Introdução aos métodos instrumentais de análise e métodos de separação. 

2 COMPETÊNCIAS 

- Obter conhecimento teórico/experimental para as disciplinas Tecnológicas; 

- Aplicar os conceitos e técnicas da Química Analítica em trabalhos experimentais nas 

diversas áreas do conhecimento para capacitar o aluno a qualificar e quantificar 

componentes químicos em amostras de interesse da Engenharia Ambiental. 

- Raciocinar, argumentar e tomar decisões para a escolha de métodos analíticos para 

análise de poluentes ambientais; 

- Pensamento crítico e criativo; 

- Aliar a teoria com a prática; 

- Habilidade em escolher melhor método de tomada e preparação de amostras; 

- Identificar interferentes presentes na amostra a ser analisada; 

- Habilidade em avaliar dados obtidos. 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Introdução à Química Analítica e Bases Gerais da Análise 
Volumétrica 

1. Introdução à Análise Quantitativa 



 

1.1. Importância e Objetivos da Química Analítica 
1.2. Classificação dos métodos de Análise: qualitativos e Quantitativos 
1.3. Operações comuns a todos os métodos analíticos 

1.3.1.  Escolha do método 
1.3.2. Tomada da amostra 
1.3.3. Preparação da amostra para analisar 
1.3.4. Dissolução da amostra 
1.3.5. Separação das substâncias que interferem 
1.3.6. Final da análise 
1.3.7. Elaboração de relatório 
1.3.8. Validação do método. 

2. Tratamento dos Dados Analíticos 
2.1. Algarismos significativos 
2.2. Erro de uma medida , tipos de erros e propagação dos erros 
2.3. Desvio 
2.4. Exatidão e precisão de uma medida 
2.5. Limite de confiabilidade da média e rejeição dos resultados 
2.6. Introdução à Quimiometria: Planejamento experimental 
2.7. Construção de curva de calibração 

 

3. Conceitos Gerais de Equilíbrio Químico 
3.1. Reação química; o conceito de taxa de reação 
3.2. Tipos de equilíbrio 
3.3. princípio de Le Châtelier 
3.4. Efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio 
3.5. Efeito da pressão sobre o equilíbrio de uma reação 
3.6. Efeito da concentração sobre o equilíbrio 
3.7. Catalise 
3.8. Cálculos usando constante de equilíbrio 

4. Análise Volumétrica 
4.1. Introdução 

4.1.1. Fundamentos 
4.1.2. Reações volumétricas 
4.1.3. Reagente padrão 
4.1.4. Identificação do ponto final 
4.1.5. Equipamentos volumétricos 

4.1. Equilíbrio ácido - base 
4.1.1. pH 
4.1.2. equilíbrio químico 
4.1.3. solução tempão e titulantes 
4.1.4. Curvas de titulação 
4.1.5. Indicadores 
4.1.6. Aplicações 

UNIDADE II: Análise Hidrovolumétrica e Análise Gravimétrica 

1. Equilíbrio de formação de complexo 
1.1. Compostos de coordenação 
1.2. Equilíbrio químico 
1.3. Curvas de titulação 
1.4. Indicadores 



 

1.5. Volumetria de formação de complexos 
1.6. Soluções titulantes 
1.7. Aplicações 

2. Equilíbrio de Oxiredução 
2.1. Balanceamento de semi – reações 
2.2. Equilíbrio químico 
2.3. Potencial redox: Eq. de Nernest 
2.4. Curvas de titulação 
2.5. Aplicações 

3. Equilíbrio de formação de precipitação 
3.1. Equilíbrio heterogêneo (estequiometria) 
3.2. Solubilidade e produto de solubilidade 
3.3. Indicadores 
3.4. Volumetria de precipitação 
3.5. Soluções padrões 
3.6. Aplicações 

4. Análise Gravimétrica 
4.1. Gravimétrica de precipitação 
4.2. Formação e evolução do precipitado 
4.3. Impurezas do precipitado 
4.4. Secagem e calcinação 
4.5. Aplicações 
4.6. Tipos de gravimétrica 

UNIDADE III: Introdução à Análise Instrumental 

1. Colorimetria e Espectrofotometria 
1.1. Discussão geral 
1.2. Teoria da espectrofotometria e da colorimetria 
1.3. Classificação dos métodos de medidas ou de comparação de dor 
1.4. Instrumentação 
1.5. Apresentação dos dados 

2. Métodos cromatográficos 
2.1. Princípios da cromatografia 
2.2. Classificação das técnicas cromatográficas: técnicas de coluna e eficiência  
2.3. Cromatografo a gás 
2.4. Cromatografia liquida de alta performance 
2.5. Cromatografia em papel e camada fina 

3. Espectroscopia de absorção atômica e de emissão de chama 
3.1. Introdução 
3.2. Teoria elementar 
3.3. Instrumentação e chamas 
3.4. Espectroscopia de emissão de chama 
3.5. Espectroscopia de absorção atômica 
 

4 METODOLOGIA DE ENSINO: 

 As aulas da disciplina Química Analítica são planejadas e ministradas de modo a 

atender aos princípios norteadores do projeto pedagógico institucional, enfatizando os 

diversos aspectos inerentes a uma disciplina base para as demais profissionalizantes, a 



 

saber: exposições dos fundamentos, aulas práticas em laboratório e práticas investigativo-

extensionistas. 

 Com isso, demonstra-se o Compromisso Social - na transferência do conhecimento 

à comunidade; a Valorização das Experiências Individuais – ao tempo em que o aluno é 

inserido numa equipe de trabalho, com vistas ao trabalho laboratorial desenvolvimento 

durante o semestre letivo; Conexão com os Avanços Tecnológicos – advinda da 

necessidade de se estudar o diferentes metodologias analíticas, tudo isso com ênfase no 

Desenvolvimento de Habilidades e Competências, visto que o aluno é instigado a 

raciocinar, argumentar e tomar decisões, no sentido de contribuir para a solução de um 

problema que envolve toda uma equipe. Merece um destaque especial o Fomento à 

Progressiva Autonomia do Aluno, desde o momento em que ele adota um tema a ser 

explorado, desenvolvendo pesquisas bibliográficas ou experimentais, sob orientação do 

facilitador. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

A sistemática de avaliação da disciplina está embasada no princípio da 

Avaliação como Instrumento de Aprendizagem, buscando identificar e proporcionar ao 

aluno a Revelação de suas Habilidades e Competências, uma vez que, ao final de cada 

unidade, faz-se uma avaliação contextualizada, que integra a nota global da unidade com 

relatórios de práticas. 
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ROSA, Gilber; GAUTO, Marcelo; GONÇALVES, Fábio. Química analítica:   práticas 

de laboratório.    Porto Alegre, RS: Bookman, 2013. 127 p 

EBOOK 

CHANG, Raymond. Química Geral, 2010. Minha Biblioteca. Web. 08 August 2013 

ATKINS, Peter W. ; JONES, Loretta. Principios de Química - Questionando a vida 

moderna e o meio, 5ª edição, 2012. Minha Biblioteca. Web. 09 August 2013  

ROSA, Gilber; GAUTO, Marcelo; GONÇALVES, Fábio . Química Analítica: Práticas 

de Laboratório - Série Tekne, 2013. Minha Biblioteca. 
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PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Conceitos Básicos de Cartografia. Conceitos Básicos de Geodésia por Satélites. 

Conceitos Básicos de Fotogrametria e Fotointerpretação. Conceitos Básicos de 

Sensoriamento Remoto. Conceitos Básicos de Geoprocessamento (Conceituação e 

Terminologia de Geoprocessamento; Comparação entre SIG, CAD e AM/FM; 

Implementação de um SIG; Análise Espacial; Utilização de um SIG). 

2 OBJETIVOS: 

Despertar no aluno a interesse em análise cartográfica, Fotogrametria e 

Fotointerpretação para o Geoprocessamento, e ainda conceitos técnicos e 

instrumentais na aplicabilidade e utilização de Sistemas de Informações Geográficas – 

SIG utilizadas no ramo do petróleo. 

3 COMPETÊNCIAS: 

-Conhecer os conceitos básicos do Geoprocessamento e a importância da Cartografia 

para o Geoprocessamento, assim como  os conceitos básicos e a importância da 

Geodésia por Satélites para o Geoprocessamento; 

-Ter conhecimento dos conceitos básicos e a importância da Fotogrametria e 

Fotointerpretação para o Geoprocessamento, assim como os conceitos básicos e a 

importância do Sensoriamento Remoto para o Geoprocessamento; 

-Adquirir os conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais iniciais para o 

desenvolvimento e utilização de Sistemas de Informações Geográficas aplicadas a 

Área de Petróleo e Gás Natural. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 



 

UNIDADE I: Conceitos Básicos 

– Conceitos Básicos de Cartografia e Geodésia por Satélites 

– Cartografia e Geodésia 

- Conceitos de Cartografia 

- Conceitos de Topografia 

- Conceitos de Geodésia. Diferenciação entre Topografia e Geodésia 

- Definições de Geóide e Elipsóide  

- Coordenadas Geográficas. Projeções Cartográficas. Projeção UTM 

 - Geodésia por Satélites 

- Sistemas de Posicionamento por Satélites (GPS e outros) 

- Métodos de Levantamento: Autônomo, Diferencial e RTK 

- Tipos de Receptores: Navegação, Topográfico e Geodésico 

– Aplicações 

- Conceitos Básicos de Fotogrametria, Fotointerpretação e Sensoriamento Remoto 

– Fotogrametria 

- Conceitos de Fotogrametria 

- Estereoscopia. 

- Fotogrametria Terrestre e Aerofotogrametria. Etapas de um levantamento 
aerofotogramétrico. 

- Documentos Aerofotogramétricos: restituição, ortofotocarta, mosaico e ortofoto-
mosaico. 

UNIDADE II: Sensoriamento Remoto 

- Sensoriamento Remoto 

- Definição e Evolução do Sensoriamento Remoto 

- Representação Vetorial e Matricial  

- Princípios Físicos. Radiação Eletromagnética. Espectro Eletromagnético 

- Comportamento Espectral dos Alvos 

- Características Gerais das Curvas de Reflectância 



 

- Sistemas de Coletas de Dados. Plataformas e Sensores. Sensores Ativos e Passivos. 

- Sistemas Orbitais. Imagem Digital 

- Análise Visual de Imagens e Processamento Digital de Imagens 

- Sistemas de Tratamento de Imagens 

- Aplicações. 

– Conceitos Básicos de Geoprocessamento 

– Conceitos de Geoprocessamento e SIG 

- Conceito e Evolução das Geotecnologias 

- Banco de Dados.  

- Conceito de Espaço e Relações Espaciais 

- Comparação entre SIG, CAD e AM/FM 

- Tipos de Representação Espacial 

- Implementação de SIG 

- Componentes de um Sistema de Informações Geográficas 

- Modelo, Estrutura e Organização de Dados Espaciais 

- Entrada, Verificação, Armazenamento e Saída de Dados Espaciais 

- Entrada de Dados Não Espaciais Associados a Atributos 

- Ligação de Dados Espaciais e Não Espaciais 

- Hardware e Software necessários para um SIG. 

- Análise Espacial 

 - Relações Espaciais entre Fenômenos Geográficos. 

 - Geoestatística Aplicada a Dados Ambientais. Modelo Digital do Terreno 

 - Tipos de Modelagem Geoespacial 

 - Modelos Geoespaciais Aplicados na Previsão de Cenários Futuros 

- Utilização de SIG 

- Fundamentos e Contextualização das Aplicações dos SIG’s na Área de Petróleo e 
Gás Natural. 

- Aplicações de SIG’s na Área de Petróleo e Gás Natural.  



 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

A metodologia a ser utilizada deverá contribuir para que o aluno tenha domínio de 

conteúdos teóricos e atividades práticas, ou seja, buscando a relação teoria-prática 

para que no seu processo de formação acadêmica e profissional possa conduzir ao 

processo de transformação da sociedade-natureza. Portanto, as atividades 

didático/pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas expositivas com resolução 

de exercícios-exemplo seguidas de questionamento, contextualização e reflexão. Serão 

realizados exercícios práticos individuais ou em grupo, trabalhos de campo sobre 

alguns assuntos do conteúdo programático, visita técnica a órgão que atue de forma 

relevante em Geoprocessamento aplicada a Área de Petróleo e Gás Natural, 

elaboração e apresentação de relatórios técnicos objetivando o domínio de 

instrumentais metodológicos, a investigação científica e a relação teoria-prática. Haverá 

também participação em um ou mais eventos técnico-científicos. Os recursos didáticos 

e tecnológicos para tais fins compreendem: quadro branco, retroprojetor, 

microcomputador, scanner, softwares, receptor GPS, estereoscópios, fotografias 

aéreas, imagens de satélite, mapas e outros, conforme necessário.  

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizadas duas provas escritas, uma por unidade, 

individuais com perguntas objetivas e subjetivas, abertas e fechadas, e 

contextualizadas. Serão efetuadas quatro medidas de eficiência, dividida em dois 

trabalhos em cada unidade de avaliação, sendo esses trabalhos em grupo como: 

levantamento de campo, trabalhos com mapas e imagens analógicos e digitais; 

pesquisas bibliográficas e visita técnica com apresentação de relatórios para a 

verificação da aprendizagem, considerando as habilidades e competências. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FLORENZANO, Tereza Gallotti. Iniciação em sensoriamento remoto. 2. ed. São 
Paulo: Oficina de Textos, 2007. 101 p.  

SILVA, Jorge Xavier da; ZAIDAN, Ricardo Tavares. Geoprocessamento & análise 
ambiental: aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, c2004. 363 p.  

NOVO, Evlyn M. L. de Moraes. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 3. 
ed., rev. e ampl. São Paulo: E. Blücher, 2010. 363 p.  

TULER, Marcelo; . Fundamentos de Topografia. Bookman, Minha Biblioteca. 



 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACOCCOLI, Giuseppe. O dia do dragão: ciência, arte e realidade no mundo do 
petróleo. Rio de Janeiro: Synergia, 2009. xiv, 408 p. 

FITZ, Paulo Roberto. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2010. 160 p. 

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. 2. ed., rev. e amp. Canoas, RS: Centro 
Universitário La Salle, 2005. 219 p. 

CASACA, João; MATOS, João; BAIO, Miguel. Topografia geral.     4. ed., atual. e 
aum.  Rio de Janeiro: LTC, 2011. 27 cm  

JOLY, Fernand. A cartografia. 12. ed. São Paulo: Papirus, 2009. 136 p. 

AMBRÓSIO Jr., Renato. Wavefront & Topografia, Tomografia e Biomecânica da 
Córnea, 2ª edição. Guanabara Koogan, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

McCORMAC, Jack. Topografia, 5ª edição. LTC, 2006. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
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DISCIPLINA: Equações Diferenciais 
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CH 
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PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Equações diferenciais lineares de primeira ordem. Unicidade das soluções. Equações de 

variáveis separáveis. Equações redutíveis à forma separável. Equações diferenciais exatas. 

Equações diferenciais de segunda ordem. Raízes da equação característica. Equações 

lineares homogêneas e não homogêneas. Transformada de Laplace e suas propriedades. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Apresentar as equações diferenciais e suas aplicações na diversas áreas como física, 

estatística, biologia, etc. Desenvolver a capacidade de aplicar conhecimentos e métodos 

aprendidos em cálculo. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Estimular o estudante a explorar o poder do cálculo de maneira a atingir uma 

compreensão das equações diferenciais; 

 Compreender a importância das equações diferenciais para a resolução de diversos 

problemas das ciências naturais e exatas; 

 Desenvolver o aspecto do pensar crítico e analítico, possibilitando o interesse à 

investigação científica e a soluções de problemas;  

 Dominar a definição e os principais tipos de equações diferenciais. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Equações diferenciais lineares ordinárias 

 Conceitos e noções fundamentais; 

 Equações diferenciais lineares de primeira ordem; 



 

 Existência e unicidade das soluções; 

 Equações de variáveis separáveis; 

 Equações redutíveis a forma separável; 

 Equações diferenciais exatas; 

 Aplicações das Equações diferenciais de 1ª ordem; 

 Equações de segunda ordem, lineares, homogêneas; 

 Equações de segunda ordem com coeficientes constantes; 

 Solução geral. Problema de valor inicial; 

 Raízes da equação característica. 

UNIDADE II: Equações diferenciais, Transformação de Laplace  

 Método dos Coeficientes a determinar; 

 Método de Variação dos parâmetros;  

 Equações lineares homogêneas de ordem arbitrária; 

 Equações lineares não-homogêneas de ordem arbitrária; 

 Transformada de Laplace. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BOYCE, William E. e DE PRIMO, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno. Rio de Janeiro: Guanabara,  2010.   



 

CULLEN, Michael R. e ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais. 3 ed., São Paulo: 

Pearson Makron  Books,  2012.  

FIGUEIREDO, Djairo G. e NEVES, Aloísio N. Equações Diferenciais Aplicadas, 2 

ed., Rio de Janeiro: IMPA, 2010.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIACU, Florin. Introdução a Equações Diferenciais. 1 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2004.  

ZILL, Dennis G. Equações Diferenciais com aplicações em modelagem.  São Paulo 

Thomson: Learning, 2003.  

NAGLE, R. Kent. Equações diferenciais.     8. ed. São Paulo,  SP: Pearson Education 

do Brasil, 2012. 570 p.   

POLYA, G. A. arte de resolver problemas. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.   

SPIEGEL, M. R. Manual de fórmulas, métodos e tabelas de Matemática. 2.ed. S. 

Paulo: Makron, 2004.  

EBOOK 

BRANNAN, James R.; BOYCE, William E. Equações Diferenciais uma Introdução a 

Métodos Modernos e suas Aplicações. LTC, 2008. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

BOYCE, William E.; DiPRIMA, Richard C. Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno, 9ª edição. LTC, 2010. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

BRONSON, Richard. Equações Diferenciais, 3ª edição. Bookman, 2008. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. 
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1. EMENTA 

Eletricidade: Carga elétrica e campo elétrico; Capacitância e dielétricos; Corrente, 

resistência e força eletromotriz. Eletromagnetismo: Campo magnético e força magnética; 

Indução eletromagnética. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Proporcionar ao discente, através de atividades teóricas e práticas uma formação básica em 

eletricidade e magnetismo direcionada à sua área de formação, relacionando-a através de 

problemas aplicados e interligando com a geometria analítica e o cálculo diferencial e 

integral. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

 Compreender os princípios da eletrostática que envolve a conservação de cargas e a 

atração e a repulsão; quantificar a força elétrica e o campo elétrico, através da Lei de 

Coulomb;  

 Definir e calcular o fluxo elétrico a partir da Lei de Gauss; 

 Apresentar o conceito de potencial elétrico associando-o com a energia potencial 

elétrica e com o campo elétrico; 

 Relacionar a carga elétrica acumulada em capacitores associados em série e em 

paralelo; 

 Calcular a capacitância equivalente, a carga e a energia acumulada em uma 

associação de capacitores; 



 

 Enunciar os conceitos de corrente elétrica, resistividade e condutividade relacionando-

as com a resistência elétrica; 

 Analisar circuitos com múltiplos resistores em série e paralelo, bem como a 

associação destes com capacitores. 

 

UNIDADE II 

 Apresentar as bases do Magnetismo e definir força e campo magnéticos; 

 Enunciar e aplicar a Lei de Ampère no cálculo do campo magnético; 

 Definir a lei de indução de Faraday e calcular a fem induzida em um condutor que se 

move através de um campo magnético. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de utilizar as leis do eletromagnetismo para explicar e resolver situações 

cotidianas em fenômenos, equipamentos, dispositivos, circuitos e instalações 

elétricas;  

 Capacidade de escolher e utilizar corretamente os instrumentos utilizados na medição 

de grandezas eletromagnéticas. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Introdução à Eletricidade 

Carga elétrica 

 Carga elétrica e estrutura da matéria;  

 Condutores, isolantes e cargas induzidas;  

 Lei de Coulomb; Campo elétrico e forças elétricas;  

 Determinação do campo elétrico;  

 Linhas de força de um campo elétrico;  

 Carga elétrica e fluxo elétrico;  

 Determinação do fluxo elétrico;  

 Lei de Gauss e aplicações. 

Potencial elétrico  

 Energia potencial elétrica;  

 Potencial elétrico e diferença de potencial;  



 

 Determinação do potencial elétrico;  

 Capacitância e capacitores. 

Corrente, resistência, força eletromotriz e circuitos 

 Corrente;  

 Resistividade;  

 Resistência;  

 Força eletromotriz e circuitos;  

 Energia e potência em circuitos elétricos;  

 Circuitos de corrente contínua;  

 Resistores em série e em paralelo;  

 Leis de Kirchhoff; Circuito R-C.  

Práticas experimentais e projeto 

UNIDADE II: Introdução ao Eletromagnetismo  

Campo magnético e força magnética 

 Magnetismo;  

 Campo magnético;  

 Linhas de campo magnético e fluxo magnético;  

 Movimento de partículas carregadas em um campo magnético e aplicações;  

 Força magnética sobre um condutor transportando uma corrente.  

Indução Eletromagnética 

 Experiências de indução;  

 Lei de Faraday;  

 Lei de Lenz;  

 Força eletromotriz produzida pelo movimento;  

 Campos elétricos induzidos. 

Práticas experimentais e projeto 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O curso será ministrado através de aulas expositivas e de aulas práticas, envolvendo 

exemplos ilustrativos e exercícios propostos, além de aprofundamentos em alguns temas de 

maior interesse na atualidade, através de pesquisa bibliográfica. As aulas serão conduzidas 

com a utilização de quadro branco de pincel e datashow, alguns vídeos sobre o tema 



 

estudado, além do laboratório de Física Experimental onde serão feitas diversas 

experiências que facilitarão à compressão da parte teórica. A cada aula prática realizada os 

alunos deverão confeccionar um relatório, em grupo, que fará parte da nota final de cada 

unidade. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com perguntas subjetivas e 

contextualizadas; serão realizadas práticas experimentais no laboratório que será a medida 

de eficiência (ME). Esta medida de eficiência abordará a confecção de relatórios e a 

execução de um projeto integrador em cada unidade. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALLIDAY, David., RESNICK, Robert. Fundamentos de Física.  vol. 3. 8 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2009.  

JEWETT, Jr. John W.; SERWAY, Raymond A. Princípios de Física. vol. 3. São Paulo: 

Thomson Pioneira, 2004.   

WENTWORTH, Stuart M. Fundamentos de eletromagnetismo com aplicações em 

engenharia.       Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2006. 353 p  18 ex 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HAZEN, Robert M.; TREFIL, James. Física Viva - Uma Introdução À Física 

Conceitual - vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

HEWITT, Paul G. Física Conceitual. Porto Alegre:  2011.  

MARCELO, Alonso e EDWARD, Finn. Física – Campos e Ondas. vol 2. São Paulo: 

Edgard Blücher, 2007.  

NUSSENZVEIG, Moyses H. Curso de Física Básica. vol. 3. São Paulo: Edgard 

Blücher LTDA, 2007.  

TIPLER, Paul A. Física para Cientistas e Engenheiros. vol. 3. Rio de Janeiro: LTC, 

2009.  

EBOOK 
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BAUER, Wolfgang. Física para Universitários: Eletricidade e Magnetismo. AMGH, 

2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

HALLIDAY, David; RENISCK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de Física - Vol. 

3, 8ª edição. LTC, 2008. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

Knight, Randall. Física: Uma Aabordagem Estratégica - Vol 3, 2ª edição. Bookman, 

2009. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
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1 EMENTA: 

Origem do Petróleo. Sistemas petrolíferos. Método sísmico. Atividade exploratória. 

Prospecto de poços. Sistemas deposicionais e rochas sedimentares. Noções de 

petrofísica. Acompanhamento geológico e perfilagem de poços. Geologia estrutural 

aplicada ao petróleo. Estratigrafia, correlação e zoneamento. Mapeamento estrutural e 

volumétrico de reservatórios. Reservas. 

2 OBJETIVOS:  

Estudar os mecanismos e processos naturais geradores de hidrocarbonetos e de sua 

acumulação em armadilhas geológicas, bem como do conjunto de metodologias e 

técnicas que permitem investigar, reconhecer, avaliar e erentabilizar os processo 

industriais de extração. 

3 COMPETÊNCIAS : 

- Compreender o processo de exploração e explotação do petróleo, desde a licitação 
de um bloco exploratório até a produção do reservatório. 

-  Avaliar o potencial de uma área e elaborar um prospecto exploratório. 

-  Interpretar a geologia de um poço de petróleo perfurado. 

- Efetuar o mapeamento geológico de uma área a partir de dados de poços e sísmica. 

- Calcular volumes de petróleo e estimar reservas de blocos exploratórios e campos de 
petróleo. 



 

- Exercitar a argumentação e desenvolver o pensar e o espírito de cooperação; 

- Estabelecer relações explícitas entre os diversos tópicos que serão estudados; 

- Participar ativamente em seu processo de aprendizagem; 

- Ter pensamento crítico e criativo; 

- Habilidade para pôr em prática os conhecimentos adquiridos; 

- Domínio das tecnologias atualizadas. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I:  

Legislação e licitação de blocos exploratórios. Workflow da exploração e produção de 
petróleo. 

Sistemas petrolíferos: geração, migração, trapas e reservatórios de petróleo. 

O método sísmico. Fundamentos, aquisição, processamento e interpretação dos 
dados. 

Mapeamento estrutural sísmico. 

Prospectos exploratórios: cálculo volumétrico, análise de risco, econômica e projeto de 
poço. 

Deposição e classificação das rochas sedimentares. 

Bacias Sedimentares Brasileiras. 

UNIDADE II:  

Acompanhamento geológico de poços. 

Perfilagem de poços: fundamentos e interpretação de perfis. 

Correlação de poços e seções geológicas. 

Mapas estruturais, de isópacas e isólitas de reservatórios. 

Modelagem 3D de reservatórios. 

Cálculo volumétrico e noções de reserva. 

Previsão de produção de reservatórios. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

As aulas são predominantemente práticas, na forma de desenvolvimento de um projeto 

que se inicia na aquisição de um bloco exploratório, passando por atividades de 



 

interpretação sísmica, confecção de mapas e de prospecto de um poço exploratório. 

Na segunda unidade a ênfase é dada na geologia de reservatórios, onde são 

interpretadas as informações provenientes de poços, e gerados mapas volumétricos de 

reservatórios. Aulas práticas no laboratório de geologia e atividades de campo também 

estão programadas, com o objetivo de reconhecer rochas capeadoras, reservatórios e 

estruturas. O conteúdo teórico é ministrado antes das atividades práticas, com o uso de 

recursos de multimídia. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

A avaliação da disciplina será realizada de forma individual e contínua, com ênfase nos 

relatórios dos projetos exploratórios e exploratórios desenvolvidos em sala de aula. 

Também é prevista prova e medida de eficiência (ME), obtidas por meio da verificação 

do rendimento do aluno em atividades individuais ou em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008.  

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. Diálogos Geológicos: é preciso conversar mais 
com a terra. São Paulo: O Nome da Rosa, 2008.  

WICANDER, Reed; MONROE, James S. Fundamentos da geologia. São Paulo: 
Cengage Learning, c2009. xvii,  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACOCCOLI, Giuseppe. O dia do dragão: ciência, arte e realidade no mundo do 
petróleo. Rio de Janeiro: Synergia, 2009. xiv,  

PACHECO, Maco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
c2007.  

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006.  
 
SZKLO, Alexandre Salem; MAGRINI, Alessandra (Org.). Textos de discussão em 
geopolítica e gestão ambiental de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2008.  

TRIGGIA, Attilio Alberto; CORREIA, Carlos Verotti. Fundamentos de engenharia de 

petróleo.     2. ed. Rio de Janeiro, RJ: Interciência, c2004. 

 



 

EBOOK 

POMEROL, Charles; LAGABRIELLE, Yves; RENARD, Maurice; GUILLOT, Stéphane 
.Princípios de Geologia: Técnicas, modelos e teorias, 14ª edição. Bookman, Minha 
Biblioteca. 
 
POPP, José Henrique. Geologia Geral, 6ª edição. LTC, 2010. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Engenharia de 
Petróleo II 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

 
F109096 

 
02  

 
4º 
 

 
40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Bases Orientadoras da Ação Generalizadas. Interpretação de uma segunda língua. 

Pesquisa, de forma independente, de um problema relativo a temática central do ano, com 

caráter inter e transdisciplinar, contextualizada na área do curso e compatível com as 

capacidades que deverão ser desenvolvidas.  Integração dos conhecimentos dos 3º e 4º 

semestres letivos do curso. Desenvolvimento da prática integradora de média complexidade. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno com ênfase nas disciplinas de geologia geral e do 

petróleo, geoprocessamento e físico-química. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Trabalhar de forma autônoma; 

 Identificar, apresentar e resolver problemas; 

 Aplicar os conhecimentos na prática; 

 Compreender e aplicar a linguagem científica; 

 Organizar e planejar o tempo para execução de atividades; 

 Organizar projetos de pesquisa vinculados à área de conhecimento do curso; 

 Buscar, processar e analisar informações procedentes de fontes diversas; 

 Trabalhar em equipe, com atenção às habilidades interpessoais; 

 Comunicar-se de forma oral e escrita; 

 Compromisso ético; 



 

 Responsabilidade social e compromisso cidadão. 

 Conhecer a área de atuação do engenheiro de petróleo e as responsabilidades 

atribuídas à esta profissão no meio social e ambiental; 

 Compreender a importância no desenvolvimento de trabalho de consolidar as 

informações provenientes de diversas áreas para desenvolvimento de projeto. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para montar equipes de trabalho; 

 Aplicação da Base Orientadora da Ação para Modelar e Solucionar o Problema 

Proposto; 

 Identificar quais conteúdos já estudados em sua formação acadêmica são abordados 

de forma integradora em seu problema proposto; 

 Planejamento do projeto. 

UNIDADE II 

 Desenvolvimento de Prática Integradora Específica auxiliada pelas Bases Orientadoras 

da Ação; 

 Execução de um Projeto para resolução do problema específico segundo Base 

Orientadora de Ação proposta, identificando em cada caso, os impactos gerados: 

ambiental, social, tecnológico, científico e econômico. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e argumentações no 

contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de dificuldade, acompanhamento a 

cada encontro das etapas de desenvolvimento do trabalho, e trabalho em equipe para 

resolução de problema multidisciplinar da sua área de atuação profissional. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será desenvolvida em três etapas: uma parte escrita de desenvolvimento do 

trabalho em forma de um pré-projeto equivalente a 30% da nota da unidade, uma 

apresentação oral da resolução do problema contemplando 30% da nota da unidade e os 



 

40% restantes da nota serão distribuídos pela realização das etapas de desenvolvimento do 

projeto a cada encontro. 

A avaliação (em todas suas etapas) será norteada e dimensionada proporcionalmente aos 

seguintes fatores: Relevância do tema (técnica e/ou social), Clareza do desenvolvimento e 

estrutura do projeto, Organização metodológica, Participação da equipe (avaliação dos 

pares), Atenção às especificações técnicas e Postura de apresentação dos resultados.  

Ressaltamos que a avaliação dos pares é um fator determinante com influência direta 

proporcional a nota final atribuída ao  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, c2004. 271 p. 

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. 

Fundamentos de metodologia científica.3. ed., reimpr. São Paulo, SP: Pearson 

Makron Books, 2010. 158 p. 

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 

documentação: artigo em publicação periódica científica impressa. Rio de Janeiro: 

2003.   

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e 

documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro, 2011. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIL, Antonio Carlos, Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr.  São 

Paulo,  SP: Atlas, 2010. 184 p 

MAGALHÃES, G. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 

tecnologia. São Paulo: Ática, 2005.  



 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5º PERÍODO 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia de 
Reservatório I 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F107590 04 5º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Propriedades do sistema rocha-fluido, classificação dos tipos de reservatórios, 
estimativas de reservas Gerenciamento de reservatórios. 

2 OBJETIVOS:  

Desenvolver no aluno uma visão mais ampla dos reservatórios de óleo/gás, 
recuperação secundária e terciária, e ainda das propriedades das rochas. 

3 COMPETÊNCIAS: 

Construir conceitos básicos da disciplina úteis no desenvolvimento e amadurecimento 
para a área petrolífera;  

Promover o entendimento das relações entre os conceitos abordados e exemplos reais. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

UNIDADE I: Propriedades do sistema rocha-fluido  

Revisão dos conceitos relacionados 

1.1 Grandezas e unidades matemáticas 

Propriedades dos fluidos 

2.1 Hidrocarbonetos 

2.2 Teoria e leis dos gases ideais e perfeitos 

2.3 Termometria / Diagrama de fases 

2.4 Propriedades básicas dos fluidos  

2.5 Propriedades básicas das misturas 

2.6 Propriedades dos gases  



 

2.7 Mistura de gás ideal e real 

2.8 Propriedades das misturas liquidas de hidrocarbonetos 

Classificação dos reservatórios 

 Petróleo 

Gás  

Propriedades das rochas: 

Porosidade  

Permeabilidade 

Saturação 

Pressão capilar 

Molhabilidade 

Mecanismo de produção 

UNIDADE II: Estimativas de Reservas 

1 - Reservatório de óleo 

2 - Reservatório de gás 

3 - Declínio de produção 

3.1- Declínio Exponencial 

3.2 - Declínio Hiperbólico 

3.3 - Declínio Harmônico 

4 - Balanço de Materiais 

5 - Métodos de recuperação secundária 

5.1 - Injeção de água 

5.2 - Injeção de gás 

6 - Métodos de Recuperação Terciária 

6.1- Métodos térmicos 

7 - Reservas provada, provável e possível  

8 - Como gerenciar reservatórios 



 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas e dialogadas, leitura de textos e seminários são importantes 
ferramentas para a compreensão. Aulas de campo complementarão os conhecimentos 
adquiridos em sala de aula. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Serão realizadas duas avaliações teóricas, também serão avaliados os relatórios ou 
outras atividades realizadas durante as aulas práticas ou de campo.  

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

NOGUEIRA, Marcos Gomes; HENRY, Raoul; JORCIN, Adriana (Org.). Ecologia de 
reservatórios: impactos potenciais, ações de manejo e sistemas em cascata. 2. 
ed. São Paulo: RiMa, 2007. viii, 459 p. 

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 808 p. 

MOHRIAK, Webster; SZATMARI, Peter; ANJOS, Sylvia M. Couto. Sal: geologia e 
tectônica: exemplos nas bacias brasileiras. São Paulo: Beca, 2009. 450 p. 

WHITE, Frank M.Mecânica dos Fluidos, 6ª edição. ArtMed, Minha Biblioteca. 

FOX, Robert W. Introdução à Mecânica dos Fluidos, 7ª edição. LTC, 2010. VitalBook 
file. Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BISTAFA, Sylvio R. Mecânica dos fluidos: noções e aplicações. São Paulo: Blucher, 
c2010. 278 p 

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 178 p. 

ERNEST, W G. Minerais e Rochas. São Paulo: E. Blücher, 1996. 162p. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p. 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2004. 271 p. 

Aplicações Práticas em Escoamento de Fluidos - Cálculo de Tubulações, 
Válvulas de Controle e Bombas Centrífugas. LTC, 2011. VitalBook file. Minha 
Biblioteca. 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Métodos Estatísticos 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F104850 04 5º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

A ciência estatística, planejamento de experimentos em engenharia, tópicos em controle 

estatístico de processos, tópicos em estatística descritiva, noções de variáveis aleatórias e 

distribuições de probabilidades, tópicos de estatística inferencial, desenvolvimento e análise 

de modelos empíricos. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Capacitar o corpo discente, para assim compreender a metodologia estatística e aplicar 

os métodos estudados para obter parâmetros e auxiliar em tomadas de decisão. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

 Organizar e apresentar dados sobre um problema de interesse; 

 Descrever analiticamente uma amostra selecionada sob critérios adequados; 

 Compreender o comportamento de dados ou sistemas de análise. 

UNIDADE II 

 Identificar o método adequado para solucionar o problema em análise; 

 Adquirir habilidade em utilizar programas computacionais estatísticos para auxiliar a 

solução dos problemas; 

 Inferir sobre a qualidade de um produto ou processo. 

3. COMPETÊNCIAS 



 

 Confrontar cenários teóricos baseados em modelos estatísticos com observações 

experimentais; 

 Confrontar cenários baseados em observações experimentais equivalentes ou não; 

 Formular problemas de engenharia e propor uma solução; 

 Formular e otimizar modelos que melhor represente um fenômeno em estudo. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: A Ciência Estatística. Noções de Estatística Descritiva. Introdução ao 

Cálculo das Probabilidades 

 A Ciência Estatística; 

 O método da engenharia e o pensamento estatístico; 

 Modelos mecanísticos e empíricos; 

 O Planejamento de Experimentos; 

 O Controle Estatístico de Processos; 

 Noções de Estatística Descritiva; 

 Tabulação e Estruturação de Tabelas; 

 Estatística Gráfica - Tipos de Gráficos e suas aplicações; 

 Amostragem - Conceitos Fundamentais e Tipos de amostragem; 

 Medidas de Posição e Dispersão; 

 Introdução ao Cálculo das Probabilidades; 

 Conceitos Fundamentais; 

 Função de Probabilidade; 

 Eventos Especiais; 

 Probabilidade condicional; 

 Teoremas da probabilidade; 

 Modelos de Distribuição de Variável Discreta e Variável Contínua. 

UNIDADE II: Noções de Estatística Inferencial. Correlação e Regressão 

 Noções de Estatística Inferencial; 

 Definições; 

 Tipos de Estimadores e Métodos de estimação; 

 Erro de Estimação; 



 

 Intervalo de Confiança; 

 Tamanho de Amostra; 

 Testes de Significância; 

 Definições; 

 Testes para médias e proporção; 

 Teste para comparação de médias e de proporções; 

 Testes para variância; 

 Teste para comparação de variâncias; 

 Correlação e Regressão; 

 Introdução; 

 Correlação Linear; 

 Regressão Linear; 

 Estimação de Parâmetros; 

 Análise de Variância. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

WALPOLE, Ronald E. (Et al.). Probabilidade & estatística: para engenharia e 
ciências. 8. ed. São Paulo, SP: Pearson Prentice Hall, 2009.  

MORETTIN, Luiz Gonzaga. Estatística básica: volume único: probabilidade e 
inferência. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  

LARSON, Ron; FARBER, Betsy. Estatística aplicada. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 
2010. 637 p.  



 

HINES, William W.; MONTGOMERY, Douglas C.; GOLDSMAN, Dave; BORROR, 
Connie M. Probabilidade e Estatística na Engenharia, 4ª edição. LTC, Minha 
Biblioteca. 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C.; HUBELE, Norma Faris. 
Estatística Aplicada à Engenharia, 2ª edição. LTC, 2004. VitalBook file. Minha 
Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEVORE, Jay L. Probabilidade e estatística: para engenharia e ciências. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 692 p. 

ELIAN, Silvia Nagib; FARHAT, Cecília Aparecida Vaiano. Estatística básica. São 
Paulo: LCTE, c2006. 239 p. 

MCCLAVE, James T; BENSON, P. George; SINCICH, Terry. Estatística para 
adminsitração e economia. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2009. xii, 871 
p 

MAGALHÃES, M. N.; LIMA, A. C. P. Noções de probabilidade e estatística. 7ª 
edição. São Paulo, EDUSP, 2010. 

MORETTIN, Pedro Alberto; BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica. 6. ed., rev., 
atual. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2010. 540 p. 

HINES, William W.; MONTGOMERY, Douglas C.; GOLDSMAN, Dave; BORROR, 
Connie M. Probabilidade e Estatística na Engenharia, 4ª edição. LTC, 2006. 
VitalBook file. Minha Biblioteca. 

Barbetta, Pedro. Estatística: Para Cursos de Engenharia e Informática, 3ª edição. 
Atlas, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Perfuração de Poços 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F106607 04 5º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Equipamentos da sonda de perfuração. Colunas de perfuração. Brocas. Fluidos de 
perfuração. Operações normais de perfuração. Otimização da perfuração. Operações 
especiais de perfuração. Perfuração direcional. Perfuração marítima. 

2 OBJETIVOS 

Mostrar ao aluno os tipos de sonda de perfuração, brocas e perfuração convencional e 
direcional. 

3 COMPETÊNCIAS  

- Compreender a importância da disciplina  para a área de petróleo; 

- Desenvolver a habilidade de especificar nomenclatura dos principais compostos 
envolvidos na cadeia de refino do petróleo; 

- Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento de práticas 
na área de petróleo; 

- Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse à 
investigação, coleta de dados e pesquisa na área de petróleo. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Introdução à Perfuração 

Etapas do Processo Petróleo 

Conteúdo de um projeto de perfuração 

Operações básicas de um poço de petróleo 

Tipos de Sondas de Perfuração 

Elementos de uma coluna de perfuração 

Brocas de Perfuração 

Fluido de Perfuração 



 

Noções de controle de poços 

Equipamento de segurança de poço 

UNIDADE II: Operações Especiais e Perfuração Direcional 

2.1 Operações rotineiras 

2.2 Operações especificas 

2.3. Perfilagem 

2.4 Revestimento/cimentação 

2.5 Operações especiais 

2.6 Perfuração Direcioal 

2.7 Perfuração Marítma 

2.8 Otimização de Perfuração 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado por meio de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, visitas técnicas e complementadas com exercícios 

práticos e leituras realizadas pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

ROCHA, L. A. S.; AZUAGA, D.; ANDRADE, R.; VIEIRA, J. L. B.; SANTOS, O. L. A. 
Perfuração Direcional. 2ª edição, Interciência, 2006. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p. 

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 808 p. 



 

BRASIL, Nilo Indio do; ARAÚJO, Maria Adelina Santos; SOUSA, Elisabeth Cristina 

Molina de. Processamento de Petróleo e Gás. LTC, Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAÚJO, Paulo Barbosa de. Petróleo: por que sabotado? : história do petróleo no 
Brasil e em Sergipe. Aracaju, SE: J. Andrade, 2008. 218 p. 

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 178 p. 

CORRÊA, Oton Luiz Silva. Petróleo: noções sobre exploração, perfuração, 
produção e microbiologia. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 90 p. 

PRESS, Frank et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2004. 271 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas  

DISCIPLINA: Práticas de Extensão na 
Área de Engenharia 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F108243 02 5º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Desenvolvimento de projeto de extensão no contexto interdisciplinar. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Instituir a prática cotidiana de extensão e possibilitar a associação direta dos conteúdos e 

metodologias desenvolvidas no ensino e nas práticas investigativas com as ações de 

interação e intervenção social; 

Contribuir para a promoção de extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural, da pesquisa científica e 

tecnológica geradas nas instituições. 

3. COMPETÊNCIAS 

Entender a importância das práticas de extensão na formação universitária; 

Perceber a relevância da extensão e dos meios necessários para o desenvolvimento de 

habilidades procedimentais e atitudinais; 

Ressignificar saberes por meio de ações extensionistas que articulem teoria e prática numa 

perspectiva interdisciplinar; 

Apropriar-se dos conhecimentos desenvolvidos na universidade para reconstrução de 

saberes; 

Desenvolver a autonomia acadêmica por meio de atividades extensionistas orientadas que 

permitam um direcionamento na gestão do tempo de estudo; 

Discutir os procedimentos a serem utilizados no projeto de extensão a ser elaborado; 

Elaborar projeto de extensão interdisciplinar; 

Desenvolver projeto de extensão aliando a teoria da sala de aula à prática na comunidade. 



 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Projeto de Extensão Interdisciplinar: planejamento.  

UNIDADE II 

 Projeto de Extensão Interdisciplinar: execução. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento e proferidas oficinas para elaboração de um projeto de 

extensão coletivo baseado numa temática interdisciplinar, bem como o desenvolvimento do 

referido projeto na comunidade. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual, sendo que na primeira unidade as atividades contemplarão 

discussões e oficinas acerca de elaboração coletiva de projetos extensionistas. Na segunda 

unidade os alunos serão avaliados pelo desenvolvimento do projeto elaborado e 

apresentação de um relatório final. 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALDERÓN, Adolfo. Educação Superior: Construindo a Extensão Universitária 

nas IES particulares.  1 ed. São Paulo: Xamã, 2007.  

GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de projetos de extensão universitária. 

São Paulo: Avercamp, 2008. 115  

BOAVENTURA, Edivaldo. Como ordenar as idéias. 9. ed., impr. São Paulo: Ática, 

2007. 59 p. (Série Princípios). 

ZAYAS, Emilio López-Barajas – (organizador). O paradigma da educação 

continuada. Penso, Minha Biblioteca 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

APPOLINÁRIO, Fabio. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. São 

Paulo: Cengage Learning, 2006. 209 p. 

CALDERÓN, Adolfo. SAMPAIO, Helena. Extensão Universitária: Ação comunitária 

em universidades brasileiras, São Paulo, Editora Olho d Água, 2002.  

FARIA, Doris Santos de. (org.) Construção Conceitual da Extensão Universitária na 

América Latina, Brasília, 1ª Edição, Editora UNB, 2001.  

SOUZA NETO, João Clemente de; ATIK, Maria Luiza Guarnieri (Org.). Extensão 

universitária: construção de solidariedade.[São Paulo]: Expressão e Arte, c2005. 94 

p. (Série Práticas de Solidariedade). 

SOUSA, Ana Luiza Lima. A história da extensão universitária. 2. ed., rev. Campinas, 

SP: Alínea, [2010]. 138 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Ciência e Tecnologia 
dos Materiais 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109967 04 5º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Introdução a Ciências dos Materiais; Classificação dos Materiais; Estruturas dos Materiais; 

Propriedades dos Materiais; Utilização dos materiais; Novos Materiais. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA: 

Ao final da disciplina o aluno será capaz de reconhecer e diferenciar os fenômenos da 

Física da Matéria Sólida. 

3. COMPETÊNCIAS 

Saber escolher os materiais de construção levando em conta suas propriedades.  

Identificar a presença de degradação nos matérias utilizados na engenharia e prevenir 
acidentes.  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Ciências dos Materiais; 

Introdução Histórica; 

Materiais x Energia x Meio Ambiente; 

Desenvolvimento x Tecnologia; 

Classificação dos Materiais; 

A Estrutura dos Átomos; 

Atrações Interatômicas; 

Estrutura Cristalina e Moleculares; 

Estruturas Amorfas; 

Fases e Impurezas. 



 

UNIDADE II 

Material e Meio Ambiente; 

Propriedades Mecânica; 

Deformação e Ruptura; 

Utilização dos Materiais; 

Degradação dos Materiais; 

Polímeros e Meio Ambiente; 

Metais e Meio Ambiente; 

Cerâmicos e Meio Ambiente; 

Reciclagem dos Materiais; 

Novos Materiais. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.   

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CALLISTER Jr., William D., Ciência e Engenharia de Materiais, 8 ed. Rio de Janeiro, 

Editora LTC, 2012.  

VAN VLACK, Lawrence Hall, Princípios de Ciência dos Materiais. São Paulo: E. 

Blücher, 2002.  

BEER, Ferdinand Pierres; JOHNSTON, E. Russel. Resistência dos Materiais. 4 ed. 

São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 

SMITH, William F.; HASHEMI, Javad . Fundamentos de Engenharia e Ciência dos 

Materiais, 5 Ed. AMGH, Minha Biblioteca 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais.7. ed. São Paulo, SP: Pearson Education 

do Brasil Ltda., c2010. xiv, 637 p.  

GARCIA, Amauri; SPIM, Jaime Alvares; SANTOS, Carlos Alexandre dos. Ensaios dos 

materiais. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, c2012. 365 p. 

ASKELAND, Donald R.; PHULÉ, Pradeep P. Ciência e engenharia dos materiais.      

São Paulo,SP: Cengage Learning, c2008. 594 p.    

BALL, David W. Físico-química. v.2. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.  

ATKINS, Peter; JONES, Loretta, Princípios de química: questionando a vida 

moderna e o meio ambiente, 3 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.  

NEWELL, James. Fundamentos da Moderna Engenharia e Ciência dos Materiais. 

LTC, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Avaliação da Formação 
de Poços 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109100 04 5º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Fundamentos de perfilagem. Tipos de perfis: perfis elétricos, perfis radioativos e perfis 

acústicos na avaliação dos reservatórios de petróleo. Perfilagem a poço aberto. Testes 

de pressão em poços. Tipos de testes de pressão. Perfilagem de produção. Aplicações 

geológicas dos perfis elétricos. 

2 OBJETIVO:  

Apresentar ao estudante as noções sobre os fundamentos da exploração e produção 

de petróleo desde a pesquisa exploratória, passando pela elevação do petróleo e gás 

para os equipamentos de superfície e seu processamento primário nas Unidades 

Estacionárias de Produção 

3 COMPETÊNCIAS  

Tornar o aluno familiarizado com os termos utilizados na indústria do petróleo e os 

diversos fenômenos envolvidos na exploração do petróleo. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Introdução a Avaliação de Formações e Perfilagem 

Introdução a Avaliação de Formações  

Generalidades  

Indícios de HC durante a perfuração 

Perfilagem a poço aberto 

Perfilagem a poço revestido 

Testes de pressão a poço aberto 

Testes de pressão a poço revestido 



 

Aspectos atuais da avaliação de formações 

Principais questionamentos 

Conhecimentos básicos sobre perfilagem a poço aberto   

Classificação, propriedades medidas e aplicações freqüentes 

Histórico 

Ambiente de poço e terminologias comuns 

Formatos e escalas de apresentação   

Tipos de operações de perfilagem 

Interpretação de perfis – produtos e apresentação de resultados 

Avanços recentes 

Interpretação Qualitativa e Princípios básicos dos perfis   

Perfil de caliper 

Perfil de Potencial Espontâneo 

Perfil de Raios Gama Natural 

Perfis de resistividade 

Perfil de densidade 

Perfil de Neutrons 

Perfil Sônico 

Perfis de ressonância magnética e imagem 

Amostrador lateral e testador a cabo 

UNIDADE II: 1- Interpretação quantitativa de perfis   

Conceitos importantes 

Porosidade 

Permeabilidade 

Resistividade 

Fator de formação, Expoente de Cimentação e Fator de Tortuosidade 

Saturação de água 



 

  Informações necessárias para interpretação quantitativa 

 Dados gerais do poço (resistividade da lama, filtrado, reboco, peso da lama, dados 
direcionais, maior profundidade alcançada, altura da mesa, companhia de perfilagem, 
etc.)  

Litologia, indícios, ocorrências, revestimentos, etc.) 

Temperatura da formação 

Resistividade da água de formação 

 Fluxo geral da interpretação 

Importação de dados 

Edição e verticalização das curvas 

Geração do gradiente geotérmico 

Correções ambientais 

Volume de folhelho 

Porosidade 

Saturação 

Parâmetros de corte e Totalizações 

Exercícios práticos 

Apresentações de Estudos Profissionais 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, complementadas com exercícios práticos e leituras 

realizadas pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  



 

GIAMPÁ, C. E. Q.; GONÇALES, V. G.; DUARTE, U.; REBOUÇAS, A. C. Águas 
subterrâneas e poços tubulares profundos. São Paulo, Signus, 2006. 

MOHRIAK, Webster; SZATMARI, Peter; ANJOS, Sylvia M. Couto. Sal: geologia e 
tectônica: exemplos nas bacias brasileiras. São Paulo: Beca, 2009. 450 p. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p.  

LINDEBURG, Michael R. Fundamentos de Engenharia - Teoria e Prática Vol. 
4. LTC, Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PACHECO, Maco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
c2007. 306 p. 

PRESS, Frank et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

SHIGUNOV NETO, A.; CAMPOS, L. M. S.; SHIGUNOV, T. Fundamentos da gestão 
ambiental. Rio de Janeiro, Ciência Moderna, 2009. 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2004. 271 p. 

WICANDER, Reed; MONROE, James S. Fundamentos da geologia. São Paulo: 
Cengage Learning, c2009. xvii, 508 p.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6º PERÍODO 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Formais e Tecnologia 

DISCIPLINA: Fenômenos de 
Transportes I 

CÓDIGO 
 

CRÉDITOS 
 

PERÍODO 
 

CH 
 

F108553 04 6º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceitos fundamentais, Estática, Cinemática e Dinâmica dos Fluidos. Equação da 

Conservação: Continuidade e Quantidade de Movimento Linear. Escoamento Turbulento, 

Camada limite fluidodinâmica. 

2. OBJETIVO 

Transmitir uma visão geral dos conceitos fundamentais e aplicações da mecânica dos fluidos 

na Engenharia. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Aprender os princípios básicos da Mecânica dos Fluidos; 

 Analisar as distribuições de pressão em fluidos em repouso; 

 Analisar as distribuições de força em corpos e superfícies submersas; 

 Estudar o escoamento ideal e real no interior de dutos. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Introdução a Mecânica dos Fluidos e Forma Integral das Equações de 

Conservação 

 Conceitos Fundamentais; 

 Caracterização de fluido; 

 Teoria do Contínuo; 

 Mecanismos de Transferência de Quantidade de Movimento; 



 

 Lei de Newton da Viscosidade; 

 Reologia; 

 Descrição e Classificação do Escoamento de fluidos; 

 Estática dos Fluidos; 

 Propriedades dos fluidos; 

 Pressão num fluido; 

 Equilíbrio num campo de forças; 

 Fluido incompressível no campo gravitacional; 

 Manometria; 

 Princípio de Arquimedes; 

 Variação da pressão atmosférica com a altitude; 

 Forma Integral das Equações de Conservação; 

 Teorema de Transporte de Reynolds; 

 Balanço global de massa; 

 Balanço global de quantidade de movimento; 

 Balanço global de energia mecânica; 

 Equação de Bernoulli. 

UNIDADE II: Cinemática e Dinâmica dos Fluidos  

 Análise Diferencial do Escoamento de Fluidos; 

 Métodos de descrição de escoamentos; 

 Balanço diferencial de massa: equação da continuidade; 

 Balanço diferencial de quantidade de movimento; 

 Aplicações da equação de Navier-Stokes; 

 Escoamento Viscoso em Dutos; 

 Comprimento hidrodinâmico de entrada; 

 Perda de carga em condutos de secção constante; 

 Fórmulas racionais para a perda de carga; 

 Perda de carga no regime laminar; 

 Perda de carga no regime turbulento; 

 Escoamento sobre corpos imersos/Camada Limite Fluidodinâmica; 

 Fluidos ideais x fluidos reais; 

 Perfil de velocidades na camada limite laminar sobre uma placa plana; 



 

 Coeficientes de Resistência; 

 Análise Dimensional na Mecânica dos Fluidos; 

 Natureza da análise dimensional; 

 Teorema de Buckingham Pi; 

 Significado físico de grupos adimensionais usuais; 

 Similaridade de escoamentos e estudos de modelos. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIVI, Celso Pohlmann. Fundamentos de fenômenos de transporte:   um texto para 

cursos básicos.   2. ed.  Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 237 p.   

BRUNETTI, F. Mecânica dos fluidos. São Paulo: Ed. Pearson, 2011 

FOX, R. e MACDONALD, A. Introdução à Mecânica dos Fluidos. Rio de Janeiro: 

LTC, 2010. 

White, Frank. Mecânica dos Fluidos, 6ª edição. ArtMed, 2010. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos noções e aplicações. São 

Paulo: Blucher, 2010. 



 

BIRD, R. Byron (Robert Byron),; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N. 

Fenômenos de transportes. 2. ed. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2004. 838 p.  

WHITE, F. M. Mecânica dos Fluidos. McGraw-Hill, 2011.   

FILHO, W. B. Fenômenos de Transporte para Engenharia. Rio de Janeiro: LTC, 

2006.  

STREETER, V. L. Fluid Mechanic. IE-McGraw-Hill, 1989.   

BENNETT, C. O., E MYERS, J. E. Fenômenos de Transporte. Mc Graw-Hill do Brasil, 

Ltda, 1978.  

Çengel, Yunus A. Mecânica dos Fluidos. AMGH, 2008. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

Aplicações Práticas em Escoamento de Fluidos - Cálculo de Tubulações, 

Válvulas de Controle e Bombas Centrífugas. LTC, 2011. VitalBook file. Minha 

Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de Engenharia de 
Petróleo III 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

 
F109126 

 
02 

 
6º 

 
40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Bases Orientadoras da Ação Generalizadas. Interpretação de uma segunda língua. 

Integração dos conhecimentos dos 5º e 6º semestres letivos do curso. Construção de um 

projeto integrador continuando, quando for o caso, o tema proposto em Práticas de 

Engenharia II com enfoque na intervenção social. Solução de Projeto de Média-Alta 

Complexidade. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno com ênfase nas disciplinas de geoprocessamento, 

engenharia de reservatório I, geofísica do petróleo e avaliação da formação de poços. 

2.2.  Específicos 

UNIDADE I 

Estimular o aluno a buscar informações oriundas de várias fontes; 

Interpretação de um texto técnico em uma segunda língua; 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva; 

Entender e aplicar Bases Orientadoras da Ação que nortearão o desenvolvimento de 

suas atividades profissionais. 

UNIDADE II 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa individual e coletiva; 



 

Fomentar nos alunos a capacidade de sistematizar e processar informações coletadas para 

geração de conhecimentos. 

3. COMPETÊNCIAS 

Trabalhar de forma autônoma; 

Identificar, apresentar e resolver problemas; 

Aplicar os conhecimentos na prática; 

Compreender e aplicar a linguagem científica; 

Organizar e planejar o tempo para execução de atividades; 

Organizar projetos de pesquisa vinculados à área de conhecimento do curso; 

Buscar, processar e analisar informações procedentes de fontes diversas; 

Trabalhar em equipe, com atenção às habilidades interpessoais; 

Comunicar-se de forma oral e escrita; 

Compromisso ético; 

Responsabilidade social e compromisso cidadão. 

Conhecer a área de atuação do engenheiro de petróleo e as responsabilidades atribuídas à 

esta profissão no meio social e ambiental; 

Compreender a importância no desenvolvimento de trabalho de consolidar as informações 

provenientes de diversas áreas para desenvolvimento de projeto. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Planejamento de projeto. 

Aplicação da Base Orientadora da Ação para interpretar um texto em uma segunda língua. 

Aplicação da Base Orientadora da Ação para montar equipes de trabalho. 

Aplicação da Base Orientadora da Ação para Modelar e Solucionar o Problema Proposto. 

Identificar quais conteúdos já estudados em sua formação acadêmica são abordados de 

forma integradora em seu problema proposto. 

UNIDADE II 

Desenvolvimento de Prática Integradora Específica auxiliada pelas Bases Orientadoras 

da Ação; 



 

Construção de um Pré-Projeto para resolução do problema específico segundo Base 

Orientadora de Ação proposta, identificando em cada caso, os impactos gerados: 

ambiental, social, tecnológico, científico e econômico. 

Execução de Projeto. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e argumentações no 

contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de dificuldade, acompanhamento 

a cada encontro das etapas de desenvolvimento do trabalho, e trabalho em equipe 

para resolução de problema multidisciplinar da sua área de atuação profissional. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será desenvolvida em três etapas: uma parte escrita de desenvolvimento do 

trabalho em forma de um pré-projeto equivalente a 30% da nota da unidade, uma 

apresentação oral da resolução do problema contemplando 30% da nota da unidade e os 

40% restantes da nota serão distribuídos pela realização das etapas de desenvolvimento do 

projeto a cada encontro. 

A avaliação (em todas suas etapas) será norteada e dimensionada proporcionalmente aos 

seguintes fatores: Relevância do tema (técnica e/ou social), Clareza do desenvolvimento e 

estrutura do projeto, Organização metodológica, Participação da equipe (avaliação dos 

pares), Atenção às especificações técnicas e Postura de apresentação dos resultados.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 

petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p 

RUDIO, Franz Victor. Introdução ao projeto de pesquisa científica. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2011. 144 p.  

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2009 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e 

documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro, 2002  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

GIL, Antonio Carlos; Como elaborar projetos de pesquisa.  5. ed., 4. impr.  São 

Paulo,  SP: Atlas, 2010. 184 p 

MAGALHÃES, G. Introdução à metodologia da pesquisa: caminhos da ciência e 

tecnologia. São Paulo: Ática, 2005. 

SANTOS, Antônio Raimundo dos. Metodologia científica: a construção do 

conhecimento. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 166 p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia de 
Reservatório II 

CÓDIGO 
 

CRÉDITOS 
 

PERÍODO 
 

CH 
 

F107611 02 6º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Estimativa de parâmetros não-lineares. Teste de poços e avaliação das formações. 

Tipos de testes. Conceitos de teste em poços, estocagem no poço, escoamento radial 

em meio infinito. Análise semilog e log-log. Estimativa de parâmetros através de 

gráficos das derivadas. Poços horizontais. Projeto de testes. Escoamento de líquidos 

em meios porosos: equação da difusividade hidráulica. Soluções da eq. da difusividade 

hidráulica. Superposição de efeitos e dano à formação. Índice de produtividade. 

Escoamento de gases em meios poros: equação da difusividade hidráulica para gases 

ideais e reais. Fluxo turbulento e efeito de película. Métodos de Recuperação 

Secundária e especial. 

2 COMPETÊNCIAS: 

- Construir conceitos básicos da disciplina úteis no desenvolvimento e amadurecimento 
para a área petrolífera;  

- Promover o entendimento das relações entre os conceitos abordados e exemplos 
reais. 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

UNIDADE I: Propriedades do sistema rocha-fluido  

1. Revisão dos conceitos relacionados 

1.1 Grandezas e unidades matemáticas 

2. Propriedades dos fluidos 

2.1 Hidrocarbonetos 

2.2 Teoria e leis dos gases ideais e perfeitos 

2.3 Termometria / Diagrama de fases 

2.4 Propriedades básicas dos fluidos  



 

2.5 Propriedades básicas das misturas 

2.6 Propriedades dos gases  

2.7 Mistura de gás ideal e real 

2.8 Propriedades das misturas liquidas de hidrocarbonetos 

3. Classificação dos reservatórios 

3.1. Petróleo 

3.2.  Gás  

4. Propriedades das rochas: 

4.1 Porosidade 

4.2 Permeabilidade 

4.3 Saturação 

4.4 Pressão capilar 

4.5 Molhabilidade 

5. Mecanismo de produção 

UNIDADE II: Estimativas de Reservas 

1 - Reservatório de óleo 

2 - Reservatório de gás 

3 - Declínio de produção 

3.1- Declínio Exponencial 

3.2 - Declínio Hiperbólico 

3.3 - Declínio Harmônico 

4 - Balanço de Materiais 

5 - Métodos de recuperação secundária 

5.1 - Injeção de água 

5.2 - Injeção de gás 

6 - Métodos de Recuperação Terciária 

6.1- Métodos térmicos 

7 - Reservas provada, provável e possível  

8 - Como gerenciar reservatórios 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 



 

Aulas expositivas e dialogadas, leitura de textos e seminários são importantes 

ferramentas para a compreensão. Aulas de campo complementarão os conhecimentos 

adquiridos em sala de aula. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Serão realizadas duas avaliações teóricas, também serão avaliados os relatórios ou 

outras atividades realizadas durante as aulas práticas ou de campo.  

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NOGUEIRA, M. G.; JORCIN, A. Ecologia de reservatórios: impactos potenciais, 

ações de manejo. 2 ed., Rima, 2007.  

Rosa, A. J.; Carvalho, R. S. Engenharia de Reservatórios de Petróleo. 1 ed., Rio de 

Janeiro: Interciência, 2011.  

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2004  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO, C. Petróleo – Do poço ao posto.  Qualitymark, 2008.  

ROCHA, L. A. S.; AZEVEDO, C. T. Projetos de Poços de Petróleo. Rio de Janeiro: 

Ed. Interciência. PETROBRAS, 2009.  

BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos noções e aplicações. São 

Paulo: Blucher, 2010.  

PERLINGEIRO, Carlos Augisto G. Engenharia de processos: análise, simulação, 

otimação e síntese de processos quimicos. São Paulo: Blucher, 2008. 

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed., rev., 2. reimpr. São Paulo: Prentice 

Hall, 2009. 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e Tecnologias 

DISCIPLINA: Termodinâmica  

CÓDIGO CR SEMESTRE CH 

F106550 04 6º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1 EMENTA 
Energia, Crescimento Populacional e Poluição. Padrões e Critérios Ambientais. Equilíbrio 

Termodinâmico. Leis Fundamentais da Termodinâmica. Energia Livre de Gibbs e Critério 

de Equilíbrio. Conceito de Trabalho Máximo. Energia Livre de Gibbs e Potencial Químico. 

Fluidos Ideais e Não-Ideais. Fugacidade. Solução Ideal e Solução Diluída. Equilíbrio 

Líquido-Vapor. Equilíbrio Líquido-Líquido. Solução Não-Ideal. Coeficiente de Atividade e 

Solubilidade. Equilíbrio de Fases Ar-Água. Equilíbrio de Fases Solo-Água. Equilíbrio de 

Fases Solo-Ar. 

 
2 OBJETIVOS 
O objetivo principal da disciplina reside em capacitar o discente a descrever as 

propriedades de sistemas em equilíbrio. Tem-se como meta na disciplina que o discente 

seja capaz de empregar conceitos teóricos da termodinâmica para equacionar e entender 

problemas de equilíbrio em sistemas mono e multifásicos. 

 
3 COMPETÊNCIAS  
- Conhecer os conceitos básicos da termodinâmica clássica; 

- Entendimento da aplicação dos conceitos básicos da termodinâmica dentro da 
engenharia ambiental; 

- Conhecimento dos postulados e leis fundamentais da termodinâmica; 

- Compreender o significado dos potenciais termodinâmicos; 

- Entender os conceitos e hipóteses para o cálculo das propriedades fisico-químicas de 
sistemas; 

- Ter capacidade de descrever matematicamente as diferentes fases de um sistema; 

- Entender a estrutura e formalismo do equilíbrio de fases; 

- Ser capaz de equacionar o problema do equilíbrio entre fases em situações práticas 
relacionadas à engenharia ambiental. 

 
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Unidade I 
1. Termodinâmica Ambiental: Conceitos e Princípios Básicos 

1.1 Energia, Crescimento Populacional e Poluição 



 

1.2 A Termodinâmica no Contexto da Engenharia Ambiental e suas Aplicações 
1.3 Conceitos da Termodinâmica Clássica 
1.4 Postulados da Termodinâmica e Condições de Equilíbrio 
1.5 Potenciais Termodinâmicos: entalpia, entropia e energia livre de Gibbs e energia 

livre de Helmholtz 
1.6 Equação de Euler e Gibbs Duhem 
1.7 Fluidos Ideais e não Ideais: Modelos de Potencial Intermolecular 

 
2. Descrição da Fase Vapor  

2.1. Fator de Compressibilidade, Propriedades Residuais e Coeficiente de 
fugacidade 

2.2. Equações do Virial 
2.3. Princípio dos Estados Correspondentes 
2.4. Equações de Estado Cúbicas  
2.5 Misturas de Gases 

Unidade II 
3. Descrição das Fases Líquida e Sólida 

 3.1 Propriedades em Excesso, Atividade e Coeficiente de Atividade  
3.2 Estados Padrões  
3.3 Modelos de Coeficiente de Atividade 

4. Equilíbrio de Fases em Sistemas Multicomponentes da Engenharia Ambiental 
3.1 Solubilidade de Gases em Líquidos  
3.2 Equilíbrio Líquido-Vapor: aspectos teóricos e experimentais; 
3.3 Equilíbrio Líquido-Líquido: aspectos teóricos e experimentais; 
3.4 Equilíbrio Sólido-Gás e Líquido-Gás 
3.5 Resolução de Exemplos relacionados a Engenharia Ambiental 
 

5 METODOLOGIA DE ENSINO 
A metodologia a ser utilizada consiste majoritariamente de aulas expositivas 

teóricas. Em cada unidade são realizadas duas aulas práticas para melhor fixação dos 
conteúdos vistos em sala de aula: Unidade I (Propriedades PVT de Fluidos Puros e 
Misturas;  Medidas de Pressão de Vapor de substâncias puras e misturas). Unidade II 
(Propriedades de Soluções Líquidas e Equilíbrio de Fases Líquido-Vapor a baixa pressão). 
Na Unidade II são avaliados e debatidos problemas práticos ligados a engenharia 
ambiental empregando softwares computacionais.  
          Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, 
retroprojetor, apresentação em datashow e sala de informática, conforme as necessidades, 
além de laboratório para as atividades experimentais.  
 
6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação da disciplina de termodinâmica é composto de duas etapas 
emcada unidade: uma prova escrita contextualizada e uma medida de eficiência. A prova 
escrita contempla aspectos teóricos e interpretações de problemas físicos reais, ao passo 
que a medida de eficiência envolve listas de exercícios individuais e relatórios das 
atividades práticas em laboratório.  
 
7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
SMITH, J. M.; VAN NESS, J. M.; ABBOTT, M. M. Introdução à termodinâmica da 
engenharia química.     7. ed.  Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2011. 626 p.  
  
LEVENSPIEL, Octave. Termodinâmica amistosa para engenheiros. São Paulo: E. 



 

Blücher, 2009. 323 p. 
 
BORGNAKKE, Claus; SONNTAG, Richard Ewin. Fundamentos da termodinâmica.São 
Paulo,  SP: Blucher, 2010. 667 p.   
 
MORAN, Michael J.; SHAPIRO, Howard N. Princípios Termodinâmica para Engenharia, 
6ª edição. LTC, 2009. VitalBook file. Minha Biblioteca.  
 
 
8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ABBOTT, M. M.; VAN NESS, H. C.. Termodinamica. São Paulo: McGraw-Hill, 1992.  
 
PÁDUA, Antônio Bráz de; PÁDUA, Cléia Guiotti de. Termodinâmica: uma coletânea de 
problemas. São Paulo, SP: Livraria da Física, 2005. 
 
MORAN, Michael J.  et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7. ed.  Rio de 
Janeiro, RJ: LTC, c2013. 819 p. 
 
IENO, Gilberto; NEGRO, Luiz. Termodinâmica. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 227 p. 
 
LUIZ, Adir Moyses. Termodinâmica: teoria & problemas. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2012. 
 
SONNTAG, Richard Edwin; BORGNAKKE, Claus. Introdução à Termodinâmica para 
Engenharia. LTC, 2003. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
 
Çengel, Yunus A. Termodinâmica. 7th Edition. Bookman, 2013. VitalBook file. Minha 
Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Processamento em Petróleo e 
Gás 

CÓDIGO CR  PERÍODO CARGA 
HORÁRIA 

F109118  04 6º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1 EMENTA: 
Sistema de coleta. Transferência de petróleo. Plantas de processamento primário. 

Emulsões. Vasos Separadores. Problemas especiais nos vasos separadores. Trocadores 

de Calor. Mecanismos de estabilização e desestabilização de emulsões. Tratadores de 

óleo. Tratador eletrostático. Processamento do gás natural. Padrões de qualidade do óleo 

e do gás. Tratamento da água produzida. 

 
2 OBJETIVOS: 
Entender o processamento envolvido no tratamento do petróleo, do gás natural e da água 
produzida. 

Conhecer os padrões de qualidade do óleo e do gás para a obtenção de melhores 
produtos finais. 

Conhecer os processos de desestabilização de emulsões e os fatores que influenciam a 
sua estabilidade. 

Realizar práticas de laboratório e elaborar relatórios envolvendo emulsões de petróleo. 

 
3 COMPETÊNCIAS  
Desenvolver a habilidade de determinar melhores métodos para processamento dos 
fluidos produzidos. 

Desenvolver a capacidade de elaborar relatórios de pesquisa e relatórios de 
procedimentos laboratoriais. 

Construir argumentos utilizando-se de informações e conhecimentos disponíveis em 
situações concretas. 

 
4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
UNIDADE I: 
1. Sistemas de Coleta 
- Equipamentos de coleta 
- Transferência do óleo e do gás 
2. Plantas de Processamento Primário 
- Diferenças das Plantas on-shore e off-shore 
- Plantas Simples e Complexas 



 

3. Sistemas de separação 
4. Emulsões 
5. Vasos Separadores 
- Problemas operacionais e soluções 
6. Trocadores de Calor 
UNIDADE II 
7. Mecanismos de estabilização e desestabilização das emulsões 
8. Tratamento do óleo 
- Padrões ANP de qualidade do petróleo 
- Separação Gravitacional e Lei de Stokes 
- Tratamento Termoquímico 
- Tratamento Eletrostático 
9. Condicionamento e Processamento do Gás natural 
- Padrões ANP de qualidade do gás natural 
10. Tratamento da água produzida 
 
5 METODOLOGIA DE ENSINO: 
As aulas são explicativas e expositivas, sendo sempre seguidas de questionamentos e 

discussões em sala. São utilizados vários recursos áudio visuais nas aulas teóricas e 

recursos laboratoriais para as aulas práticas. Palestras e seminários serão assistidos pelos 

alunos para melhor conhecimento dos processos práticos. 

A pesquisa e a elaboração de resenhas, relatórios e trabalhos são os principais caminhos 

para aprimoramento e fixação das informações obtidas em sala de aula. Os trabalhos em 

grupo também são bastante utilizados para o estimulo de discussões entre os alunos. 

 
6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 
No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas contextualizadas, trabalhos de 

pesquisa e elaboração de relatórios. Palestras e seminários com elaboração de resenhas e 

trabalhos sobre os assuntos ministrados e trabalhos em grupo com pesquisa bibliográfica 

em artigos técnicos e científicos da área. 

 
7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
MASTERTON, W. L.; HURLEY, C. N. Química - Princípios e Reações. 6ª edição, LTC, 
2010. 
 
PERLINGEIRO, Carlos Augusto G. Engenharia de processos: análise, simulação, 
otimização e síntese de processos químicos. São Paulo: Blucher, 2008. x, 198 p. 
 
PRESS, Frank et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 
 
BRASIL, Nilo Indio do; ARAÚJO, Maria Adelina Santos; SOUSA, Elisabeth Cristina Molina 
de . Processamento de Petróleo e Gás. LTC, Minha Biblioteca. 
 
Processamento de Petróleo e Gás. LTC, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
 



 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2008. 
178 p. 
FELDER, Richard M.; ROUSSEAU, Ronald W.. Princípios elementares dos processos 
químicos. 3.ed. Rio de Janeiro LTC c2005 579 p. 
 
ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de Janeiro: 
Interciência, 2009. xxii, 561 p. 
 
SZKLO, Alexandre Salem; ULLER, Victor Cohen (Org.) Fundamentos do refino de 
petróleo: tecnologia e economia. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 285 p. 
 
ARAÚJO, Paulo Barbosa de. Petróleo:   por que sabotado? História do petróleo no 
Brasil e em Sergipe.    Aracaju, SE: J. Andrade, 2008. 218 p.     
 
WATT NETO, ARTUR. Petróleo, gás natural e biocombustíveis, 1ª edição.. Saraiva, 
2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cálculo Numérico 

CÓDIGO 
 

CRÉDITOS 
 

PERÍODO CH 
 

 
F105732 

 
04 

 
6º 

 
80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Erros e ordem de convergência. Métodos iterativos para resolução de equações não 

lineares. Métodos diretos e iterativos para resolução de sistemas lineares. Métodos iterativos 

para resolução de sistemas não lineares. Interpolação. Diferenças finitas. Ajuste de curvas 

métodos dos mínimos quadrados. Integração numérica. Soluções numéricas de equações 

diferenciais ordinárias. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Fornecer conhecimentos dos métodos numéricos, assim como do tratamento de 
problemas científicos através de métodos numéricos. Desenvolver aplicações dos 
métodos numéricos através de computadores. 

3. COMPETÊNCIAS 

Compreender a importância do cálculo numérico para a resolução de diversos problemas do 

cotidiano; 

Compreensão dos conceitos de erro e representação de números no computador, domínio 

dos principais métodos numéricos para resolução de equações não lineares além dos 

sistemas de equações lineares e não lineares; 

Domínio do conceito de interpolação incluindo a interpolação polinomial através das 

diferenças finitas de diferenças divididas; 

Dentro do conceito de ajuste de curvas, compreender o método dos mínimos quadrados; 

Utilizando o conceito de interpolação, o aluno deverá compreender o conceito e principais 

métodos de integração numérica além da dedução do erro cometido em cada aproximação; 

Compreender os métodos para resolução numérica de E.D.O.’s apresentados; 

Dominar pelo menos uma linguagem de programação para implementar os métodos 

apresentados durante o curso. 



 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Erros, Resolução de Equações Lineares e Resolução de Sistemas 

Lineares 

Sistema de ponto flutuante; 

Arredondamento; 

Erros; 

Erros absolutos e relativos; 

Erros de arredondamento e truncamento em um sistema de aritmética de ponto flutuante; 

Análise de erros nas operações aritméticas de ponto flutuante; 

Polinômios; 

Enumeração das raízes de uma equação; 

Localização das raízes de uma equação; 

Separação das raízes de uma equação; 

Ordem de convergência. Critério de parada; 

Métodos interativos para resolução de equação; 

Método da bissecção; 

Método da falsa-posição; 

Método da interação linear; 

Método de Newton – Raphson; 

Método da Secante; 

Métodos Diretos para Resolução de Sistemas Lineares; 

Método da eliminação de Gauss; 

Método da Composição LU; 

Métodos Iterativos para Resolução de Sistemas Lineares; 

Testes de parada; 

Método Iterativo de Gauss-Jacobi; 

Método Iterativo de Gauss-Seidel. 

UNIDADE II: Interpolação, Ajuste de Curvas Integração Numérica e Introdução a 

Solução 

Numérica de Equações Ordinárias; 

Interpolação Polinomial; 

Interpolação Linear; 

Interpolação Quadrática; 



 

Interpolação pelo Polinômio de Lagrange; 

Interpolação usando diferenças finitas; 

Métodos dos Mínimos Quadrados; 

Ajuste Polinomial; 

Caso geral Linear; 

Caso Reduzível ao Linear; 

Caso não Linear; 

O problema de Integração Numérica; 

Fórmula de Newton – Cotes; 

Regra dos Trapézios; 

Regra de Simpson; 

Teorema Geral do Erro; 

Quadratura Gaussiana; 

Comparação das Regras de Integração; 

Equações diferenciais; 

Métodos de soluções de equações; 

Método de Euler; 

Método baseado na série de Taylor; 

Método de Runge-Kutta; 

Método de Múltiplos passos. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a 

serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados 

ao tema para discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) 

construídos na interação professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas 

atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 



 

FRANCO, N. M. B. Cálculo Numérico. São Paulo: Pearson, 2009.  

MORETTIN, Pedro Alberto; HAZZAN, Samuel; BUSSAB, Wilton de O. Cálculo:   

funções de uma e várias variáveis.   9. tiragem. São Paulo,  SP: Saraiva, 2009. 408 

p. 

HUGHES-HALLETT, Deborah (Et al.). Cálculo e aplicações. 3. reimpr. São Paulo: 

Blucher - Editora Edgard Blucher Ltda, 2012. 329  

GILAT, Amos. Métodos Numéricos para Engenheiros e Cientistas: Uma Introdução 

com Aplicações Usando o MATLAB. Bookman, 2008. VitalBook file. Minha Biblioteca  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HUMES, Ana Flora P. de Castro; YOSHIDA, Luzia Kazuko; MELO, Inês S. Homem de. 

Noções de cálculo numérico. São Paulo: McGraw-Hill, ©1984.  

BURDEN, R. L., FAIRES, J. D. Análise Numérica. São Paulo: Thomson, 2003. 

SCHEID, F. Análise Numérica. Lisboa: McGraw-Hill, 1991. 

MORAES, D. C. e MARINS, J. M. Cálculo Numérico Computacional. São Paulo: 

Atlas. 2000.aq q 

RUGGIERO, M. A. G. e LOPES, V. L. R. Cálculo Numérico: Aspectos Teóricos e 

Computacionais. São Paulo: McGraw-Hill, 2011. 

FILHO C., FERREIRA F. Algoritmos Numéricos. São Paulo: LTC, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7º PERÍODO 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCILINA: Fenômenos de Transporte II 

CÓDIGO 

 

CRÉDITOS 

 

PERÍODO 
 

CH 

 

F108901 04 7º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Modos de Transferência e Calor: Aspectos Gerais, Leis e Equações Básicas. 

Conservação de Energia. Fundamentos de Fenômenos de Transporte. Sistemas 

Unidimensionais e Multidimensionais da Condução de Calor e Convecção. Camada 

Limite Hidrodinâmica: Regime Laminar e Turbulento. Camada Limite Térmica. 

Radiação. Trocadores de Calor. Mecanismos de Transferência de Massa. Leis de Fick, 

Equação da Difusão. Equação da Conservação da Espécie, Convecção Mássica. 

Teoria da Camada Limite de Concentração: Distribuição de Concentração em 

Escoamento Laminar e Turbulento. Mecanismos Simultâneos de Transferência de 

Calor e Massa. Aplicações em Controle da Poluição. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Conhecer as principais operações de transferência de calor e massa aplicando-os na 

investigação de importantes problemas relacionados à engenharia ambiental. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Compreender o método científico, tipos e características e sua importância para 

a ciência; 

 Habilidade para entender, operar e controlar processos químicos industriais.  

 Domínio de tecnologias atualizadas; 

 Capacidade de gerenciar recursos tecnológicos; 



 

 Aplicar os conhecimentos tecnológicos para solucionar problemas relacionados 

com a poluição ambiental e atividades produtivas. 

 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Transferência de Calor e Massa 

 Introdução e Conceitos; 

 Unidades, Dimensões e Fatores de Conversão; 

 Condução, Convecção, Radiação; 

 Mecanismos Combinados de Transferência de Calor; 

 Conservação de Energia; 

 Fundamentos dos Fenômenos de Transporte; 

 Campos; 

 Lei da viscosidade de Newton; 

 Fluidos Newtonianos e Nãonewtonianos; 

 Equação da Difusão de Fick; 

 Condução- Equações Básicas; 

 Placa Plana, Cilindro, Esfera; 

 Equação Unidimensional Bidimensional e Tridimensional da Condução de Calor; 

 Condições de Contorno; 

 Meios Compostos- Espessura Crítica de Isolamento; 

 Superfície com Aletas; 

 Convecção: Conceitos Básicos; 

 Sistemas com Condução e Convecção; 

 Escoamento Externo; 

 Escoamento no Interior de um Duto; 

 Conceitos de Escoamento Laminar e Turbulento; 

 Equações do Movimento; 

 Equação da Energia; 

 Equações da Camada Limite. 

 

UNIDADE II 



 

 Convecção Forçada no Escoamento no Interior de Dutos; 

 Escoamento Laminar Hidrodinâmica e Termicamente Desenvolvido;  

 Escoamento Turbulento no Interior de Dutos; 

 Analogias entre a Transferência de Calor e a de Momento de Escoamento 

Turbulento; 

 Convecção Forçada no Escoamento Externo: Camada Limite Hidrodinâmica e 

Térmica; 

 Coeficiente de Arraste no Escoamento sobre uma Placa Plana; 

 Coeficiente de Transferência de Calor no Escoamento sobre uma Placa Plana ; 

 Transferência de Calor num Escoamento em Alta Velocidade sobre uma Placa 

Plana; 

 Camada Limite Atmosférica; 

 Convecção Livre; 

 Parâmetros Adimensionais da Convecção Livre; 

 Análise Aproximada da Convecção Laminar Livre sobre uma Placa Vertical; 

 Correlações da Convecção Livre sobre uma Placa Plana;  

 Determinação da altura de Plumas nas Chaminés (momentum vs empuxo); 

 Dispersão Atmosférica Gaussiana de Poluentes; 

 Trocadores de Calor; 

 Classificação dos Trocadores de Calor; 

 Distribuição de Temperatura nos Trocadores de Calor; 

 Coeficiente de Transferência de Calor Global; 

 Projetos de Trocador de Calor; 

 Radiação Térmica; 

 Radiação entre Superfícies num Meio Inerte; 

 Radiação Solar; 

 Conceito de Fator de Forma; 

 Métodos para Determinar Fatores de Forma; 

 Radiação em Meios Absorvedores e Emissores; 

 Fluxo de Radiação de uma Placa Absorvedora e Emissora em Temperatura 

Uniforme - Solução Analítica; 

 Transferência de Massa; 

 Difusão Molecular Estacionária e Transiente; 



 

 Difusão Convectiva; 

 Equação da Conservação de espécies; 

 Transferência Simultânea de Calor e Massa. 

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a 

serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao 

tema para discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na 

interação professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - 

individual e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.   

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LIVI, Celso Pohlmann. Fundamentos de fenômenos de transporte: um texto para 

cursos básicos. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 2012, 206 p.  

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos. 6. ed. Porto Alegre: AMGH, c2011. 880 p. + 

CD-ROM  

INCROPERA, Frank P.; DEWITT, David P.. Fundamentos de transferência de calor e 

de massa. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 2008,  698 p.1. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BIRD, R. Byron; STEWART, Warren E.; LIGHTFOOT, Edwin N.. Fenômenos de 

transportes. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos.2004, 838  

BRAGA FILHO, Washington. Fenômenos de transporte para engenharia. Rio de 

Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. 

KREITH, F. Princípios da Transmissão de Calor. São Paulo: Edgar Blucher, 2002.  

CREMASCO, M.A. Fundamentos de Transferência de Massa. São Paulo: UNICAMP, 

2011.  



 

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed., rev., 2. reimpr. São Paulo: Prentice 

Hall, 2009. 431 p. 

BAUER, Wolfgang. Física para Universitários: Relatividade, Oscilações, Ondas e 

Calor. AMGH, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

INCROPERA, Frank P.; DeWITT, David P.; BERGAMAN, Theodore L.; LAVINE, 

Adrienne S. Fundamentos de Transferência de Calor e de Massa, 6ª edição. LTC, 

2008. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Completação de Poços 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F106623 04 7º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Tipos de completação: Quanto ao posicionamento da cabeça do poço, Quanto ao 

revestimento de produção, Quanto ao número de zonas exploradas. Etapas de uma 

completação. Principais componentes da coluna de produção. Equipamentos de 

superfícies. Intervenções em poços. 

2 OBJETIVOS:  

Desenvolver no discente a capacidade de qualificar os tipos de revestimentos, fluidos e 

equipamentos utilizados na completação de poços, bem como suas operações de 

intervenção. 

3 COMPETÊNCIAS  

- Compreender a importância da disciplina  para a área de petróleo; 

- Desenvolver a habilidade de especificar nomenclatura dos principais compostos 

envolvidos na cadeia de refino do petróleo; 

- Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento de práticas 

na área de petróleo; 

- Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse à 

investigação, coleta de dados e pesquisa na área de petróleo. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Fundamentos da Completação 



 

1.1 Fundamentos da Completação 

1.1.1 Conceitos gerais de Poço e de Perfuração; 

1.1.2 Tipos de Completação; 

1.2.3 Etapas da Completação Seca; 

1.2.4 Fluidos de Completação. 

Operações na Completação 

1.2.1 Teste de formação a poço revestido; 

1.2.2 Técnicas para avaliação da cimentação; 

1.2.3 Avaliação do Perfil CBL/VDL; 

1.2.4 Conceitos de Squeeze, Canhoneio e Packer; 

1.2.5 Completação Molhada. 

UNIDADE II: Equipagem e Operações de Intervenção nos Poços 

2.1 Equipagem do Poço para Completação 

2.1.1 Equipamentos de Superfície; 

2.1.2 Coluna de Produção e Injeção; 

2.1.3 Equipamentos especiais na Coluna. 

Operações de Intervenção nos Poços 

Funcionamento e tipo de Packers; 

Fraturamento Hidráulico; 

Acidificação; 

Tampão Balanceado. 

Tópicos especiais de Completação 

Sistemas de contenção de areia; 

Poços de injeção de vapor; 

Packer de cimento; 

Equipamentos de Canhoneio. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 



 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, visitas técnicas complementadas com exercícios práticos 

e leituras realizadas pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PRESS, Frank et al. Para entender a terra. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p. 

SANTOS, Álvaro Rodrigues dos. Diálogos Geológicos: é preciso conversar mais 
com a terra. São Paulo: O Nome da Rosa, 2008. 182 p. 

BOTKIN, Daniel B.; KELLER, Edward ª. Ciência Ambiental - Terra, um Planeta Vivo, 
7ª edição. LTC, Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 178 p. 

NOGUEIRA, Marcos Gomes; HENRY, Raoul; JORCIN, Adriana (Org.). Ecologia de 
reservatórios: impactos potenciais, ações de manejo e sistemas em cascata. 2. 
ed. São Paulo: RiMa, 2007. viii, 459 p. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos (...(et al.)). Perfuração direcional. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2006. x, 323 p. 

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 808 p. 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Interciência, c2004. 271 p. 
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DISCILINA: Eletrotécnica 

CÓDIGO 
 

CRÉDITOS 
 

PERÍODO 
 

CH 
 

F108537 02 7º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Conceitos de eletricidade. Padrões elétricos. Circuitos elétricos básicos. Eletromagnetismo. 

Princípios de corrente alternada. Circuitos de segunda ordem. Transformadores. Sistemas 

trifásicos. Máquinas industriais. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Realizar estudos de melhoria em sistema elétricos, de forma a otimizar o custo gerado com 

o consumo de energia e avaliar o desempenho de máquinas industriais, sedimentado em 

embasamento teórico, de forma a equacionar um melhor rendimento operacional. 

3. COMPETÊNCIAS 

Analisar e compreender circuitos elétricos; 

Conhecer as principais características de Máquinas Industriais e Sistema trifásico; 

Conhecer o princípio de geração e os efeitos da corrente alternada. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Conceitos Básicos de Eletricidade 

Corrente elétrica; 

Fluxo de corrente; 

Tensão; 

Potência elétrica; 

Fontes de eletricidade; 

Tensão e corrente em CC.  



 

Padrões Elétricos e Convenções 

Unidades e prefixos Métricos; 

Notação científica. 

    Circuitos Elétricos Básicos 

Circuitos concentrados; 

Resistência; 

Lei de OHM; 

Leis de Kirchhoff; 

Associação de resistores; 

Circuito aberto e curto-circuito; 

Condutância. 

Eletromagnetismo 

Magnetismo e materiais magnéticos; 

Eletromagnetismo; 

Unidades; 

Circuitos magnéticos; 

Indução eletromagnética. 

Princípios da Corrente Alternada 

Geração de uma tensão alternada; 

Medição Angular; 

Frequência e Período; 

Fasores; 

Resistência em Circuitos CA. 

UNIDADE II 



 

Circuitos Indutivos  

Indução; 

Reatância indutiva; 

Indutores em série e paralelo; 

Circuitos indutivos; 

Fator qualidade e potência.   

Circuitos Capacitivos 

Capacitor e capacitância; 

Capacitores em série e paralelo; 

Reatância capacitiva; 

Circuitos capacitivos; 

Fator qualidade e potência.   

Circuitos Monofásicos de 2ª Ordem 

Circuitos RLC em série; 

Circuitos RLC em paralelo; 

Potência e fator de potência. 

Transformadores 

Transformador ideal; 

Transformador de impedância; 

Autotransformador. 

Rendimento 

Sistemas Trifásicos 

Características; 

Potência em sistemas trifásicos. 

Máquinas Industriais 



 

Motores de corrente contínua; 

Motores de corrente alternada; 

Inversor de frequência. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NILSSON W. James ; RIEDEL A Suzan. Circuitos elétricos. 8.ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2013.. 539 p.  

CREDER, Helio. Instalações elétricas. 14. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Livros 

Técnicos e Científicos,2013  

MAMEDE FILHO, João. Instalações elétricas industriais. 7. ed., reimpr.  Rio de 

Janeiro: LTR, 2009. 914 p.  

Petruzella, Frank D. Eletrotécnica I - Série Tekne. Bookman, 2013. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BURIAN, J. Y. e LYRA, A. C. C. Circuitos Elétricos. Editora Prentice Hall, 2013  

IRWIN, J. D. Análise de Circuitos em Engenharia. 4 ed. Makron Books, 2013.  

CAMPOS, Mário César M. Massa; TEIXEIRA, Herbert C. G. “Controles Típicos de 

Equipamentos e Processos Industriais”. 1 ed.  Edgard Blucher, 2010 



 

MARTINO, G. Eletricidade industrial: transformadores, pilhas, acumuladores, 

motores, instrumentos, linhas de transmissão. São Paulo, SP: Hemus, c2002. 

GUSSOW, Milton. Eletricidade básica. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Makron Books, 

2009. 

PETRUZELLA, Frank D. Eletrotécnica II - Série Tekne. Bookman, 2013. VitalBook file. 

Minha Biblioteca. 
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1 EMENTA: 

Conceitos Fundamentais de Operações Unitárias. Balanços Materiais e Energéticos. 

Destilação Simples. Destilação Fracionada. Processos de Absorção e Esgotamento. 

Extração. 

2 COMPETÊNCIAS   

Através da disciplina, o discente terá conhecimento sobre as operações unitárias 

envolvidas na indústria de petróleo, bem como os processos de destilação, absorção e 

extração. Este conhecimento será transmitido através de explanações sobre cálculos 

de projetos, nos quais estão envolvidos os balanços de massa e de energia. Temática 

de extrema relevância para a formação da competência profissional do engenheiro 

moderno.  

3. COMPETÊNCIAS 

Analisar e compreender as destilações; 

Conhecer as principais características nos processos de separação de fluidos com seus 

respectivos balanços; 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – Conceitos fundamentais sobre operações unitárias e balanço de 

matéria e energia 

Conceitos básicos de operações unitárias  

Unidades e dimensões 

Grandezas químicas 



 

Relações entre grandezas 

Balanço material 

    Classificação de processos 

    Balanço em processos de múltiplas unidades 

    Reciclo e desvio 

    Estequimetria de reações 

Balanço energético 

    Formas de energia 

    Balanço energético em sistemas fechados 

    Balanço energético em sistemas abertos 

 

UNIDADE II: Destilação, absorção e extração. 

Operação de unidades de destilação 

Destilação simples 

      Balanço material      

Destilação fracionada 

      Colunas de destilação 

      Balanço material   

Processos de absorção e esgotamento 

      Conceitos fundamentais 

      Refluxo interno  

      Equipamentos 

Extração 



 

      Extração líquido-líquido 

      Equipamentos de extração 

      Mecanismos de extração     

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas Expositivas Teóricas e Práticas. 

Atividades intraclasse, com o uso de aula expositiva (preleção) com auxílio de recursos 

audiovisuais (slides) com exercícios dirigidos de fixação e proposição de problemas, 

projetos experimentais práticos. 

Eventualmente, poderão ocorrer trabalhos extraclasse a serem definidos 

posteriormente, como pesquisa de campo, visita técnica a órgãos e empresas. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizadas provas escritas com cenários 

contextualizados para que os alunos possam dimensionar os equipamentos e realizar 

os balanços de massa e energia necessários. Além disso, serão realizados trabalhos 

de estudo de caso com o objetivo de solidificar as habilidades e competências previstas 

para o curso. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL, N. I. Introdução à Engenharia Química. 2 ed. Rio de Janeiro: Interciência: 

Petrobras, 2004  

PERLINGEIRO, Carlos Augisto G. Engenharia de processos: análise, simulação, 

otimação e síntese de processos quimicos. São Paulo: Blucher, 2008. 

FELDER, R. M., ROUSSEAU, R. W. Princípios Elementares dos Processos 

Químicos. 3 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

TERRON, L.R. Operações Unitárias para Químicos, Farmacêuticos e Engenheiros. 

LTC, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

HIMMELBLAU, D. M. Engenharia Química Princípios e Cálculos. 7 ed. Rio de 

Janeiro: LTC, 2012.  

SHREVE, R. N.;  JUNIOR BRINK, J. A. Indústria de Processos Químicos. 4 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara, 2008.  

MARIANO, Jacqueline Barboza,. Impactos ambientais do refino de petróleo. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2005. 

PAYNE, John Howard. Operações unitárias na produção de açúcar de cana. 2. ed. 

São Paulo: NOBEL, 2010. 245 p. 

MASSARANI, Giulio. Fluidodinâmica em sistemas particulados. 2. ed. São Paulo, 

SP: E-papers, 2002. 

FELDER, Richard M.; ROSSEAU, Ronald W. Princípios Elementares dos Processos 

Químicos, 3ª edição. LTC, 2004. VitalBook file. Minha Biblioteca. 
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1 EMENTA: 

Elevação natural. IPR. Fluxo na coluna de produção. Padrão de fluxo. Fluxo através 

das linhas e restrições. Determinação de vazão de surgência. Fluxo através de 

restrições. Medição de Pressão. Calculo de gradiente de pressão na coluna de 

produção. 

2 OBJETIVOS: 

Conhecer e diferenciar os tipos de elevações naturais e artificiais de petróleo e calcular 

vazão de surgência e gradiente de pressão. 

3 COMPETÊNCIAS  

- Compreender a importância da disciplina para a área de petróleo; 

- Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento de práticas 

na área de petróleo; 

- Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse à 

investigação, coleta de dados e pesquisa na área de petróleo. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Fluxo 

1.1 - Elevação natural. 

1.2 - IPR 

1.3 - Fluxo na coluna de produção 

1.4 - Padrão de fluxo.  



 

1.5 - Fluxo através das linhas e restrições. 

UNIDADE II: Medição de vazão e pressão 

2.1 - Determinação de vazão de surgência 

2.2 - Fluxo através de restrições 

2.3 - Medição de Pressão 

2.4 - Cálculo de gradiente de pressão na coluna de produção. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, visitas técnicas complementadas com exercícios práticos 

e leituras realizadas pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 178 p. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p. 

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos.  6. ed.  Porto Alegre, RS: AMGH, c2011. 880 
p. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed., rev., 2. reimpr. São Paulo: Prentice 
Hall, 2009. 431 p. 8 ex / ebook 

BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos noções e aplicações. São 
Paulo: Blucher, 2010. 



 

ALVES, José Luiz Loureiro. Instrumentação, controle e automação de processos. 2. 
ed. Rio de Janeiro: livros técnicos e científicos, c2010. 

RAMOS, R. Gerenciamento de Projetos – Ênfase na Indústria de Petróleo, 
Interciência, 2006. 

FOX, Robert W. Introdução à mecânica dos fluidos.     7. ed.Rio de Janeiro: LTC, 
c2010. 710 p.     
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1 EMENTA:  

Conceito e classificação das tensões. Propriedades Mecânicas dos Materiais. Equilíbrio 

e Reações de apoio. Estudo dos esforços solicitantes e internos. Linhas de Estado. 

Tração e Compressão. Cisalhamento. Torção. Flexão. Flambagem. Baricentro e 

Momento de Inércia. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

 Estudar o comportamento dos sólidos, ou seja, os esforços e deformações nos corpos 

sólidos, elásticos ou plásticos, visando o dimensionamento de uma estrutura.  

 

3 COMPETÊNCIAS: 

- Compreender e diferenciar através da análise teórica e experimental os fenômenos 

da mecânica, para aplicá-los na resolução dos diversos problemas cotidianos. 

- Compreender os elementos que compõem a mecânica teórica e prática e como ela 

pode ser aplicada nas soluções projetuais. 

- Desenvolver habilidade para calcular os fenômenos mecânicos estudados pela 

disciplina. 

- Desenvolver capacidade critica para propor soluções inovadoras, utilizando 

corretamente as informações técnicas. 

- Domínio da linguagem própria para a utilização destes conceitos para a aplicação 

na engenharia. 

 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Conceitos e Propriedades dos Materiais 

1.  Conceito, Tensão e Deformações 



 

1.1 Classificação das peças ou elementos estruturais 

1.2 Caminhamento de cargas 

1.3 Conceito de Resistência dos Materiais. 

1.4 Tipos de Esforços. 

2.  Força 

2.1 Representação de uma força. 

2.2 Resultante de uma força. 

2.3 Equilíbrio de forças concorrentes. 

2.4 Diagrama de corpo livre. 

3.  Momento 

3.1 Momento de uma força em relação a um ponto. 

3.2 Sistemas equivalentes de força. 

4.  Equilíbrio dos corpos rígidos 

4.1 Equações de equilíbrio. 

4.2 Graus de Liberdade. 

4.3 Reações de Apoio. 

4.4 Diagrama de corpo livre. 

5.  Linhas de estado 

5.1 Vínculo em estruturas 

5.2 Nomenclatura para representação dos esforços internos nos diagramas 

5.3 Diagrama dos esforços internos para estruturas básicas. 

5.4 Diagrama de esforços internos 

5.5 Utilização do programa para determinar os diagramas. FTOOL.  

6.  Tensão 

6.1 Tensão de tração e compressão 

6.2 Tensão admissível. 

6.3 Tensão de Ruptura 

6.4 Ensaio de compressão 

7.   Deformação 

7.1 Deformação Específica. 

7.2 Diagrama tensão-deformação. 

7.3 Lei de Hooke 

7.4 Módulo de Elasticidade e de Poisson. 

7.5 Ensaio de tração 



 

UNIDADE II: Tipos de Deformações 

1.   Estudo da Flexão 

1.1 – Estudo da Flexão Simples. 

1.2 – Tensão Normal. 

1.3 – Tensão Cisalhante 

1.4 – Flexão Oblíqua. 

1.5 – Flexão Composta. 

2.  Estudo da Torção 

2.1 Deformação por Torção.  

2.2 Cálculo da Torção. 

3. Flambagem 

4.  Centro de gravidade 

4.1 C.G. de linhas. 

4.2 C.G. de Áreas. 

4.3 C.G. de Volumes. 

5.  Momento de inércia 

5.1 Definição 

5.2 Momento de inércia de seções básicas 

5.3 Teorema de eixos paralelos. 

5.4 Inércia de áreas compostas 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

As atividades didático/pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas expositivas, 

seguidas de debates: questionamento, contextualização e reflexão. Elaboração de 

exercícios de aplicação com o desenvolvimento de trabalho individual e/ou em grupo 

com aplicação dos assuntos do conteúdo programático desenvolvidos em sala de aula.  

Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, projetor 

multimídia, retroprojetor. Além da sala de aula, conforme as necessidades. 

 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizados os exercícios elaborados em sala de aula, 

prova contextualizada de conhecimento téorico e prático, com perguntas abertas e 

tabela de quantitativos. No decorrer das unidades ocorrerão debates, 

questionamentos, indagações para a verificação da aprendizagem, considerando as 

habilidades e competências. 



 

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEER, Ferdinando P.; JOHNSTON, E. Russell. Resistência dos materiais.     3. ed. 

São Paulo,  SP: McGraw-Hill, 2012. 658 p.  

BOTELHO, Manoel Henrique Campos. Resistência dos materiais:   para entender e 

gostar.   2. ed., 2013. São Paulo,  SP: Blucher - Editora Edgard Blucher Ltda, 2011. 

236 p. 

HIBBELER, R. C. Resistência dos materiais.     7. ed., 7. reimpr. São Paulo,  SP: 

Pearson Education do Brasil Ltda., 2013. xiv, 637 p.  

MELCONIAN, Sarkis. Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais. 19th Edition. 

Erica, 2012. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BEER, F. P., JOHNSTON, E. R. Jr., Mecânica Vetorial para Engenheiros – Estática. 

5 ed. São Paulo: Makron, Mcgraw-Hill, 2010.  

FUSCO, Péricles Brasiliense. Estrutura de concreto: solicitações tangenciais. Rio 

de Janeiro: Pini, 2008. 

HIBBELER, R.C., Estática Mecânica para Engenharia. 10 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2011. 

VAN VLACK, Lawrence Hall. Princípios de ciência dos materiais.     19. reimpr. São 

Paulo,  SP: E. Blücher, 2012. 427 p. 

SUSSEKIND, José Carlos. Curso de Análise Estrutural, vol. 1. Globo, 1993. 

PLESHA, Michael E. Mecânica para Engenharia: Estática. AMGH, 2014. VitalBook 

file. Minha Biblioteca. 

 

 

8º PERÍODO 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Cimentação de 

Poços 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109142 02 8º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Introdução à cimentação de poços. A operação de cimentação: equipamentos e acessórios. 

Cimento Portland: características, química, formulação e microestrutura. Reologia de Cimentos. 

Regimes de escoamento de fluidos. Tixotropia. Caracterização de cimentos: métodos de 

laboratório. Cimentos especiais. Prática: preparação e homogeneização de pastas, reologia, 

aditivação e caracterização. 

2 OBJETIVO: 

Ao final desta unidade curricular o aluno estará capacitado a: entender os melhores 

aditivos químicos aplicados nas técnicas de cimentação, bem como propor soluções 

em problemas ocasionais em unidades de exploração.  

3 COMPETÊNCIAS  

Conhecer e analisar os tipos de cimentos que podem ser aplicados nas técnicas de 

cimentação;  

Definir a melhor técnica adequada ao tipo de solo; 

Conhecer as características dos cimentos; 

Identificar e caracterizar os cimentos para a indústria petrolífera. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I:  

Introdução à cimentação de poços. 

Equipamentos e acessórios utilizados; 



 

Tipos de cimente; 

Cimento Portland: características, química, formulação e microestrutura. Reologia de 

Cimentos.  

Regimes de escoamento de fluidos. 

UNIDADE II:  

Tixotropia.  

Caracterização de cimentos: métodos de laboratório.  

Cimentos especiais.  

Preparação e homogeneização de pastas, reologia, aditivação e caracterização. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

As atividades didático/pedagógicas serão desenvolvidas através de aulas expositivas, 

seguidas de debates: questionamento, contextualização e reflexão. Elaboração de 

exercícios de aplicação com o desenvolvimento de trabalho individual e/ou em grupo com 

aplicação dos assuntos do conteúdo programático desenvolvidos em sala de aula.  

Os recursos didáticos e tecnológicos para tais fins compreendem: lousa, projetor 

multimídia. Além da sala de aula, laboratório de mecânica dos solos e visitas a canteiro de 

obra, conforme as necessidades.  

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

No processo de avaliação serão utilizados os exercícios elaborados em sala de aula, 

prova contextualizada de conhecimento téorico e prático, com perguntas abertas e tabela 

de quantitativos. No decorrer das unidades ocorrerão debates, questionamentos, 

indagações para a verificação da aprendizagem, considerando as habilidades e 

competências.  

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROCHA, L. A. S.; AZUAGA, D.;  ANDRADE, R.; VIEIRA, J. L. B.; SANTOS, O. L. A. 
Perfuração Direcional. 2 ed. Interciência, 2011. 

Rosa, A.. J; Carvalho, R. S. Engenharia de Reservatórios de petróleo. 1 ed. Rio de 
Janeiro. Interciência, 2011. 



 

PACHECO, M. A. C.; VELLASCO, M. M. B. R. Sistemas inteligentes de apoio á 
decisão análise econômica de projetos de desenvolvimento de campos de 
petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: PUC-RIO/Interciência, 2007.  

WATT NETO, ARTUR. Petróleo, gás natural e biocombustíveis, 1ª edição.. Saraiva, 
2013. VitalBook file. Minha Biblioteca.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CONCRETOS: massas, estrutural, projetado e compactado com rolo : ensaios e 
propriedades.    São Paulo: Pini, [1997].    

CORRÊA, M. A. C.; SALIBA, T. M. Manual Prático de Avaliação e Controle de 
Gases e Vapores. 3 ed. LTR, 2009. 

BRUNETTI, Franco. Mecânica dos fluidos. 2. ed., rev., 2. reimpr. São Paulo: Prentice 
Hall, 2009. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B.; JOHNSON, R. T. Guia de Estudo e Manual 
de Soluções Química Orgânica. 9 ed. vol. 1, LTC, 2012  

MASTERTON, W. L.; HURLEY, C. N. Química - Princípios e Reações. 6 ed. LTC, 
2010  

HELENE, Paulo; TERZIAN, Paulo. Manual de dosagem e controle do concreto. São 
Paulo: Pini, 1995. 

ALBUQUERQUE, BEN-HUR. Col. Perito Criminal Federal - Engenharia civil 1 : 
patologia e dimensionamento do concreto armado, materiais, 1ª Edição.. Saraiva, 
2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

Neville, A. M. Tecnologia do Concreto. 2nd Edition. Bookman, 2013. VitalBook file. 
Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Higiene e 

Segurança do Trabalho 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F108570 02 8º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Introdução ao Estudo de Higiene e Segurança do Trabalho. Natureza dos acidentes. 

Casos de acidentes. Equipamento de Proteção Individual. Toxicologia. Vias de 

penetração no organismo. Relação Dose–Resposta. Limites de Tolerância. Riscos 

Ambientais. Legislação Aplicada. Segurança de Processos. Incêndios e Explosões. 

Sistemas de alívio de pressão. Modelos de fonte. Modelos de Liberação Tóxica. Gestão 

de Emergências. benefícios pela previdência social, classificação dos riscos 

ambientais, mapa de riscos, EPI e EPC, insalubridade, periculosidade, explosivos (NR-

19), segurança e saúde no trabalho com Inflamáveis e combustíveis (NR-20), proteção 

contra incêndios (NR-23), sinalização de segurança (NR-26), trabalho em espaços 

confinados (NR-33), sistema de gestão ambiental (ISO14001), sistema de gestão de 

saúde e segurança (ISO 18001). 

2 COMPETÊNCIAS  

Conhecer os agentes de riscos ambientais e suas consequências. 

Conhecer as medidas de prevenção. 

Conhecer as medidas de controle e correção dos riscos ambientais. 

Conhecer a legislação pertinente. 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I:  Introdução, Riscos Ambientais e Toxicologia 

1. Introdução ao Estudo de Higiene e Segurança do Trabalho 



 

1.1 Panorama histórico  

1.2 Principais conceitos  

1.3 Natureza dos acidentes 

1.4 Casos de acidentes  

1.5 Conceito de higiene do trabalho  

1.6 Equipamento de proteção individual  

1.7 Regulamentação governamental  

2. Riscos Ambientais  

2.1. Riscos físicos 

2.2. Riscos químicos 

2.3. Riscos biológicos 

2.4. Riscos ergonômicos 

2.5. Riscos psicossociais 

3. Toxicologia 

3.1 Conceito de toxidade 

3.2. Vias de penetração no organismo 

3.3. Mecanismos de desintoxicação  

3.4. Estudos toxicológicos  

3.5. Relação dose – resposta 

3.6 Limites de tolerância  

UNIDADE II: Legislação, Segurança de processos  

4. Legislação Aplicada 

4.1. Normas regulamentadoras  



 

4.2. Programa de prevenção de riscos ambientais  

4.3. Atividades e operações insalubres  

4.4. Atividades e operações perigosas  

5. Segurança de Processos  

5.1. Incêndios e explosões 

5.2 Prevenção e combate a incêndios 

5.2. Sistemas de alívio de pressão 

5.3. Modelos de fonte de escapamento de líquidos 

5.4. Modelos de fonte de escapamento de vapor 

5.5. Modelos de liberação tóxica e de dispersão 

4 METODOLOGIA DE ENSINO 

O curso será ministrado através de aulas expositivas, envolvendo exemplos ilustrativos 

e exercícios propostos, além de aprofundamentos em alguns temas de maior interesse 

na atualidade, através de pesquisa bibliográfica. 

As aulas serão conduzidas com a utilização de quadro branco, pincel e data-show.  

5 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

Serão duas avaliações escritas obedecendo ao calendário de provas da Instituição, 

cujo valor atribuído será de 8,0 pontos como valor máximo para as avaliações escritas 

realizadas em sala de aula, e os 2,0 pontos restantes serão obtidos através de 

trabalhos solicitados ao longo da unidade e relatório sobre a visita técnica. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARBOSA FILHO, Antonio Nunes. Segurança do trabalho & gestão ambiental.     4. 
ed. São Paulo,  SP: Atlas, 2011. 378 p. 

PACHECO, Maco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
c2007. 306 p. 



 

TAVARES, José da Cunha. Noções de prevenção e controle de perdas em 
segurança do trabalho. 8. ed. São Paulo: SENAC, 2010. 165 p. 

ZOCCHIO, Álvaro. Prática da prevenção de acidentes : ABC da segurança do 
trabalho, 7ª edição. Atlas, Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARDELLA, Benedito. Segurança no trabalho e prevenção de acidentes: uma 
abordagem holística. São Paulo: Atlas, 2007 

CORRÊA, M. A. C.; SALIBA, T. M. Manual Prático de Avaliação e Controle de 
Gases e Vapores. 3ª edição, LTR Editora, 2003 

SALIBA, T. M. Curso Básico de Segurança e Higiene Ocupacional. 3ª edição, LTR 
Editora, 2004. 

MATTOS, Ubirajara Aluizio de Oliveira; MÁSCULO, Francisco Soares (Organizador). 
Higiene e segurança do trabalho.      Rio de Janeiro: Elsevier, c2011. 419 p.  

VIEIRA, Sebastião Ivone. Manual de saúde e segurança do trabalho: administração 
e gerenciamento de serviços. São Paulo LTr 2005 v.1 

NUNES, Flávio de Oliveira. Segurança e Saúde no Trabalho - Esquematizada - NRs 
10 a 19. Método, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Práticas de 
Engenharia de Petróleo IV 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109177 02  8º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Práticas de laboratório com aplicação das Bases Orientadoras da Ação Generalizadas. 

Execução do projeto integrador continuado aplicado na área. Escrita de artigo científico para 

publicação final. Solução de Projeto de Alta Complexidade. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

2.1. Geral 

Estimular práticas de estudos independentes visando uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno com ênfase nas disciplinas de engenharia de reservatório 

II, termodinâmica, perfuração, elevação e cimentação de poços 

3. COMPETÊNCIAS 

Demonstrar compromisso ético e sério com trabalhos em equipe na elaboração de projetos 

de alta complexidade; 

Desenvolver habilidades interpessoais e desenvolvimento oral e escrito; 

Desenvolver habilidades de organização intelectual e de planejamento do tempo de estudo;  

Desenvolver a capacidade de ler, interpretar e representar produtos;  

Reconhecer, desenvolver e resolver problemas;  

Conhecer a área de atuação do engenheiro de petróleo e as responsabilidades atribuídas à 

esta profissão no meio social e ambiental; 

Compreender a importância no desenvolvimento de trabalho de consolidar as informações 

provenientes de diversas áreas para desenvolvimento de projeto 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Planejamento de projeto. 



 

UNIDADE II 

Execução de Projeto. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Orientações individuais e coletivas, estudos de texto, discussões e argumentações no 

contorno do projeto, estudos dirigidos com gradação de dificuldade, acompanhamento 

a cada encontro das etapas de desenvolvimento do trabalho, e trabalho em equipe 

para resolução de problema multidisciplinar da sua área de atuação profissional. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação será desenvolvida em três etapas: uma parte escrita de desenvolvimento do 

trabalho em forma de um pré-projeto equivalente a 30% da nota da unidade, uma 

apresentação oral da resolução do problema contemplando 30% da nota da unidade e os 

40% restantes da nota serão distribuídos pela realização das etapas de desenvolvimento do 

projeto a cada encontro. 

A avaliação (em todas suas etapas) será norteada e dimensionada proporcionalmente aos 

seguintes fatores: Relevância do tema (técnica e/ou social), Clareza do desenvolvimento e 

estrutura do projeto, Organização metodológica, Participação da equipe (avaliação dos 

pares), Atenção às especificações técnicas e Postura de apresentação dos resultados.   

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROCHA, L. A. S.; AZUAGA, D.;  ANDRADE, R.; VIEIRA, J. L. B.; SANTOS, O. L. A. 

Perfuração Direcional. 2 ed. Interciência, 2011 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação e 

documentação: projeto de pesquisa. Rio de Janeiro, 2011.  

CASAROTTO FILHO, Nelson; KOPITTKE, Bruno Hartmut. Análise de investimentos: 

matemática financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia 

empresarial. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 458 p  

THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2009.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

ROCHA, L. A. S.; Azevedo, C. T. Projetos de Poços de Petróleo. Ed. Interciência. 

PETROBRAS, Rio de Janeiro, 2009. 

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 1º edição, Rio de Janeiro. 

Editora Interciência, 2004 

PACHECO, M. A. C.; VELLASCO, M. M. B. R. Sistemas inteligentes de apoio á 

decisão análise econômica de projetos de desenvolvimento de campos de 

petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: PUC-RIO/Interciência, 2007.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e 

documentação: artigo em publicação periódica científica impressa. Rio de Janeiro: 

2003. 

BASTOS, C. L., CANDIOTTO, K. B. B., CANDIOTTO, C. Fundamentos da Pesquisa 

Científica Teoria e Prática, Rio de Janeiro, Editora vozes, 1 ed., 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Refino de Petróleo 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F105350 04 8º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Esquemas de refino. Processos existentes. O papel da refinaria: sistemas envolvidos, 

principais processos – destilação, craqueamento, reforma catalítica, hisdrogenação, 

coqueamento retardado, alquilação, desulforização. Produção de combustíveis, 

lubrificantes e outros produtos não combustíveis. Armazenamento e transferência de 

matéria-prima, produtos intermediários e produtos acabados. Utilidades e tratamento 

de resíduos. 

2 OBJETIVOS: 

Capacitar o aluno nos processos existentes de separação, craqueamento, tratamento e 

auxiliares aplicados na indústria do petróleo; 

Despertar no aluno o interesse pelos catalisadores utilizados nos processos de 

craqueamento; 

Mostrar a produção de lubrificantes e combustíveis; 

Desenvolver habilidades de desenhar e interpretar fluxogramas com reatores, 

permutadores, desaeradores, refrigeradores, cooler, strippers, entre outros. 

3 COMPETÊNCIAS  

- Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse à 
investigação, coleta de dados e pesquisa na área de petróleo. 

- Compreender a importância da disciplina para a área de petróleo; 

- Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento de práticas 
na área. 



 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Refino 

1.1 - Esquemas de refino 

1.2 - Processos existentes 

1.3 - O papel da refinaria 

1.3.1 - Sistemas envolvidos 

1.3.2 - Principais processos 

1.3.2.1 – destilações atmosféricas e a vácuo  

1.3.2.2 -craqueamento 

1.3.2.3 -reforma catalítica 

1.3.2.4 -hidrogenação 

1.3.2.5 -coqueamento retardado 

1.3.2.6 -alquilação 

1.3.2.7 -dessulfurização.  

UNIDADE II: Produção, armazenamento e transferência 

2.1 - Produção de combustíveis, lubrificantes e outros produtos não combustíveis 

2.2 - Armazenamento e transferência 

2.2.1 - matéria-prima 

2.2.2 - produtos intermediários 

2.2.3 - produtos acabados.  

2.3 - Utilidades e tratamento de resíduos. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, visitas técnicas complementadas com exercícios práticos 

e leituras realizadas pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 



 

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 178 p. 

KOTZ, John C.; TREICHEL JR., Paul M. Química geral e reações químicas. São 
Paulo: Cengage Learning, c2010. v.1. 

SZKLO, Alexandre Salem; ULLER, Victor Cohen (Org.) Fundamentos do refino de 
petróleo: tecnologia e economia. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 285 p. 

COSTA, Maria D’Assunção. Comentários à lei do petróleo : lei federal nº 9.478, de 
6-8-1997, 2ª edição. Atlas, Minha Biblioteca. 

Processamento de Petróleo e Gás. LTC, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FELDER, Richard M.; ROUSSEAU, Ronald W.. Princípios elementares dos 
processos químicos. 3. ed. Rio de Janeiro LTC c2005 579 p. 

MASTERTON, W. L.; HURLEY, C. N. Química - Princípios e Reações. 6ª edição, 
LTC, 1990. 

PERLINGEIRO, Carlos Augisto G. Engenharia de processos: análise, simulação, 
otimação e síntese de processos quimicos. São Paulo: Blucher, 2008. x, 198 p. 

SZKLO, Alexandre Salem; MAGRINI, Alessandra (Org.). Textos de discussão em 
geopolítica e gestão ambiental de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 424 
p. 

SOLOMONS, T. W. Graham. Química orgânica 2. 9. ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos, c2009. v. 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Automação Industrial 

CÓDIGO CR PERÍODO CH 

F108936 04 8º 80 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Variáveis de processo. Instrumentos de medição das variáveis de processo. Tipos de 

medição. Aplicações da medição. Desempenho do instrumento. Erros da medição. 

Incerteza da medição. Controle das Variáveis de processo. 

2 OBJETIVOS: 

Despertar no aluno a capacidade de diferenciar os tipos de medidores instrumentais, 

determinar o cálculo de erros e incertezas e discutir sobre as variáveis de processos 

aplicadas na indústria do petróleo. 

3 COMPETÊNCIAS: 

Compreender a importância da disciplina para a área de petróleo; 

Conhecer e Identificar Nomenclatura de Instrumentos; 

Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento de práticas na 

área de petróleo; 

 Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse à 

investigação, coleta de dados e pesquisa na área de petróleo. 

Analisar e Implementar correções em controle de Processo. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I:  Variáveis de processo 

Simbologia e Nomenclatura dos Instrumentos 



 

Padronização ISA 

Exemplos de Simbologia 

Variável de Processo (Temperatura) 

Definição 

Escalas Termométricas 

Termômetro Bimetálico 

Termopares 

Resistência detectora de temperatura (RTD) 

Variável de Processo (Pressão) 

Definição 

Unidades 

Pressão Estática, Dinâmica, total e diferencial 

Teorema de Stevin 

Teorema de Pascal 

Variável de Processo (Nível) 

Visor de Nível 

Dispositivo tipo Pressão Diferencial 

Dispositivo tipo Radar 

Variável de Processo Vazão 

Característica dos Fluidos 

Medidores Pedrimogênios 

Medidores Lineares 

Instrumentos de medição das variáveis de processo 

Elemento sensores das variáveis 

Transmissores 

Tipo de sinal 

Instrumentos Analógico e Digital 



 

Tipos de medição 

Direta 

Indireta 

Aplicações da medição 

Medição Operacional 

Medição Fiscal 

Desempenho do instrumento 

Exatidão 

Precisão 

UNIDADE II:  Erros da medição 

Erro Absoluto 

Erro Relativo  

Incerteza da medição 

Princípios gerais  

Fontes de incerteza 

Controle das Variáveis de processo 

Objetivo do controle de processo 

Principais problemas para o controle 

     2.1 Atrasos do Processo 

     2.2 Atrasos na Medição 

Ações do Controlador 

    3.1 Controle liga – desliga 

    3.2 Controle Proporcional (P) 

    3.3 Controle Proporcional – Integral (PI) 

    3.4 Controle Proporcional- Integral- Derivativo (PID) 

Estabilidade e Sintonia de Controlador 

     4.1 Métodos de Sintonia   



 

     4.2 Malha Aberta 

     4.3 Malha Fechada    

5    Estratégia de Controle 

     5.1 Controle em Cascata 

     5.2 Controle de Faixa Dividida (Split - Range) 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, visitas técnicas e complementadas com exercícios 

práticos, aulas práticas com software de simulação de processo e leituras realizadas 

pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ROSA, Adalberto José; CARVALHO, Renato de Souza; XAVIER, José Augusto Daniel. 
Engenharia de reservatórios de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 808 p. 

FIALHO, Arivelto Bustamente. Instrumento industrial: conceitos, aplicações e 
análises. São Paulo: Érica, 2008. 278 p. 

ROCHA, Luiz Alberto Santos; AZEVEDO, Cecilia Toledo de. Projetos de poços de 
petróleo: geopressões e assentamento de colunas de revestimentos. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2009. xxii, 561 p. 

PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial PLC - Teoria e Aplicações - Curso 
Básico, 2ª edição. LTC, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MORAES, Cícero Couto de; CASTRUCCI, Plínio de Lauro. Engenharia de automação 
industrial.      Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2013. 347 p. 



 

CAMPOS, Mário César M. Massa; TEIXEIRA, Herbert C. G. “Controles Típicos de 
Equipamentos e Processos Industriais”. 1 ed.  Edgard Blucher, 2010. 

CAPELLI, Alexandre. Automação industrial: controle do movimento e processos 
contínuos. 2. ed., 5. reimp. São Paulo, SP: Érica, 2011 

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC, teoria e aplicações: curso 
básico. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, c2007. 

BEGA, Egídio Alberto. Instrumentação Industrial.  2 ed. Interciência, 2011. 

PRUDENTE, Francesco. Automação Industrial - PLC - Programação e Instalação. 
LTC, 2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Fluidos de 

Perfuração e Completação 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109169 02 8º 40 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Equipamentos da sonda de perfuração. Colunas de perfuração. Brocas. Fluidos de 

perfuração. Operações normais de perfuração. Otimização da perfuração. Operações 

especiais de perfuração. Perfuração direcional. Perfuração marítima. 

2 OBJETIVOS: 

Despertar no aluno a capacidade de diferenciar os tipos de fluidos para perfuração e 

completação, avaliando a interatividade química dos aditivos com discussão da 

aplicabilidade dos mesmos na indústria do petróleo. 

3 COMPETÊNCIAS: 

Conhecer e Identificar os tipos de fluidos; 

Domínio de conhecimentos químicos que possibilitem o desenvolvimento de análise de 

casos na área de petróleo; 

Analisar e Implementar correções os fluidos no processo. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Perfuração onshore e offshore 

Equipamentos da sonda de perfuração.  

Colunas de perfuração.  

Brocas.  



 

Fluidos de perfuração.  

Aditivos nos fluidos 

UNIDADE II:  Operações com fluidos 

Operações normais de perfuração.  

Otimização da perfuração.  

Operações especiais de perfuração.  

Perfuração direcional.  

Perfuração marítima. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos, 

apresentações de seminários, visitas técnicas e complementadas com exercícios 

práticos, aulas práticas com software de simulação de processo e leituras realizadas 

pelos alunos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO:  

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ROCHA, L. A. S.; AZUAGA, D.;  ANDRADE, R.; VIEIRA, J. L. B.; SANTOS, O. L. A. 

Perfuração Direcional. 2ª edição, Interciência, 2011.  

THOMAS, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 1º edição, Rio de Janeiro. 

Editora Interciência, 2004. 

Santos, L. A. Perfuração Direcional. Interciência. Rio de Janeiro, 2011.  

Processamento de Petróleo e Gás. LTC, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 



 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BISTAFA, S. R. Mecânica dos fluidos noções e aplicações. São 

Paulo: Blucher, 2010  

CARDOSO, C. Petróleo – Do poço ao posto.  Qualitymark, 2008  

PRESS; SIEVER; GROTZINGER & JORDAN. Para Entender a Terra. Bookman, 2008  

ROCHA, L. A. S.; Azevedo, C. T. Projetos de Poços de Petróleo. Ed. Interciência. 

PETROBRAS, Rio de Janeiro, 2009.  

WHITE, Frank M. Mecânica dos fluidos.     6. ed.  Porto Alegre, RS: AMGH, c2011. 

880 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Legislação e 

Controle Ambiental 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109150 02 8º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Introdução. Direito Ambiental. O ambiente na legislação brasileira. O patrimônio 

ambiental nacional: natural, artificial e cultural. O meio ambiente na Constituição 

Federal de 1988. A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/08/1981). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985, de 18/07/2000). Lei 

dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12/02/1998).  

2 OBJETIVOS: 

Mostrar ao aluno as leis ambientais que regem a constituição, enfatizando a ética e o 

direito ambiental na educação. 

3 COMPETÊNCIAS: 

Ao final da disciplina o aluno deverá ter uma visão geral da Legislação e do Direito do 

petróleo, bem como a concatenação entre seus aspectos teóricos, legais e a realidade 

social. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

UNIDADE I: Direito do petróleo 

1. Introdução 

1.1 homem e o planeta ameaçados 

1.2 desenvolvimento sustentável 

2. O Direito do petróleo: 

Nomenclatura 



 

Conceito 

Princípio 

Multidisciplinariedade 

3. Na Legislação Brasileira 

Histórico 

As normas da ISO 14.000 

Perspectivas e implementação 

UNIDADE II: Política  

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 31/08/1981).  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985, de 18/07/2000).  

Lei dos Crimes Ambientais (Lei nº 9.605, de 12/02/1998).  

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas e debates. Seminários e pesquisas. Aplicação da teoria em casos 
práticos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Provas contextualizadas e trabalhos individuais ou em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro.     13. ed., 
rev., atual. e amp. São Paulo: Livraria Saraiva, 2013. 902 p.  

PACHECO, Marco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
c2007. 306 p. 

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 8. ed., atual. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 351 p.  

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental, 15 edição. Atlas, Minha Biblioteca. 

GOMES, Sonia. Controladoria ambiental: gestão social, análise e controle. Atlas, 
2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 



 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRASIL; CURIA, Luiz Roberto; CÉSPEDES, Livia; NICOLETTI, Juliana ((colab.)). Leis 
e Legislação. Legislação de direito ambiental.     5. ed. São Paulo: Livraria Saraiva, 
2012. 1013.p  (Coleção Saraiva de Legislação)  . 

MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed., rev., atual e 
ampl. São Paulo: Malheiros, 2010. 1177  

Curso interdisciplinar de direito ambiental.    reimpr. Barueri, SP: Manole, 2011. 953 
p.    

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental.     10. ed., rev., atual. e ampl. 
São Paulo,  SP: Saraiva, 2013. 894 p.  

LEITE, José Rubens Morato; BELLO FILHO, Ney de Barros (Org.). Direito ambiental 

contemporâneo. Barueri - SP: Manole, c2004. 653 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9º PERÍODO 

 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Gestão de 

Suprimentos e Projetos 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109185 04 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA: 

Histórico e funções da Administração de material. Organização dos materiais. 

Armazenagem e Movimentação. Compras. Análise de valor. Estoques e 

ressurgimentos. Gerenciamento da logística. Distribuição e transporte. Sistemas de 

informações. Planejamento. Aplicação de princípios técnicos e econômicos a projetos 

de equipamentos, processos e sistemas na área ambiental ou correlatas. Projeto de 

processos em equipe. Integração dos aspectos técnicos, econômicos e sociais no 

desenvolvimento de projetos. 

2 COMPETÊNCIAS  

- Possuir uma visão geral da Gestão da cadeia de Suprimentos; 

- Compreender a evolução da logística nos processos de gestão organizacional;  

- Aplicar nas organizações os conhecimentos adquiridos sobre Gestão de Cadeias de 
Suprimento; 

- Refletir de forma crítica sobre todo o processo da administração; 

- Perceber a importância da implantação de processos de qualidade total dentro das 
organizações, particularmente em logística empresarial; 

 - Propiciar noções fundamentais na compreensão do planejamento de atividades e 

projetos; 

 - Estimular o domínio de conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que 

possibilitem a execução prática de projetos. 

 

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 



 

UNIDADE I: Administração de materiais, controle de estoque e Gerenciamento da 
Cadeia de Suprimentos 

1. Histórico da logística empresarial; 

2. As funções da Administração de materiais; 

3. Organização de materiais; 

4. Controle de estoque; 

5. Definição do lote ideal de reposição; 

6. Composição de uma cadeia de suprimentos integrada. 

7. Processos de Gestão da Qualidade Total aplicada à Cadeia de Suprimentos; 

8. Sistemas de distribuição e transporte; 

9. Sistemas de informação na Gestão de Cadeias de Suprimento; 

10. Noções de planejamento. 

UNIDADE II: Elaboração de projeto, planejamento e controle. 

1. Introdução e fundamentos de projetos: fator histórico 

2. Objetivos, natureza e estratégias de um projeto 

3. Classificação dos fatores estratégicos (e conceitos) 

4. Estruturas, tipos e etapas de projetos 

5. Ciclo de um projeto: do início ao término 

6. Análise de mercado: Demanda vs Oferta 

7. Tipos de bens: de consumo e de produção 

8. Escala: definição e medida de tamanho 

9. Fator aprendizagem 

10. Tamanho versus demais critérios (mercado, localização, recursos) 

11. Fontes de recursos 

12. Fluxo de caixa e projeções 

13. Fundamentos de análise de um projeto 

14. Critérios quantitativos de análise 

15. Taxa de retorno 

16. Critérios para análise de risco nos projeto 

17. Análise estatística do risco 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 



 

Aulas expositivas e debates. Seminários e pesquisas. Aplicação da teoria em casos 
práticos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Provas Objetivas e/ou subjetivas e trabalhos individuais ou em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BALLOU, Ronald H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística 
empresarial. 5. ed., reimpr. Porto Alegre: Bookman, 2010. 616 p. 

NOVAES, Antônio Galvão. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição: 
estratégia, operação e avaliação. 3. ed., rev., atual. e ampl., 8. tiragem. Rio de 
Janeiro: Elsevier, c2007. 400 p. 

PACHECO, Maco Aurélio Cavalcante; VELLASCO, Marley Maria B. Rebuzzi (Org.). 
Sistemas inteligentes de apoio à decisão: análise econômica de projetos de 
desenvolvimento de campos de petróleo sob incerteza. Rio de Janeiro: Interciência, 
c2007. 306 p. 

WANKE, Peter F.; Figueiredo, Kleber Fossati; Fleury, Paulo Fernando (Orgs.) 
. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento do fluxo de 
produtos e dos recursos. Atlas, Minha Biblioteca. 

BALLOU, Ronald. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística 
Empresarial, 5ª edição. Bookman, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOWERSOX, Donald J. Gestão da cadeia de suprimentos e logística. Rio de 
Janeiro: Elservier Publishing Company, 2008. 442 p. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: 
criando redes que agregam valor. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2007. 308 p. (Biblioteca 
de Administração e Negócios). 

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos. Administração de materiais 
e recursos patrimoniais. 3. ed., 3. tiragem. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2012. 
441 p. 

PIRES, Sílvio R. I. Gestão da cadeia de suprimentos: conceitos, estratégias, 
práticas e casos - Supply chain management. 2. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2009. xix, 
309 p. 

SLACK, Nigel (Et al. ...). Administração da produção: edição compacta. 12. reimpr. 
São Paulo: Atlas, 2009. 526 p. 

TAYLOR, David A. Logística na cadeia de suprimentos:   uma perspectiva 
gerencial.   5. reimp. São Paulo,  SP: Pearson Addison Wesley, 2010. 350 p.   



 

SIMCHI-LEVI, David. Cadeia de Suprimentos Projeto e Gestão, 3ª edição. Bookman, 
2010. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 
 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 
 

Área de Ciências Exatas e 
Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia 
Econômica 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

H113163 02 9º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Análise de Alternativas Econômicas. Analise critica dos métodos a partir da Teoria das 

Opções Reais método do Valor Presente Líquido, futuro líquido, uniforme líquido, do 

Benefício, da Taxa e prazo de Retorno.  Analise critica dos métodos a partir da Teoria 

das Opções Reais. Analise de Equilíbrio (Linear de Equilíbrio, equilíbrio com Múltiplas 

Alternativas, não Linear de Equilíbrio). Capacidade de Produção e Ociosidade. Analise 

de Sensibilidade de uma e várias alternativas, Alavancagem Financeira, Depreciação, 

Compra versos Locação, Arrendamento Mercantil (leasing), Exaustão, Problemas com 

Substituição de Equipamentos, Inflação e seus Efeitos na Empresa. Determinação da 

inflação interna da Empresa, Fluxo de Caixa, Viabilidade Financeira de 

Empreendimentos. Economia de HC, evolução dos sistemas tecnológicos de E&P, 

estratégias de empresa e politicas de governo, competição indústria do petróleo e 

regulação na indústria de GN. Comércio do petróleo e GN, mercado spot e futuro. 

Concessões, licenças, parcerias. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

 Fornecer um instrumental teórico e prático que permita identificar entre várias 

alternativas de investimento aquela que propicia melhor otimização dos 

recursos utilizados. 

 

3 COMPETÊNCIAS  

- Fornecer um instrumental teórico e prático que permita identificar entre várias 

alternativas de investimento aquela que forneça a otimização dos recursos. Um projeto 

econômico evolve recursos humanos, materiais e financeiros, em que, qualquer falha 

na otimização desses recursos prejudica, não apenas, o investidor, mas a comunidade 

pelo desperdício de recursos que, numa visão econômica, é também social. 



 

- Desenvolver e compreender diversas ferramentas de análise 

- Aplicação de visão estratégica 

- Desenvolver atitudes para tomada de decisão 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Análise de Alternativas Econômicas. Analise critica dos métodos a partir 

da Teoria das Opções Reais. 

Método do Valor Presente Líquido 

Método do Valor Futuro Líquido 

Método do Valor Uniforme Líquido 

Método do Benefício 

Método da Taxa de Retorno 

Método do Prazo de Retorno  

Analise critica dos métodos a partir da Teoria das Opções Reais. 

Analise de Equilíbrio: 

Analise Linear de Equilíbrio 

Análise de Equilíbrio com Múltiplas Alternativas 

Analise não Linear de Equilíbrio 

Capacidade de Produção e Ociosidade 

UNIDADE II: Analise de Sensibilidade. 

Analise de Sensibilidade: 

Sensibilidade de uma Alternativa 

Sensibilidade de várias Alternativas 

Alavancagem Financeira 

Depreciação 

Como Utilizar a Depreciação 

A depreciação Perante a Lei 

Métodos de Depreciação 

Compra versos Locação 



 

Arrendamento Mercantil (leasing) 

Exaustão 

Problemas com Substituição de Equipamentos 

Inflação e seus Efeitos na Empresa. 

Determinação da inflação interna da Empresa 

Problemas de mudança monetária  

Fluxo de Caixa com valores reajustáveis e não reajustáveis com a inflação 

Viabilidade Financeira de Empreendimentos – Condições de Certeza e de Riscos 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Aulas expositivas e debates. Seminários e pesquisas. Aplicação da teoria em casos 
práticos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Provas Objetivas e/ou subjetivas e trabalhos individuais ou em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CONTADOR, Claudio Roberto. Economia do seguro: fundamentos e aplicações. 
São Paulo: Atlas, 2007. 293 p. 

MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo, SP: Cengage Learning, 
c2014. 824 p.   

VICECONTI, Paulo Eduardo V.; NEVES, Silvério das. Introdução a economia. 10. ed., 
rev., ampl. São Paulo: Frase, 2010. 704 p.  

VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de . Fundamentos de Economia, 4ª 
edição.Editora Saraiva, Minha Biblioteca. 

VASCONCELLOS, MARCO. Fundamentos de Economia, 3ª edição. Saraiva, 2008. 
VitalBook file. Minha Biblioteca. 

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO 
JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2005. 638 p. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GREMAUD, Amaury Patrick (Et al.). Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 2011. 
405 p  

LACERDA, Antônio Corrêa de; BOCCHI, João Ildebrando; REGO, José Márcio. 
Economia brasileira. 3. ed. São Paulo: Saraiva Siciliano S/A, 2006. 304 p. 



 

ROSSETTI, José Paschoal,. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 
922  

TORRES, Oswaldo Fadigas Fontes. Fundamentos da engenharia econômica e da 
análise econômica de projetos. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 145 p. 

MCCLAVE, James T; BENSON, P. George; SINCICH, Terry. Estatística para 
adminsitração e economia. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, c2009. xii, 871 
p. 

Montella, Maura. Micro e macroeconomia: uma abordagem conceitual e prática, 2ª 
edição.Atlas, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

VASCONCELLOS, MARCO. Manual de economia, 6ª edição. Saraiva, 2007. 
VitalBook file.Minha Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Empreendedorismo 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F105473 02 9º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA  

Os novos desafios do cenário empresarial.  Comportamento empreendedor. 

Características do empreendedor. Fases de criação de um negócio. O plano de 

negócios. Viabilidade mercadológica, técnica e econômico-financeira.  Entidades e 

formas de apoio aos novos negócios.  Aspectos legais, creditícios, informacionais e 

tecnológicos para formação de empresas. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

 Identificar o perfil, as características e habilidades dos empreendedores. 

 Possibilitar o desenvolvimento da capacidade de tomada de decisões com visão 

dinâmica e de liderança. 

 

3 COMPETÊNCIAS  

- Liderança de equipe 

-Expressar-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes contextos organizacionais 

e sociais 

-Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente 

-Construção de argumentações técnicas 

-Exercer processos de negociação 

-Enfrentamento e resolução de problemas 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 



 

UNIDADE I: O Processo Empreendedor 

1.1 Conceitos de empreendedorismo e inovação  

1.2 Análise histórica de empreendedorismo 

1.3 Empreendedorismo no Brasil e no Mundo  

1.4 Características do Empreendedor 

1.5 Diferenças e similaridades entre administrador e empreendedor 

1.6 Estudo de Caso 

1.7 Fontes de novas idéias 

1.8 Diferença entre idéias e oportunidades 

1.9 Oportunidades na internet 

1.10 Tendências 

1.11 Depoimento de empreendedores, 

1.12 Aspectos intervenientes na criação de empresas 

1.13 Questões legais de constituição da empresa. 

UNIDADE II: O Plano de Negócios 

2.1 Plano de negócios:  

2.2 Conceitos;  

2.3 Importância e modelos 

2.4 Análise ambiental – interna e externa 

2.5 Definições das descrições da empresa  

2.6 Plano Financeiro 

2.7 Elaboração de um Plano de Negócios 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

Exposições dialogadas; pesquisa de campo; leituras dirigidas; palestras; seminários; 

exercícios em sala de aula; exercício fora da sala de aula; elaboração de estudos de 

caso.  



 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Serão aplicadas 2 avaliações; sendo uma por escrito, individual e sem consulta, em 

sala de aula, sobre o assunto dado no período. 

A outra se refere a elaboração de um Plano de Negócios de uma empresa (já 

existente) ou a ser criada. Este trabalho será realizado em grupo de 3 alunos (no 

máximo). Para a realização deste trabalho será feito um projeto de atividade 

investigativa, pois o mesmo contempla pesquisa de mercado, pesquisa para 

localização da empresa, entre outras atividades. 

Os trabalhos deverão ser entregues digitados ou datilografados, conforme as normas 

da ABNT para apresentação de trabalhos, na data previamente marcada e conforme 

roteiro apresentado e discutido em sala.  Salvo situações previstas nas Normas do 

Sistema Acadêmico, a trabalho apresentado em data posterior será atribuída nota zero. 

Conforme as Normas do Sistema Acadêmico, o aluno deverá ter uma média final igual 

ou superior a 5,0 para ser aprovado no quesito eficiência 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo transformando idéias em 
negócios. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus,  2012.. 

PEIXOTO FILHO, Heitor Mello. Empreendedorismo de A a Z:   casos de quem 
começou bem e terminou melhor ainda.    São Paulo, SP: Saint Paul, c2011. 142 p.  

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo:   dando asas ao espírito 
empreendedor.   4. ed. São Paulo,  SP: Manole, 2012. 315 p.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SALIN, César Simões et al. Construindo Planos de Negócios: todos os passos 
necessários para planejar e desenvolver negócios de sucesso. Rio de Janeiro: 
Campus, 2005 

OLIVEIRA, Edson Marques. Empreendedorismo social: da teoria à prática, do sonho 
à realidade. Rio de Janeiro, RJ: Qualitymark, 2008. 

DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor(entrepreneurship):   
prática e princípios.   [15. reimpr.]. São Paulo,  SP: Cengage Learning, [2013]. 378 p 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Saraiva, 2010. 

PEIXOTO FILHO, Heitor Mello. Empreendedorismo de A a Z:   casos de quem 
começou bem e terminou melhor ainda.    São Paulo, SP: Saint Paul, c2011. 142 p. 



 

INSTITUTO EUVALDO LODI. Empreendedorismo: ciência, técnica e arte. Brasília : 
CNI, ©1999. 

SOUZA, Eda Castro Lucas de; GUIMARÃES, Tomás de Aquino (Org.) 
Empreendedorismo além do plano de negócios. 2. reimpr., 2006. São Paulo: Atlas, 
2006. 259 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10º PERÍODO 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão de 

Curso 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F107654 02 10º 40 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Desenvolvimento de trabalho teórico-prático tecnológico científico envolvendo 

conceitos da área da Engenharia de Petróleo, sob a orientação de um professor com 

domínio do tema selecionado. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

 Elaborar projetos que se enquadrem nas áreas de atuação do Engenheiro de 

Petróleo, que demonstrem a consolidação dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de leitura e síntese de texto técnico científico;  

 Habilidade na escrita formal para elaboração de projetos e monografias;  

 Apresentação em público. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I – Compreensão 

1.  Levantamentos dos dados que envolvem a temática escolhida; 

2.  Elaboração de pesquisa, fichamento e compilamento de dados; 

UNIDADE II – Proposição e Finalização 

1.  Desenvolvimento do Projeto 



 

O programa desenvolvido nesta disciplina será individualizado para cada tema 

escolhido pelo aluno, desde que seja dentro das atribuições do profissional de 

Engenharia de Petróleo. 

5. METODOLÓGIA DE ENSINO 

Orientação na elaboração do projeto de trabalho de conclusão de curso, realizada em 

conjunto com o professor orientador, desde o levantamento e fichamento bibliográfico 

para fundamentação teórica até o desenvolvimento dos tópicos: introdução, objetivos, 

materiais e métodos, resultados esperados, cronograma e referências bibliográficas, de 

acordo com as normas de trabalhos acadêmicos da Universidade Tiradentes e ABNT. 

6. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

De acordo com as normas para trabalhos de conclusão de curso da Universidade 

Tiradentes e normas para trabalhos acadêmicos da ABNT.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia 

científica.     7. ed.  São Paulo,  SP: Atlas, 2010. 297 p. 

SEVERINO, A, J. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. SP Cortez. 2011.  

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia 

científica.     6. ed., 7. reimpr. São Paulo,  SP: Prentice Hall, 2011. 162 p. 

MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica, 3ª edição, 

2012. Minha Biblioteca. Web. 06 August 2013. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

THOMPSON, Augusto. Manual de orientação para preparo de monografias: 

destinado especialmente a bacharelandos e iniciantes. 3 ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2000.  

SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia: Elementos de Metodologia do 

Trabalho Cientifico. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1979.  

TACHIZAWA, Takeshy; MENDES, Gildásio. Como fazer monografia na prática.   12. 

ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 150 p. 



 

SANTOS, Izequias Estevam. Textos selecionados de métodos e técnicas de 

pesquisa. 3 ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2003, 296 p.] 

MARTINS, G A. Manual para Elaboração de Monografias e Dissertações. 3ª ed. 

Atlas 2007.  

RAMOS, Albenides . Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia 

pode abrir o horizonte do conhecimento, 2009. Minha Biblioteca. Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Estágio Supervisionado 

CÓDIGO CR  PERÍODO CH 

F109819 14 10º 280 

PLANOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA  

Desenvolver um conjunto de atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho 
do seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral.  

 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

 Inserir o aluno no mercado de trabalho, proporcionando contato com o futuro 

meio profissional, complementando a aprendizagem teórica integrando o saber 

acadêmico à prática profissional no âmbito das concepções, métodos e técnicas 

do saber – fazer. 

 

3. COMPETÊNCIAS 

 Capacidade de interagir no futuro meio profissional; 

 Atuar nos diferentes contextos organizacionais, sociais e econômicos 

 Desenvolver a criticidade sobre as informações e experiências recebidas e 

vivenciadas 

 Identificar e resolver problemas e desafios da prática da administração  

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I  

Desenvolver a Introdução do Relatório de Estágio e a Situação Encontrada na Empresa 
concedente; 

Revisão da Fundamentação Teórica para busca de novos autores. 

 



 

UNIDADE II 

Desenvolver a Fundamentação Teórica direcionada para o problema estudado; 

Inserir as considerações finais ou Sugestões de Melhorias; 

Concluir o Relatório de Estágio; 

Incluir elementos pré e pós textuais. 

Apresentar publicamente o Relatório de Estágio.  

 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os Estágios Supervisionados nos cursos de Engenharia serão realizados levando 

sempre em consideração a área de formação profissional do discente bem como as 

competências pertinentes à prática profissional dos alunos de acordo com os objetivos 

do curso e o perfil profissiográfico desejado.  

 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação das atividades de Estágio Curricular Obrigatório tomará como base os 
seguintes instrumentos: 

I. Relatório final de estágio; 

II. Ficha avaliativa emitida pelo supervisor (responsável técnico) na empresa 

concedente. 

 

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

A.L. CERVO, P. A. BERVIAN, R. Silva, “Metodologia científica”, 6ª Ed., São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2011.  

PICONEZ, Stela C. Bertholo (Coord.). A prática de ensino e o estágio 

supervisionado.     24. ed. 3. reimp. Campinas, SP: Papirus, 2013. 128 p.  (Coleção 

Magistério.)   

SEVERINO, A, J. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. SP Cortez. 2011.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



 

GIL, Antonio Carlos,. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed., 4. impr. São 

Paulo, SP: Atlas, 2010. 184 p 

BOAVENTURA, Edivaldo. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, 

tese. 3. reimpr. São Paulo: Atlas, 2007. 160 p. 

A.F. CHALMERS, “O que é ciência afinal”, São Paulo: Brasiliense, 2010. 

PIMENTA, Selma Garrido. Estágio e docência. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

BURIOLLA, Marta A. Feiten. O estágio supervisionado. 6. ed. São Paulo: Cortez, 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINAS OPTATIVAS  

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: LIBRAS  

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

H113457 4 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Fundamentos históricos, socioculturais e definições referentes a língua de sinais. 

Legislação e conceitos sobre língua e linguagem. Entendimentos dos conhecimentos 

necessários para a inclusão dos surdos quanto aos aspectos Biológicos, Pedagógicos e 

Psicossociais. 

2. OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

Apresentar informações necessárias sobre o conhecimento cultural e suas diversas 

abordagens, enfocando a importância, as características e a prática da Língua Brasileira 

de Sinais - Libras;  

Entender a gramática da Língua Brasileira de Sinais, os tipos e finalidades no domínio 

desta língua; 

Proporcionar conhecimentos teóricos, técnicos e instrumentais que possibilitem a 

comunicação com a linguagem de Libras. 

3. COMPETÊNCIAS 

Compreender os fundamentos históricos, culturais e psicossociais da Língua de Sinais, 

nomenclaturas e seus conceitos, auxiliando no processo das ações inclusivas; 

Dominar os conhecimentos básicos e domínios necessários para a comunicação com 

pessoas surdas, facilitando a inclusão social; 

Desenvolver noções legislativas, utilizando-a de forma coesa; 

Conhecer os aspectos patológicos da surdez, possibilitando uma reflexão sobre o 

preconceito vivido nos contextos destes indivíduos; 



 

Desenvolver noções práticas de verbalização e Sinalização da Língua de Sinais junto a 

sua estrutura lexical, morfológica, sintaxe, semântica e pragmática, colocando em prática 

a Língua Brasileira de Sinais; 

Adquirir embasamento cênico, teórico, prático, técnico e pedagógico, visando 

fundamentar suas práticas interpretativas; 

Despertar possibilidades de trabalho, gerando interesses profissionais pelos surdos e 

pelos ouvintes; 

Aprender técnicas de conversação, utilizando-as nas diversas situações; 

Utilizar Libras com coesão e coerência para que haja entendimento; 

Desenvolver o espírito colaborativo, visando o desenvolvimento de ações focadas na 

inclusão social dos surdos, por meio do uso de interações interpessoais com Libras. 

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Eixo Temático - Fundamentos históricos, sócio - culturais e linguístico 

da LIBRAS: 

Aspectos históricos, conceituais e sociais: 

Nomenclaturas e conceitos sobre língua e linguagem; 

Fundamentos históricos e culturais da Libras; 

Aspectos biológicos e suas definições. 

Iniciação a Língua. 

Estudos linguísticos: 

Léxico, vocabulários icônicos e arbitrários; 

Estrutura sub-lexical e expressões não manuais; 

Morfologia e seus estudos internos; 

Diferenças Básicas em Libras. 

 

UNIDADE II: Eixo Temático - Surdez: interação e implicações 

Surdez e interação: 



 

Aspectos comunicativos corporais e classificadores; 

Interação argumentativa com estrutura da surdez e família; 

Interação através da língua de sinais; 

Surdez, sociedade e seu processo de inclusão. 

Língua de Sinais: Saberes e fazeres 

Aspectos pedagógicos em suas possibilidades no contexto de ensino aprendizagem; 

Possibilidades de trabalho; 

Conduta e Legislação; 

Frases em expressões da Libras. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a 

serem trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao 

tema para discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na 

interação professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas 

atividades previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria. Educação de surdos: pontos e 

contrapontos. (Coleção Pontos e Contrapontos). São Paulo: Summus, 2007. 

CASTRO, Alberto Rainha de; CARVALHO, Ilza Silva de. Comunicação por língua 

brasileira de sinais: 3. ed. Brasília, DF: Senac Distrito Federal, 2011.  

QUADROS, Ronice Müller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira: 

estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009  



 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos (Coleção 

Trajetória). 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.  

EDUCAÇÃO para surdos: práticas e perspectivas. São Paulo: Santos, 2008.  

LÍNGUA brasileira de sinais-libras. (Série Bibliogáfica Unit 6). Aracaju: UNIT, 2010.  

PILETTI, Claudino; PILETTI, Nelson. Filosofia e história de educação. 15. ed. São 

Paulo: Ática, 2008.  

SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria. Educação de surdos: pontos e 

contrapontos. (Coleção Pontos e Contrapontos). São Paulo: Summus, 2007.  

CAPOVILLA, Fernando César. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo 

do surdo em libras. São Paulo: Editora EDUSP, 2012. V 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Relações Étnicos - Raciais  

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO 
CARGA 

HORÁRIA 

H118815 4 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade, Diferença. 

Compreender os grupos étnicos minoritários e processos de colonização e pós- colonização. 

Políticas afirmativas para populações étnicas e políticas afirmativas específicas em 

educação. Populações étnicas e diáspora. Racismo, discriminação e perspectiva didático-

pedagógica de educação anti-racista. História e cultura étnica na escola e itinerários 

pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade de outras categorias da diferença. Cultura e 

hibridismo culturais. As etno-ciências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação não 

formal. Pesquisas em educação no campo da educação e relações étnico-raciais. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Contribuir para mudança do ponto de referência do aluno para pensar o outro, o diferente, 

percebendo a complexidade de outras formações e práticas culturais. 

3. COMPETÊNCIAS 

 Instrumentalização teórico-metodológica sobre a educação e as Relações Étnico-

Raciais; 

 Compreender as diversas práticas culturais dentro de uma lógica própria; 

 Construir seus próprios parâmetros, a partir da percepção de que a nossa cultura é 

apenas uma das formas possíveis de perceber e interpretar o mundo e que todas as 

culturas são igualmente válidas e fazem sentido para seus participantes; 

 Promover ações afirmativas para os afrodescendentes e indígenas; 

 Produzir conhecimentos e material acadêmico como suporte para ações de educação 

afirmativa. 



 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

A historicidade dos grupos étnicos-raciais no Brasil; 

Processos de colonização e pós- colonização. A contribuição da matriz indígena na 

formação cultural do Brasil; 

Importância da prática de um processo educacional voltado para a diversidade e a 

pluralidade cultural da sociedade brasileira; 

Implicações ideológicas e o respeito às particularidades dos diferentes grupos humanos. 

UNIDADE II 

Identidades culturais e relações étnico-raciais no Brasil; 

Os movimentos sociais étnicos; 

Debates sobre os territórios étnicos no Brasil: Direito, Legalidade, Referências Culturais; 

Políticas Públicas de promoção à igualdade racial; 

As ações afirmativas na educação brasileira. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.   

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: 

Pioneira, 1976. 118 p.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed., 35. reimpr. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2013. 220 p.  



 

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de 

Janeiro: J. Zahar, 2009. 117 p. (Coleção Antropologia Social)  

BIANCHETTI, Lucídio; Freire, Ida Mara (orgs.) Um Olhar sobre a Diferença: 

interação, trabalho e cidadania - 11ª edição. 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/3081-um-olhar-sobre-a-diferenca-interacao-

trabalho-e-cidadania-11a-edicao.dp 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. 678 p  

NUNES, Maria Thétis. Sergipe colonial I. São Cristovão, SE: UFS, 2006. 350 p  

RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2011.  

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2.ed. Bauru, São Paulo: 

Edusc, 2002  

AZEVEDO, Thales de. Democracia racial: ideologia e realidade. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 1975. 112 p.  

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha (org.) Libras: conhecimento além dos sinais 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/3406-libras-conhecimento-alem-dos-sinais.dp 

GUEBERT, Mirian Célia Castellain. Inclusão: uma realidade em discussão. 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/2014-inclusao-uma-realidade-em-discussao.dp 

SILVA, Aline Maira da. Educação Especial e Inclusão Escolar: história e 

fundamentos http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/2472-educacao-especial-e-inclusao-

escolar-historia-e-fundamentos.dp 

MOLLICA, Maria Cecília. Fala, Letramento e Inclusão Social. 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/2205-fala-letramento-e-inclusao-social.dp 

STAINBACK, Susan; Stainback, William. Inclusão: um guia para educadores. 

http://UNIT.bvirtual.com.br/editions/1272-inclusao-um-guia-para-educadores.dp 

 

http://unit.bvirtual.com.br/editions/3406-libras-conhecimento-alem-dos-sinais.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2014-inclusao-uma-realidade-em-discussao.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2472-educacao-especial-e-inclusao-escolar-historia-e-fundamentos.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2472-educacao-especial-e-inclusao-escolar-historia-e-fundamentos.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/2205-fala-letramento-e-inclusao-social.dp
http://unit.bvirtual.com.br/editions/1272-inclusao-um-guia-para-educadores.dp


 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: História e Cultura  

Afro-Brasileira e Africana 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

H119315 04 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Analisar os principais aspectos da história da África. O processo de colonização e 

independência. O negro no Brasil. Identificação e análise dos aspectos culturais 

relevantes da cultura afro-brasileira e Africana. Analisar a Lei 10.639/03 e sua 

implementação. Comunidades negras e indígenas no Brasil. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Propiciar o conhecimento da história da África e a sua contribuição para a formação 

histórico- cultural do povo brasileiro. 

3. COMPETÊNCIAS 

Analisar os principais aspectos da história do continente africano desde a formação 

dos primeiros reinos ao processo de descolonização; 

Identificar os aspectos geográficos do continente africano e suas influências no 

mundo; 

Identificar e analisar aspectos da cultura afro-brasileira; 

Compreender o processo de independência dos Estados africanos; 

Identificar as principais ações do movimento negro organizado e a luta contra o 

racismo e a discriminação; 

Analisar a Lei 10.639/03; Identificar e analisar aspectos organizacionais das 

comunidades negras brasileiras. 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I 

Principais aspectos da história da África 



 

Imaginário europeu sobre a África; 

Quadro geográfico e suas influências; 

O processo de colonização e independência. 

Aspectos culturais do povo africano 

O negro no Brasil. 

UNIDADE II 

Identificação e análise dos aspectos culturais relevantes da cultura afro-brasileira. 

Leis 10639/2003 e 11645/2008 e sua implementação. 

Comunidades negras no Brasil. 

O negro no livro didático; 

Políticas afirmativas. 

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 

1835. ed. rev. e ampl. São Paulo: Companhia das Letras, [2009]. 665 p.  

SILVA, Alberto da Costa. A Manilha e o Libambo: A África e a escravidão de 1500 a 

1700. 6 ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 2006.  

WEHLING, Arno. Formação do Brasil colonial. SP: Nova Fronteira, 2005  



 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

HERNANDEZ, Leila Leite. A África na sala de aula: visita à história 

contemporânea. São Paulo: Selo Negro, 2008. 678 p  

HOLANDA, Sergio Buarque de. A época colonial: do descobrimento à expansão 

territorial. 3. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 2008 (História Geral da 

Civilização Brasileira)  

BENTO, Maria Aparecida Silva Bento. Cidadania em preto e branco. 2. ed. São 

Paulo: Ática, 1999. 80 p. (Série Discussão Aberta ;9)  

SCHWARZ, Roberto. Cultura e política. 3. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 191 p.  

GIORDANI, Mário Curtis. História da África: anterior aos descobrimentos: idade 

moderna I. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 269 p.   

GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Preconceito racial: modos, temas e tempos. 

São Paulo: Cortez, c2008. 144 p. (Preconceitos ;v. 6)   

EBOOKS 

MAGNOLI, Demétrio. Uma Gota de Sangue: história do pensamento racial 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Engenharia de Gás Natural 

e Energia Renováveis 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F108650 4 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA:  

Visão geral do gás natural no Brasil: processamento, produção, transporte, distribuição 

e utilização; compressão e transporte; medição; sistemas de distribuição; implantação 

em unidades industriais; termoeletricidade; uso domiciliar; automotivo; comercialização. 

As fontes de energia local disponíveis nos distintos países, a necessidade de reduzir o 

CO2 e outras emissões, as implicações no aquecimento global e mudança climática, as 

implicações políticas e econômicas da cada vez maior escassez de petróleo, e a 

importância das energias renováveis. Pilhas de Combustível. Energia Eólica e de 

Marés. Energias Biocombustíveis. Energia Solar. Energias Alternativas. Energia 

Geotérmica. 

2 OBJETIVOS: 

Despertar no aluno o interesse pelas novas fontes de energias renováveis; 

Mostrar a distribuição e transporte de gás natural; 

Desenvolver no aluno a associação econômica com as novas fontes de energias 

no Brasil e no mundo. 

3 COMPETÊNCIAS: 

- Desenvolver pensamento crítico, sistemático e analítico, possibilitando o interesse à 
investigação, coleta de dados e pesquisa na área de Gás Natural. 

- Compreender a importância da disciplina para as novas energias; 

- Domínio de conhecimentos teóricos que possibilitem o desenvolvimento de práticas 
na área. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 



 

UNIDADE I:  

1. Visão geral do gás natural no Brasil: processamento, produção, transporte, 

distribuição e utilização; compressão e transporte; medição;  

2. Sistemas de distribuição;  

3. Implantação em unidades industriais;  

4. Termoeletricidade; uso domiciliar; automotivo; comercialização.  

5. As fontes de energia local disponíveis nos distintos países, a necessidade de 

reduzir o CO2 e outras emissões,  

6. Implicações no aquecimento global e mudança climática,  

UNIDADE II  

7. Importância das energias renováveis.  

8. Pilhas de Combustível.  

9. Energia Eólica e de Marés.  

10. Energias Biocombustíveis.  

11. Energia Solar.  

12. Energias Alternativas.  

13. Energia Geotérmica. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

O curso será ministrado através de aulas expositivas teóricas, estudos dirigidos e 

apresentação de seminários com exercícios teóricos. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

A aferição da aprendizagem será efetuada ao final de cada unidade, segundo 

calendário acadêmico através de provas contextualizadas (PC), abordando os 

conteúdos ministrados por meio de exame aplicado, e de medidas de eficiência (ME), 

obtidas por meio da verificação do rendimento do aluno em atividades individuais ou 

em grupo. 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SHAH, Sonia. A história do petróleo.   Porto Alegre: L&PM, 2007. 240 p.  

MANO, Eloisa Biasotto; PACHECO, Élen B. A. V.; BONELLI, Cláudia M. C. Meio 

ambiente, poluição e reciclagem.     2. ed. São Paulo: Blucher, 2010. 182 p. 



 

GRIPPI, Sidney,. O gás natural e a matriz energética nacional. Rio de Janeiro: 

Interciência, c2009. 

WATT NETO, ARTUR. Petróleo, gás natural e biocombustíveis, 1ª edição.. Saraiva, 

2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

QUINTAS, Humberto; QUINTANS, Luiz Cezar P. A história do petróleo no Brasil e 

no mundo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, c2010. 127 p. 

DUARTE, Renata Barbosa de Araújo (Org.). Histórias de sucesso: industria : 

petróleo e gás natural. Brasília, DF: SEBRAE, 2006. 160 p. 

HINRICHS, Roger A.; KLEINBACH, Merlin; REIS, Lineu Belico dos. Energia e meio 

ambiente. São Paulo, SP: Cengage Learning, c2011. 

GOLDEMBERG, José; LUCON, Oswaldo. Energia, meio ambiente & 

desenvolvimento. 3. ed. São Paulo: EDUSP, 2003. 

PINHO, C.R.A., Produção e Distribuição do Gás Natural, Petrobras, Gás & 

Energia, Julho 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e Tecnológicas 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em 

Engenharia de Petróleo I 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F109207 4 9º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

As disciplinas de “Tópicos Especiais” possuem ementa livre tal que inovações tecnológicas 

decorrentes de pesquisas recentes podem ser apresentadas, desta forma, permitindo a 

abordagem de temas atuais na área da Engenharia de Petróleo. 

 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Complementar áreas do conhecimento já abordadas anteriormente, mas cobertas 

superficialmente nas disciplinas anteriores ou ainda apresentar aplicações específicas que 

são objeto de pesquisa recente. 

3. COMPETÊNCIAS 

CONFORME A EMENTA.  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONFORME A EMENTA.  

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 



 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROCHA, L. A. S.; Azevedo, C. T. Projetos de Poços de Petróleo. Rio de Janeiro: 

Interciência. PETROBRAS,  2009.  

DIAS, Genebaldo Freire. Educação e gestão ambiental.     reimpr. São Paulo,  SP: 

Gaia, 2010. 118 p.  

CARDOSO, Luiz Claudio. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2008. 178 p. 

Antunes, Junico. Sistemas de Produção: Conceitos e Práticas para Projetos e 

Gestão da Produção Enxuta. Bookman, 2011. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MEDINA Nana Mininni; SANTOS, Elizabeth da Conceição. Educação Ambiental: Uma 

Metodologia Participativa de Formação. Petropolis: Vozes, 2000 

PERLINGEIRO, Carlos Augusto G. Engenharia de processos: análise, simulação, 

otimização e síntese de processos químicos. São Paulo: Blucher, 2008. x, 198 p.  

SZKLO, Alexandre Salem; MAGRINI, Alessandra (Org.) Textos de discussão em 

geopolítica e gestão ambiental de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 424 

p.  

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, c2004. 271 p  

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 12. ed. São 

Paulo: Cortez, 2010. 118 p.  

RIOS, T. A. Ética e competência. 15 ed. – São Paulo, Cortez. – Coleção Questões da 

Nossa Época; volume 16, 2001.  

 



 

OPTATIVAS II 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Avaliação de Impactos 

Ambientais 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F105414 4 10º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

A Importância do Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA; a resolução CONAMA 

001/86, diagnóstico ambiental: meio físico, biótico, antrópico, avaliação de impacto 

ambiental e as diversas metodologias usadas; Proposição de medidas mitigadoras; 

Planos de monitoramento. 

2   OBJETIVO 
O objetivo deste curso é apresentar ao estudante as noções fundamentais da 
Avaliação de Impacto Ambiental. 

 3 COMPETÊNCIAS  

Capacitar o aluno a analisar e formular avaliações dos impactos ambientais causados 

pelas atividades antrópicas do homem. 

4  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Unidade I: Relatório de Impacto Ambiental  

A Importância do EIA/RIMA 

Relatório de Impacto Ambiental 

A Resolução CONAMA 001/86, 

Unidade II: Diagnóstico Ambiental  

Meio Físico 

Meio Biótico 

Meio Antrópico 



 

Avaliação de Impacto Ambiental  

Metodologias Usadas 

Proposição de medidas mitigadoras 

Planos de Monitoramento. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO: 

As aulas teóricas serão ministradas de forma expositiva em sala de aula com uso de 

retroprojetor, PCTV pincel e quadro branco e realizadas visitas técnicas a áreas com 

construções de empreendimentos que provoquem impacto. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: 

Serão realizadas duas avaliações (testes) no decorrer do semestre. Os testes 

realizados em sala de aula valerão nota 7,0 (sete) e os demais 3,0 (três) pontos serão 

complementados com exercícios realizados em sala (atividades e relatórios técnicos de 

visitas) e na biblioteca (pesquisas). 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GROTZINGER, John; JORDAN, Tom. Para entender a terra.     6. ed. Porto Alegre, 

RS: Bookman, 2013. xxix, 738 p.    

LA ROVERE, Emilio Lebre. 2ª. Ed. Manual de auditoria ambiental. São Paulo: 

Qualitymark, 2008  

MARIANO, Jacqueline Barboza,. Impactos ambientais do refino de petróleo. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2005. 232 p.  

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPOS, Lucila Maria de Souza; LERÍPIO, Alexandre de Ávila. Auditoria ambiental:   

uma ferramenta de gestão. São Paulo, SP: Atlas, 2009. 134 p. 

RIBEIRO, Helena. Novos instrumentos de gestão ambiental urbana. São Paulo: 

EDUSP, s/d.2004  

FOGLIATTI, Maria Cristina; FILIPPO, Sandro; GOUDARD, Beatriz. Avaliação de 

impactos ambientais: aplicação aos sistemas de transporte. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2004. 249 p.  



 

SANTOS, Luciano Miguel Moreira dos. Avaliação ambiental de processos 

industriais.     4. ed. São Paulo, SP: Oficina de Textos, 2011. 136 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Tratamento de Águas e 

Efluentes 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F106950 4 10º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

Princípios Físicos, Químicos e Biológicos Envolvidos nos Processos de Tratamento de 

Águas e Efluentes. Constituição das Águas Naturais. Projeto de Sistemas de 

Tratamento de Água. Caracterização de Efluentes. Processos de Tratamento 

Biológicos Aeróbios e Anaeróbios. Tratamento Terciário de Efluentes e Reuso de 

Efluentes. 

2 OBJETIVO 

Fornecer conhecimentos acerca dos aspectos fundamentais sobre os processos de 

tratamento de águas e efluentes; 

3 COMPETÊNCIAS 

- Raciocinar, argumentar e tomar decisões, no sentido de contribuir para a solução de 

problemas relacionados a contaminação ambiental de rios, lagos e estuários; 

- Pensamento crítico e criativo; 

- Aliar a teoria com a prática. 

- Realizar análise de caracterização de águas e efluentes; 

- Dimensionar e projetar unidades de tratamento de água, de esgoto e efluentes; 

- Habilidade de interagir a disciplina de Tratamento de Águas e Efluentes com as 

disciplinas de Microbiologia, Química Analítica, Operações Unitárias e Cinética de 

Reatores. 



 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 UNIDADE I: Tratamento de águas. Fundamentos do Tratamento de Efluentes 

Tratamento de águas 

Constituintes das águas naturais e padrões de potabilidade 

Tratamento convencional 

Remoção de constituintes específicos: cor, odor, ferro, amônia etc. 

Processos de Tratamento Avançados 

Troca iônica 

Osmose reversa 

Adsorção 

Dimensionamento das unidades de uma ETA 

 Controle da qualidade de águas 

Fundamentos do Tratamento de Efluentes 

Caracterização de efluentes 

Parâmetros ligados à qualidade dos efluentes 

Amostragem e procedimentos analíticos 

Níveis de tratamento 

 Principais processos de tratamento 

 Levantamento de cargas poluentes 

UNIDADE II: Operações Unitárias. Tratamento Secundário 

Operações Unitárias 

Gradeamento 

 Equalização de efluentes 

Desarenação 

Mistura rápida e floculação 

Sedimentação 

Flotação 

Aeração 

Tratamento Secundário 

Visão geral sobre tratamento biológico 



 

Cinética do tratamento biológico 

Reatores biológicos: 

Tipos 

Características hidráulicas 

O processo do lodo ativo e suas modalidades 

Processos aeróbios com cultura imobilizada 

Reatores anaeróbios 

Tratamento de efluentes em sistemas de lagoas 

Tanques sépticos  

Tratamento Terciário 

Remoção de nutrientes (nitrogênio e fósforo) 

Desinfeção (UV, ozônio) 

Separação por membranas 

5 METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas da disciplina Tratamento de Águas e Efluentes são planejadas e ministradas 

de modo a atender aos Princípios Norteadores do Projeto Pedagógico Institucional, 

enfatizando os diversos aspectos inerentes a uma disciplina profissionalizante, a saber: 

exposições dos fundamentos, aulas práticas em laboratório, visitas técnicas e práticas 

investigativo-extensionistas. 

Com isso, demonstra-se o Compromisso Social - na transferência do conhecimento à 

comunidade; a Valorização das Experiências Individuais – ao tempo em que o aluno é 

inserido numa equipe de trabalho, com vistas ao desenvolvimento de um projeto que se 

concretiza durante o semestre letivo. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A sistemática de avaliação da disciplina está embasada no princípio da Avaliação como 

Instrumento de Aprendizagem, buscando identificar e proporcionar ao aluno a 

Revelação de suas Habilidades e Competências, uma vez que, ao final de cada 

unidade, faz-se uma avaliação contextualizada, que integra a nota global da unidade 

com relatórios de práticas. 

 



 

 

7 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RICHTER, Carlos A., DE AZEVEDO NETO, José M. Tratamento de água: tecnologia 

atualizada. São Paulo: Edgard Blucher, 2003 

SPERLING, Marcos Von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 

esgotos. 2 ed. Belo Horizonte: Desa, 2009  

TUNDISI, José Galizia. Água no século XXI:   enfrentando a escassez.   3. ed. São 

Paulo,  SP: RiMa, 2009. 251 p.    

SHAMMAS, Nazih K.; WANG, Lawrence K. Abastecimento de Água e Remoção de 

Resíduos, 3ª edição. LTC, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

8.BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MANCUSO, Pedro Caetano Sanches; SANTOS, Hilton Felício dos (Edit.) 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO,USP; NÚCLEO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE 

AMBIENTAL DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. NISAM. Reuso de água.     

reimpr.  São Paulo,  SP Manole, 2007. 579 p.  (Coleção Ambiental)   

JORDÃO, E. P., PESSÔA, C. A. Tratamento de esgotos domésticos. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Abes, 1995.  

DAVIS, M. L., CORNWELL, D. A. Introduction to environmental engineering, 3.ed. 

Mc Graw-Hill, 2008.  

NUVOLARI, Ariovaldo (Coord.) Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e 

reúso agrícola. 2. reimpr. São Paulo: E. Blücher, 2007. 

TELLES, Dirceu D'Alkmin; COSTA, Regina Helena Pacca Guimarães (Coord.). Reúso 

de água: conceitos, teoria e práticas. São Paulo Blucher, 2007. 

SHAMMAS, Nazih K.; WANG, Lawrence K. Abastecimento de Água e Remoção de 

Resíduos, 3ª edição. LTC, 2013. VitalBook file. Minha Biblioteca. 

 

 



 

 

 

SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Tópicos Especiais em 

Engenharia de Petróleo II 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F109215 4 10º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1. EMENTA 

As disciplinas de “Tópicos Especiais” possuem ementa livre tal que inovações tecnológicas 

decorrentes de pesquisas recentes podem ser apresentadas, desta forma, permitindo a 

abordagem de temas atuais na área da Engenharia de Petróleo. 

2. OBJETIVO DA DISCIPLINA 

Complementar áreas do conhecimento já abordadas anteriormente, mas cobertas 

superficialmente nas disciplinas anteriores ou ainda apresentar aplicações específicas que 

são objeto de pesquisa recente. 

3. COMPETÊNCIAS 

CONFORME A EMENTA.  

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CONFORME A EMENTA.  

5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Aulas expositivas e dialogadas, sendo desenvolvidas de acordo com os conteúdos a serem 

trabalhos, através de apresentação dos conceitos fundamentais relacionados ao tema para 

discussão de questões relacionadas, fixando os conceitos (re) construídos na interação 

professor-aluno-conhecimento. 

6. PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O Processo Avaliativo será mediante aplicação de uma Prova Contextualizada - PC 

(individual) e de Medida de Eficiência – ME, em cada uma das unidades.  A medida de 



 

Eficiência tem como princípio o acompanhamento do aluno em pelo menos duas atividades 

previstas no plano da disciplina.  

7. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARAÚJO, Giovanni Moraes de. Normas regulamentadoras comentadas®: 

legislação de segurança e saúde no trabalho. 7. ed., ampl. rev. e atul. Rio de 

Janeiro: GVC, v. 2, 2011.  
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SUPERINTENDÊNCIA ACADÊMICA 

DIRETORIA DE GRADUAÇÃO 

Área de Ciências Exatas e 

Tecnológicas 

DISCIPLINA: Acionamentos Hidráulicos 

e Pneumáticos 

CÓDIGO CRÉDITOS PERÍODO CH 

F109193 4 10º 80 

PLANO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

1 EMENTA 

A hidráulica e pneumática na automação e controle industrial. Estrutura típica dos 

sistemas pneumáticos. Caracterização e princípio de funcionamento de componentes 

para automação pneumática. Álgebra Booleana aplicada à pneumática. Projeto de 

comandos combinatórios e sequenciais. Métodos intuitivo e passo-a-passo. Projeto 

para o uso de elementos pneumáticos, eletropneumáticos e controladores lógicos 

programáveis. Caracterização dos sistemas hidráulicos. Descrição dos principais 

componentes hidráulicos e equações em regime permanente. Fundamentos da 

modelagem dinâmica de sistemas de controle hidráulicos. Estudo de sistemas de 

controle de posição. 

2 OBJETIVO  

- Ter conhecimento acerca dos aspectos fundamentais sobre tipos de acionamentos; 

3 COMPETÊNCIAS 

- Pensamento crítico e criativo; 

- Aliar a teoria com a prática. 

- Dimensionar e projetar pneumáticos; 

- Habilidade de interagir a disciplina com os projetos de automação e medição. 

4 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Acionamentos 

A hidráulica e pneumática na automação e controle industrial.  

Estrutura típica dos sistemas pneumáticos.  



 

Caracterização e princípio de funcionamento de componentes para automação 

pneumática.  

Álgebra Booleana aplicada á pneumática.  

Projeto de comandos combinatórios e sequenciais.  

Métodos intuitivo e passo-a-passo.  

UNIDADE II: Projetos pneumáticos 

Projeto para o uso de elementos: 

pneumáticos,  

eletropneumáticos  

controladores lógicos programáveis.  

Caracterização dos sistemas hidráulicos.  

Descrição dos principais componentes hidráulicos 

Equações em regime permanente.  

Fundamentos da modelagem dinâmica de sistemas de controle hidráulicos.  

Estudo de sistemas de controle de posição. 

5 METODOLOGIA DE ENSINO 

As aulas são planejadas e ministradas de modo a atender aos Princípios Norteadores 

do Projeto Pedagógico Institucional, enfatizando os diversos aspectos inerentes a uma 

disciplina profissionalizante, a saber: exposições dos fundamentos, aulas práticas em 

laboratório, visitas técnicas e práticas investigativo-extensionistas. Com isso, 

demonstra-se o Compromisso Social - na transferência do conhecimento à 

comunidade; a Valorização das Experiências Individuais – ao tempo em que o aluno é 

inserido numa equipe de trabalho, com vistas ao desenvolvimento de um projeto que se 

concretiza durante o semestre letivo. 

6 METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 



 

A sistemática de avaliação da disciplina está embasada no princípio da Avaliação como 

Instrumento de Aprendizagem, buscando identificar e proporcionar ao aluno a 

Revelação de suas Habilidades e Competências, uma vez que, ao final de cada 

unidade, faz-se uma avaliação contextualizada, que integra a nota global da unidade 

com relatórios de práticas. 

7.BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  

FIALHO, Arivelto Bustamente. Instrumentação industrial:   conceitos, aplicações e 
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11- PLANO DE AÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CURSO 

No início de cada ano é traçado um plano de ação visando o aprimoramento do curso e 

buscando uma melhora contínua. O Plano de Ação envolve o ensino, a extensão e a 

pesquisa, sendo traçadas metas para cada área. São elaboradas, também, metas para 

o acervo bibliográfico, para a redução das evasões, e crescimento do curso. Todo o 

planejamento é realizado em parceria com o corpo docente, permitindo uma visão mais 

ampla das dificuldades e facilitando, com a visão macro, definir ações que permitam a 

busca da excelência. O Plano de Ação do Curso Engenharia de Petróleo é elaborado 

visando a interdisciplinaridade. 



 

Atividades de Ensino 

O QUE FAZER 
(Atividade) 

POR QUE FAZER 
 

COMO FAZER 

(Método) 

COMO MEDIR 

(Indicador) 

QUANDO  

(Prazo) 

QUEM 

(Resp.) 

RECURSOS 

 

 
Revisão com 
atualização do 
projeto pedagógico 

 
- Adequar-se ao PDI da 
UNIT; 
- Fazer cumprir as 
diretrizes do MEC; 
- Planejar o Curso; 
 

 
- Trabalhando em conjunto 
com o corpo docente e 
discente; 
 
- Realizando reuniões e 
formando grupos de 
trabalhos; 
 
- Acompanhando o PDI e 
as diretrizes do MEC.  
 

 
- Cumprimento das 
diretrizes de MEC; 
 

 
 Junho 

 
Coordenaç
ão,  
Colegiado, 
Professore
s e alunos 
do curso. 

 
Sala de reunião; 
Material de apoio; 
Cópias. 

Revisão dos 
conteúdos 
programático das 
disciplinas  
 
 
 
 
 

 
- Para atualizar Projeto 
Pedagógico, os 
conteúdos das disciplinas 
e as referências 
bibliográficas. 

 

- Os professores deverão 

avaliar e atualizar os 

conteúdos das disciplinas 

que ministram; 

 

- Solicitando as compras 

das referências 

bibliográficas. 

 

- Avaliação dos 

professores pelos 

alunos; 

 

- Levantamento da 

satisfação dos 

alunos pelo curso. 

 

Janeiro e 

fevereiro 

 

Corpo 

docente e 

Coordenaç

ão do 

Curso 

 



 

O QUE FAZER 
(Atividade) 

POR QUE FAZER 
 

COMO FAZER 

(Método) 

COMO MEDIR 

(Indicador) 

QUANDO  

(Prazo) 

QUEM 

(Resp.) 

RECURSOS 

 

 
Revisão das 
referências 
Bibliográficas 
 
 
 

 
- Para atualizar Projeto 
Pedagógico e atualizar o 
acervo da biblioteca 

 

- Os professores deverão 

avaliar e atualizar os 

conteúdos das disciplinas 

que ministram; 

 

- Solicitando as compras 

das referências 

bibliográficas. 

 

- Só manter referência com 

publicação superior a 

2005. 

 

- Levantamento do 

acervo; 

- Comparação da 

referência indicada 

pelo professor e o 

acervo do curso. 

 

Maio e 

junho 

 

Corpo 

docente e 

Coordena

ção do 

Curso 

 

 
Desenvolver a 
Iniciação Científica 

 
- Cumprir os objetivos 
maiores da Universidade 
Tiradentes, gerando e 
disseminando 
conhecimentos. 
- Cumprir as diretrizes do 
MEC; 
- Agregar conhecimentos; 
- Adequar o curso ao PDI. 

 

- Fortalecendo a 

participação dos alunos e 

professores nos PROBICs,  

PIBICs e outros 

programas. 

- Incentivar a participação. 

 

- Número de 

projetos 

apresentados e 

executados por 

alunos e 

professores; 

 

De janeiro 

a junho. 

 

Coordena

ção e 

professore

s 

 

- Cópias; 

- Computador. 

- Editais. 



 

O QUE FAZER 
(Atividade) 

POR QUE FAZER 
 

COMO FAZER 

(Método) 

COMO MEDIR 

(Indicador) 

QUANDO  

(Prazo) 

QUEM 

(Resp.) 

RECURSOS 

 

 
 

- Números de 

publicações. 

 
Práticas de 
pesquisa 

 
- Cumprir os objetivos 
maiores da Universidade 
Tiradentes, gerando e 
disseminando 
conhecimentos. 
- Cumprir as diretrizes do 
MEC; 
- Agregar conhecimentos; 
- Adequar o curso ao PDI. 
 

 

- Indicando uma disciplina 

por período do curso que 

irá trabalhar a Prática 

Investigativa. 

- Motivando alunos e 

professores para a 

realização das práticas de 

pesquisa  

 

- Número de 

projetos 

apresentados e 

executados por 

alunos e 

professores.. 

 

De janeiro 

a junho. 

 

Coordena

ção e 

professore

s 

 

Recursos 

solicitados em 

cada projeto. 

 
Participação na 
SEMEX 

 
- Promover a SEMEX 
junto às turmas, 
especialmente os 
entrantes. 
 
- Motivar o corpo Docente 
e Discente a participarem 
da SEMEX. 

- Divulgando o SEMEX 

junto ao corpo docente e 

discente em sala de aula e 

na Aula Inaugural; 

 

- Motivando o corpo 

docente e corpo discente à 

apresentação de trabalhos 

e à participação do evento. 

 

- Realização do 

evento; 

 

- Número de 

participantes 

(alunos e 

professores) do 

Curso nos mini-

 

Março 

 

Coordena

ção, 

professore

s do curso 

e PAACE 

 

 Painéis 



 

O QUE FAZER 
(Atividade) 

POR QUE FAZER 
 

COMO FAZER 

(Método) 

COMO MEDIR 

(Indicador) 

QUANDO  

(Prazo) 

QUEM 

(Resp.) 

RECURSOS 

 

cursos.  

 
Aula Inaugural - 
Recepção dos 
Calouros 

 
Apresentar: 
- estrutura e 
funcionamento da 
Universidade 
- Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI; 
- Projeto Pedagógico do 
Curso; 
- Bases legais de 
funcionamento do curso; 
- Coordenação; 
- Atividades 
Complementares; 
- Atividades diversas para 
o bom funcionamento do 
curso; 
- Estrutura Curricular; 
- Calendário Acadêmico. 
 

 

- Preparar material de 

apoio; 

- Providenciar vídeo 

institucional; 

- Realizando Aula 

Inaugural; 

- Reservando Auditório; 

- Registrando através de 

Ata. 

 

- Participação ativa 

dos calouros e 

professores do 1º 

período; 

- Realização do 

evento. 

 

 

Primeira 

semana 

de aula do 

semestre 

(fevereiro)

. 

 

Coordena

ção do 

Curso 

 

-  Auditórios; 

- Data show; 

- DVD 

institucional. 

 

 
Reuniões de 
Planejamento 

 
Trabalhar: 
- PPI 
- projeto pedagógico do 
curso; 
- conteúdos das 
disciplinas; 
- metodologia de ensino e 

 

- Realizando reuniões no 

inicio de cada semestre e 

no final para revisão. 

 

- Número de 

professores 

participante; 

- Assuntos 

 

Janeiro, 

junho, 

agosto e 

dezembro. 

 

Coordenaç

ão do 

curso, 

corpo 

 

- Sala de aula 

para reunião. 



 

O QUE FAZER 
(Atividade) 

POR QUE FAZER 
 

COMO FAZER 

(Método) 

COMO MEDIR 

(Indicador) 

QUANDO  

(Prazo) 

QUEM 

(Resp.) 

RECURSOS 

 

avaliação; 
- referências 
bibliográficas; 
- orientação sobre 
procedimentos 
administrativos; 
- avaliação do semestre 
acadêmico; 
- plano de ação. 

discutidos.  docente, 

corpo 

discente, 

PAGR, 

Centro 

Acadêmico

. 

 
IV SET 

 
- Capacitar/reciclar e 
motivar os alunos e 
professores através da 
realização de mini cursos, 
palestras e debates com 
temas atuais ministrados 
por palestrantes de 
renome nacional. 
- Incentivar o corpo 
Docente e Discente à 
participação em eventos 
do curso. 
 

 

- Já existem 

patrocinadores desse 

evento, sob a coordenação 

da professora Jacqueline 

 

- Número de 

participantes; 

 

 

novembro. 

 

- Coord. 

De 

Engenharia 

Ambiental 

- 

Coordenaç

ão dos 

cursos 

Tecnológic

os 

- Corpo 

discente 

 

- Material 

impresso; 

- Material 

multimídia; 

- Emissão de 

Certificados; 

- Alimentação 



 

O QUE FAZER 
(Atividade) 

POR QUE FAZER 
 

COMO FAZER 

(Método) 

COMO MEDIR 

(Indicador) 

QUANDO  

(Prazo) 

QUEM 

(Resp.) 

RECURSOS 

 

- Grupo de 

Professore

s dos 

cursos. 

 
Incentivar as visitas 
técnicas e 
atividades de 
extensão. 

 
- Integralizar a teoria à 
prática; 
- Capacitar os alunos 
para a utilização de 
tecnologia de 
informações como 
ferramentas de gestão; 
- Capacitar professores 
para trabalhar com a 
prática paralelamente à 
teoria. 
 
 

 

- Incentivando a realização 

de visitas técnicas e 

atividades de extensão. 

- Cobrando as extensões e 

práticas de pesquisa. 

 

 

Melhora na 

qualidade da 

aprendizagem 

 

Ao longo 

dos 

semestres 

letivos. 

- 

 Docentes 

- Discentes 

 

Coordenaç

ão 

 

 

Ajuda de custo em 

visitas técnicas 

(transporte) 



 

14 - INSTALAÇÕES 

14.1 - Instalações Gerais 

O Curso de Engenharia de Petróleo da UNIT utiliza, de forma 

preferencial, dependências localizadas no Campus Farolândia da Universidade 

Tiradentes. Neste campus estão localizadas as salas de aula, a Biblioteca 

Central, laboratórios de ensino, salas de vídeo, salas de PCTV, auditórios, 

entre outras instalações utilizadas pelo Curso.  

14.2- Salas de aula 

O Curso Engenharia de Petróleo disponibiliza, para as aulas 

didáticas (teóricas), um total de 32 salas, sendo estas localizadas no bloco A, B 

e C, todas com 63,0 m². O espaço físico é adequado ao tamanho das turmas 

teóricas, as salas são bem iluminadas, limpas e apresentam sistema de ar 

condicionado. 

14.3 - Instalações administrativas  

O Curso Engenharia de Petróleo utiliza as seguintes instalações 

para as atividades administrativas, no Campus Aracaju Farolândia: 

Tipo                                                Área (m2)                Quantidade                     Bloco 

Sala da Coord. do curso                        63,0                         01                                 B 

Secretaria do Curso                               63,0                          01                                 B 

Departamento Acadêmico (DAA)        180,0                         01                              
Reitoria 

 

As instalações disponibilizam as condições necessárias ao 

desenvolvimento das funções administrativas do Curso bem como ao 

atendimento aos alunos e professores. As dependências são arejadas e 

apresentam boa iluminação natural e artificial com adequado sistema de ar 

refrigerado. 

 



 

14.4 - Instalações para docentes– salas de professores, salas de reuniões 

e gabinetes de trabalho 

O Curso Engenharia de Petróleo utiliza as seguintes instalações 

para os docentes, no Campus Aracaju Farolândia: 

Tipo                                              Área  (m2)                Quantidade                     Bloco 

Sala de Professores                           94,5                                01                                B 

Sala de Reunião                                24,0                                01                                B 

 

As instalações indicadas acima atendem os docentes do Curso nas 

diversas atividades por eles realizadas. Apresentam boa iluminação natural e 

artificial com adequado sistema de ventilação. A manutenção destas é 

realizada frequentemente, mantendo condições adequadas de limpeza. 

14.5 – Instalações para coordenação do curso 

O Curso Engenharia de Petróleo conta com uma (1) sala, medindo 

63m2, localizada no bloco B, sala 25, do Campus Aracaju - Farolândia. 

As instalações disponibilizam as condições necessárias ao 

desenvolvimento das funções do Coordenador e Coordenador Adjunto do 

Curso bem como ao atendimento aos alunos e professores. As dependências 

são arejadas e apresentam boa iluminação natural e artificial com adequado 

sistema de ar refrigerado. A manutenção é realizada de forma sistemática, 

proporcionando o ambiente limpo e os equipamentos em perfeitas condições 

de uso.  

14.6 - Auditório/sala de conferência 

O Curso Engenharia de Petróleo utiliza os diversos auditórios 

existentes na Instituição, localizados nos vários campi da IES: auditório do 

Bloco C, auditórios Bloco D (Padre Melo e Padre Arnóbio), auditório da 

Reitoria, teatro Tiradentes – campus Centro e Terraço da Biblioteca. Os 

referidos ambientes apresentam boa iluminação natural e artificial com perfeito 

sistema de ar refrigerado. Possuem recursos audiovisuais adequados para as 



 

atividades desenvolvidas nas unidades. A manutenção dos ambientes é feita 

de forma sistemática, proporcionando aos seus usuários conforto e bem estar. 

O curso ainda contará com mais 2 auditórios situados no Bloco G com 

capacidade para 400 alunos, cada. 

O quadro demonstrativo dos auditórios disponibilizados para as 

atividades do curso pode ser visualizado na tabela abaixo: 

 

Ambiente Área m2 Quantidade 
Localização 

Campus 
Bloco 

Capacidad
e 

Teatro Tiradentes 630,50 01 Aracaju 
Centro 

- 510 

Auditório Nestor Braz 126,00 01 Aracaju 
Centro 

D 90 

156,05 01 Aracaju 
Centro 

F 138 

Auditório Padre 
Arnóbio 

251, 50 01 Aracaju 
Farolândia 

D 250 CADA 

Auditório Padre Melo 251,50 01 Aracaju 
Farolândia 

D 250 CADA 

Auditório Bloco C 127,15 01 Aracaju 
Farolândia 

C 150 

Auditório da Reitoria 159,95 01 Aracaju 
Farolândia 

Reitoria 180 

Auditório da Biblioteca 
Central 

78,46 1º MINI  
Aracaju 

Farolândia 

 
Biblioteca 

Central 

58 

82,22 2º MINI 63 

95,48 3º MINI 75 

 

14.7 - Instalações sanitárias - adequação e limpeza  

O Campus Aracaju - Farolândia da Universidade Tiradentes 

disponibiliza para os alunos e professores do Curso Engenharia de Petróleo 

instalações sanitárias adequadas às necessidades dos mesmos, conforme 

discriminação na tabela abaixo: 

Tipo                                              Área  (m2)                Quantidade                     
Bloco 

Sanitários Femininos                         20,00                              03                                
A 

Sanitários Masculinos                       20,00                               03                                
A 

Sanitários Femininos                        20,00                               03                               



 

B 

Sanitários Masculinos                       20,00                               03                                
B 

Sanitários Femininos                        20,00                                03                               
C 

Sanitários Masculinos                       20,00                                03                                
C 

        TOTAL                                   120,00                               18 

 

As instalações são mantidas sistematicamente limpas, com ótimo 

nível de higienização e conservação.   

14.8 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais 

Atendendo aos pré-requisitos do Decreto 5.296/2004, a Unit viabiliza as 

condições de acesso a todos os usuários das instalações gerais da 

Universidade, inclusive, aos portadores de necessidades especiais. São 

disponibilizados elevadores, rampas de acesso, banheiros e barras de fixação, 

possibilitando o deslocamento dos que possuem dificuldade motora ou visual e, 

ainda, há monitores para auxiliar os alunos portadores de deficiências 

Investindo na inclusão e na garantia do acesso real às atividades 

acadêmicas, a Unit adquiriu em 2007, o Jaws – software sintetizador de voz 

para atender aos alunos deficientes visuais. O Jaws permite que as 

informações exibidas no monitor sejam repassadas ao deficiente visual através 

da placa e caixas de som do computador, enviadas para as linhas Braille, o que 

facilita o processo de inclusão e interação no desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem.  

É relevante destacar que a Unit investiu na adequação de todos os 

prédios (banheiros, rampas, elevadores, vagas de estacionamento etc.). Essas 

ações denotam o compromisso da Instituição para garantir o acesso e a 

permanência do portador de necessidades especiais, seja aluno ou 

colaborador, no sentido de promover a inclusão de forma qualitativa que a 

inserção pode possibilitar aos portadores de necessidades especiais, no tempo 

em que estiver na universidade. 

14.9 -  Infraestrutura e Segurança 



 

O setor de Segurança do Trabalho tem por objetivo desenvolver 

ações preventivas, buscando uma melhor condição de trabalho e evitando 

acidentes protegendo o trabalhador em seu local de trabalho, tanto no que se 

refere segurança quanto a higiene. 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

EPI –
Equipamento 
de Proteção 
Individual 

O empregado que irá executar atividades em 
áreas de risco, quando contratado, passa por um 
treinamento em que o mesmo será informado 
quanto aos riscos que estará exposto e dos 
equipamentos de proteção a serem usados. 
Será fornecido ao empregado recém-admitido 
todos os EPI’s para realização de suas 
atividades, onde o mesmo deverá assinar uma 
ficha de recebimento e responsabilidade. Deverá 
o empregado  deslocar-se ao Setor de 
Segurança do Trabalho para troca dos EPI’s ou 
dúvidas referente aos mesmos. “No ato da 
entrega dos EPI’s os empregados recebem 
orientações específicas para cada equipamento 
quanto ao uso e manutenção”. 
Quanto  à solicitação de EPI’s  deverá ser feita 
por escrito (e-mail) pelo Coordenador, Gerente 
ou responsável do setor, ao Setor de Segurança 
do Trabalho, para ser avaliado e em seguida 
encaminhado ao setor de compras com suas 
respectivas referências. 
Estão autorizados a solicitar Equipamento de 
Proteção Individual – EPI ao setor de compras, 
os Técnicos de Segurança do Trabalho, devido 
ao conhecimento e especificações técnicas. 

SESMT – Serviço 
Especializa em 
Segurança e 
Medicina do 
Trabalho 
 
DIM - Departamento 
de Infraestrutura de 
Manutenção 
 
DGC– 
Diretoria de Gente e 
Carreira 
 
Coordenadores 
 
 
 
 
Colaboradores 

Equipamento 
de Combate a 

Incêndio 

Os extintores e hidrantes em toda a Instituição 
foram dimensionados para as diversas áreas e 
setores, sendo feita um redimensionamento 
quando a mudança de layout ou construção de 
novas instalações. 
Os extintores obedecem a um cronograma de 
recarga dentro das datas de vencimentos e 
testes hidrostáticos. 
 
São realizados treinamentos específicos (teoria 
e prática) de princípio e combate a incêndio, 
utilizando os extintores vencidos que estão indo 
para recarga. 
Os extintores são identificados por número de 
ordem e posto. Os hidrantes são testados 
semestralmente quanto ao estado de 

SESMT 
DIM 
Empresa 
responsável pela 
manutenção 
DGC 



 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

conservação das mangueiras, bicos, bomba de 
incêndio e a vazão da água se atende à 
necessidade. 

Equipamento 
de Medição 
Ambiental 

O setor de Segurança do Trabalho dispõe de 
equipamentos de medição, facilitando os 
trabalhos de avaliação de ruído, temperatura e 
luminosidade para adicionais de insalubridade e 
aposentadoria especial. 
Dos equipamentos temos 01 Decibelímetro, 
Luximetro e um Termômetro de Globo (IBUTG). 
Os equipamentos são usados também na 
confecção do PPRA – Programa de Prevenção 
de Riscos Ambientais, no PPA – Programa de 
Proteção Auditiva.   

SESMT 
DGC 
DIM 
Coordenadores 

 
 
 
 
 
Treinamento 

Os treinamentos seguem um cronograma, em 
que são divididos por área, dando prioridade às 
atividades de maior risco de acidente. 
 Os treinamentos são ministrados no setor de 
trabalho, na sala de treinamento do DGC, nos 
auditórios etc. 
São utilizados nos treinamentos efeitos visuais 
como retroprojetor, data show, slides  etc. 
O SESMT, convidado pelos coordenadores da 
área da saúde, realiza treinamento sobre 
Biossegurança em laboratórios para os alunos 
dos cursos de: Fisioterapia, Farmácia, 
Biomedicina e enfermagem, orientando sobre 
como se proteger dos riscos biológicos e acerca 
da necessidade de adotar uma conduta 
profissional segura nos diversos laboratórios, 
evitando acidentes e doenças do trabalho. 
Nos treinamentos de combate a princípio de 
incêndio a parte prática está sendo realizada em 
uma área aberta, onde são realizadas as 
simulações com os tambores cheios de 
combustível em chamas.    

SESMT 
DGC 
Coordenadores 



 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

 
 
 

Sinalização 

As sinalizações da Instituição dividem-se em: 
Horizontais – São sinalizados pisos com 
diferença de níveis, pisos escorregadios (fitas 
antiderrapante), sinalização das áreas de 
limitação de hidrantes e extintores, demarcações 
em volta das máquinas que oferecem risco de 
acidente etc. 
Verticais - São vistas em toda área externa do 
Campus como placas de indicação de 
estacionamento, quebra mola, faixa de pedestre, 
placas de velocidade etc. 
Placas e Cartazes Indicativos e Educativos – 
São placas que indicam condição de risco, de 
perigo, de higiene, de material contaminante etc.   

SESMT 
DIM 
DGC 
Gráfica 
 
 

Serviços 
Terceirizados 

Toda contratação de prestadores de serviços 
(empreiteiros) que envolvam em construção, 
manutenção, reparos e mudanças no ambiente 
físico e equipamentos da Instituição, deverá ser 
comunicado ao SESMT antes que estas iniciem 
suas atividades. 
O SESMT solicitara a empresa contratada, 
documentações necessárias, equipamento de 
proteção individual e outros dispositivos que as 
tornem aptas para realização de suas atividades 
dentro dos padrões de Segurança normatizados 
pelo SESMT e preceitos exigidos pelo Ministério 
do Trabalho.          

SESMT 
DIM 
DGC 

Dos 
Programas de 
Segurança do 

Trabalho 

A Instituição dispõe de programas de segurança 
que possibilitam a realização de suas atividades, 
evitando riscos de acidentes. Onde temos: 
PPRA – Programa de Prevenção a Riscos 
Ambientais; 
PCMSO – Programa de Controle Médico e 
Saúde Ocupacional; 
PGRSS – Programa de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviço e Saúde; 
Programa Qualidade de vida no Trabalho – 
Programa de reeducação postural e ginástica 
laboral; 
SIPAT – Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes com o objetivo de conscientizar os 
colaboradores sobre a necessidade de se 
proteger, abordando temas de interesses gerais 
com a participação dos colaboradores. 

SESMT 
DGC 
DIM 
Coordenadores 
CIPA 
Colaboradores 
 

Acidente do 
Trabalho 

Todos os acidentes de trabalho ocorridos, seja 
ele típico ou de trajeto, devem comparecer ao 
setor Medico para atendimento dos primeiros 

SESMT 
DGC 
Coordenadores 



 

ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO 
SETORES 

ENVOLVIDOS 

socorros e em seguida ao setor de Segurança 
do trabalho para prestar informações 
necessárias para investigação do acidente. A 
emissão da CAT – Comunicação de Acidente do 
Trabalho será preenchida a parte medica no ato 
do atendimento e em seguida complementará a 
outra parte , onde pode ser preenchida no 
próprio setor medico ou encaminhada ao setor 
de Segurança do Trabalho. 

Colaboradores 

Inspeções 

Regularmente e obedecendo a cronograma de 
visitas, serão realizadas inspeções de 
Segurança nos diversos setores da Instituição a 
fim de anteciparem-se aos acontecimentos 
inesperados pela consequência da exposição 
aos agentes / riscos contidos nos setores. 
As inspeções periódicas de Segurança serão 
realizadas nos horários relativos a execução das 
atividades desenvolvidas pelos setores para 
avaliar a eficiência das ações aplicadas pelo 
SESMT. 
Poderão ser solicitadas inspeções ou visitas em 
caráter de urgência pelos coordenadores por 
escrito (e-mail) informando a necessidade da 
visita. Esta será avaliada e priorizada. 

SESMT 
DGC 
Coordenadores 
DIM 

 

Técnico de Segurança 

- Carlson José Alves de Souza Filho – Engenheiro de Segurança 

- Lucas Ramalho Campos – Técnico de Segurança 

15- Biblioteca 

Órgão suplementar da Universidade Tiradentes, subordinada à 

Diretoria Acadêmica, tem como missão desenvolver e colocar à disposição da 

comunidade universitária um acervo bibliográfico que atenda as necessidades 

de ensino, pesquisa e extensão, adotando modernas tecnologias para o 

tratamento, recuperação e transferência da informação. 

O Sistema de Bibliotecas da Unit, atualmente, é composto por uma 

biblioteca Central, localizada no Campus Aracaju Farolândia, 04 (quatro) 

bibliotecas Setoriais localizadas nos campi Aracaju Centro, Estância, Itabaiana 



 

e Propriá, as quais apresentam um acervo direcionado aos cursos existentes 

nessa localidade, além de disponibilizar postos de atendimento existentes nos 

pólos, onde são ministrados cursos a distância. 

As bibliotecas estão abertas à comunidade geral para consultas e 

pesquisas, permitindo o empréstimo domiciliar aos usuários vinculados à 

Instituição, existindo uma constante preocupação na renovação de seu acervo 

geral. O acesso aos serviços das bibliotecas ocorre por meio da carteira 

institucional (estudantil ou funcional) e senha, de uso pessoal e intransferível. 

A Universidade Tiradentes, através da sua Mantenedora a Sociedade 

de Educação Tiradentes S/S Ltda, vem empreendendo esforços significativos 

para viabilizar melhores condições de material e recursos humanos das 

bibliotecas, no contexto do seu Projeto Universitário. 

15.1 Estrutura Física 

A distribuição da área física construída da Biblioteca Central e das 

Bibliotecas Setoriais I, III, IV e V estão descrito nos quadros a seguir: 

Distribuição da área física construída da Biblioteca Central 

Especificação Área (m2) 

Jornais 80,00 

Referência 129,51 

Monografias 140,30 

Reprografia 12,00 

Sala de Aula (Sala 01) 78,46 

Sala de Aula (Sala 02) 82,22 

Mini - auditório (Sala 03) 95,48 

Sala de jogos 68,75 

Área de Acervo 1.179,00 

Gerência administrativa 40,50 

Área de Processamento Técnico 75,00 

Pesquisa Internet 156,01 

Área para periódicos 298,80 

Recepção 83,11 



 

Especificação Área (m2) 

Galeria de Arte 104,80 

Área de Leitura 2.761,37 

Circulação 1.130,38 

Restauração 53,35 

Aquisição 49,00 

Empréstimo de CD-Rom 25,46 

Foyer 233,21 

Área de banheiros 162,03 

Lanchonetes 146,01 

Cabines Individuais de Leitura 31,22 

Cabines de Vídeo em Grupo 52,41 

Cabines Individuais de Vídeo 15,61 

Sala de Pesquisa dos 
Professores 

107,01 

Total 7.391,00 

Fonte: UNIT/Biblioteca 

Distribuição da área física construída da Biblioteca Setorial I 

Especificação Área (m2) 

Recepção 19,07 

Referência 32,62 

Acervo 219,92 

Área de Leitura 75,84 

Periódicos 25,50 

Reprografia 12,65 

Monografias 16,85 

Setor de Informática (pesquisa) 25,40 

Cabines de Vídeo Individuais 8,00 

Cabines de Vídeo em Grupo 20,40 

Acervo de Imagens 19,80 

Sanitários 20,60 

Circulação 155,75 

Área de Ampliação (construída) 484,58 

Total 1.136,98 



 

Fonte: Unit/DIM 

Distribuição da área física construída da Biblioteca Setorial II 

Especificação Área (m2) 

Recepção 46,35 

Acervo 218,15 

Área de Leitura 125,50 

Periódicos 23,75 

Monografias 14,40 

Setor de Informática/Vídeos 64,25 

Depósito 2,00 

Sala de Leitura 53,00 

Sanitários 31,00 

Total 578,40 

Fonte: Unit/DIM 

Distribuição da área física construída da biblioteca Setorial III 

Especificação Área (m2) 

Acervo 39,19 

Coletivo 43,31 

Individual 22,00 

Total 104,50 

Fonte: Unit/DIM 

 

Distribuição da área física construída da biblioteca Setorial IV 

Especificação Área (m2) 

Acervo 66,06 

Coletivo 0,00 

Individual 23,45 

Total 89,51 

Fonte: Unit/DIM 

Distribuição da área física construída de cada Campi 

Especificação Área (m2) 



 

Especificação Área (m2) 

Acervo 10,00 

Coletivo 25,65 

Individual 4,85 

Total 40,50 

Fonte: Unit/DIM 

Instalações e mobílias para estudos individuais e/ou grupos 

A Universidade Tiradentes disponibiliza nas bibliotecas de seus campi 

espaços com mobiliários e equipamentos adequados aos estudos individuais e 

em grupo. O quadro abaixo informa o tipo e quantidade. 

Cabines e 

Mobílias 

Biblioteca 

Central Centro Estância Itabaiana Propriá TOTAL 

Mesas 92 38 15 08 02 155 

Cadeiras 426 200 92 42 8 768 

Cabines 

individuais para 

Estudo 

36 23 06 04 --- 69 

Cabines 

individuais para 

TV – Vídeo 

12 01 05 04 04 26 

Cabines em 

grupo 
04 02 02 -- -- 08 

Fonte: Unit/Biblioteca 

15.2 Informatização 

A Biblioteca Jacinto Uchôa está integrada ao sistema Pergamum - 

Sistema Informatizado de Gerenciamento de Bibliotecas. O Pergamum 

maximiza o atendimento aos usuários e contempla as principais funções de 

uma biblioteca, funcionando de forma integrada da aquisição ao empréstimo. 

Esse sistema foi implantado na arquitetura cliente/servidor, com interface 



 

gráfica, utilizando o banco de dados Oracle 9i, instalado no Servidor HP 370 

com sistema operacional Linux. 

O acesso ao acervo também pode ser realizado consultando via 

Internet a home page da Biblioteca (www.unit.br/biblioteca) que permite ao 

usuário realizar consultas,  renovações, reservas, verificar disponibilidade de 

material por biblioteca, datas de devoluções de material emprestado etc. 

A Biblioteca Central dispõe de 71 microcomputadores, sendo 40 

destinados a pesquisa na Internet; 7 para consulta de usuários; 3 para 

empréstimos; 3 para devolução; 3 para controle de acesso à catraca; 4 para o 

setor de processamento técnico; 1 para Secretaria, 2 para o setor de Aquisição;  

1 para o setor de periódicos e jornais ; 1 para Direção; 2 para o setor de 

monografias, 2 para Setor de Logística e  2 no setor de multimeios. 

A biblioteca Setorial I (Campus Aracaju Centro) dispõe de 31 

microcomputadores, sendo 20 destinados a pesquisa na Internet, 3  para 

consulta de usuários; 2 para empréstimos; 2 para devolução; 1 para o setor de 

processamento técnico e  1 para o setor de periódicos e 1 para gestão. 

A biblioteca Setorial II (Campus Estância), atualmente, utiliza 15 

microcomputadores, sendo 10 destinados a pesquisa na Internet; 2 para 

consulta de usuários; 2 para empréstimos e  devolução e  1 para os processos 

técnicos. 

Na biblioteca Setorial III (Campus Itabaiana) há de 10 

microcomputadores, sendo 7 destinados a pesquisa na Internet; 2 para 

empréstimo e para devolução e 1 para multimeios. 

Na biblioteca Setorial IV (Campus Propriá), atualmente, existem 17 

microcomputadores, sendo 14 destinados a pesquisa na Internet; 2 para 

empréstimo e  devolução e 1 para Bibliotecária. 

 

15.3 Acervo Total da Biblioteca 



 

O quadro abaixo mostra o quantitativo de livros e multimeios (vídeos e CD 

ROM), classificados por área do conhecimento, disponível nas Bibliotecas da 

UniversidadeTiradentes. 

 

SIB -  SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS - GRUPO TIRADENTES 

                      

1 - UNIT- Biblioteca Central - Farolândia 

ACERVO POR ÁREA DO 
CONHECIMENTO 

Livros Periódicos Vídeos CD Roms 
Bases 

de 
Dados 

    Títulos Exe Título Exemplares Títulos Exe Títulos Exe   

             

Existentes até 2012                   

1 - Ciências Exatas e da 
Terra 

4104 13191 218 4149 54 71 35 109 1 

2 - Ciências Biológicas 485 2589 23 313 20 23 1 1 2 

3 - Engenharias 1385 4217 92 1761 18 29 3 7 1 

4 - Ciências da Saúde 1998 7114 275 4062 44 56 9 9 2 

5 - Ciências Agrárias 504 1140 38 363 9 13 0 0 0 

6 - Ciências Sociais 
Aplicadas 

20468 57243 1089 32451 320 415 74 124 2 

7 - Ciências Humanas 6974 17375 341 7668 135 173 10 20 1 

8 - Linguística, Letras e 
Artes 

3029 12069 109 1941 551 907 21 32 1 

9 - Outros   427 1330 184 15301 0 0 7 7 1 

Total   39374 116268 2369 68009 1151 1687 160 309 10 

                      

Adquirido no 1º 
semestre de 2013                   

1 - Ciências Exatas e da 
Terra 

25 290 17 60 0 0 0 0 0 

2 - Ciências Biológicas 13 171 3 5 0 0 0 0 0 

3 - Engenharias 34 289 17 50 1 1 0 0 0 



 

4 - Ciências da Saúde 103 1516 30 106 1 1 1 4 0 

5 - Ciências Agrárias 6 14 8 40 0 0 0 0 0 

6 - Ciências Sociais 
Aplicadas 

381 1306 138 733 13 21 0 0 0 

7 - Ciências Humanas 177 539 42 97 6 7 0 0 0 

8 - Linguística, Letras e 
Artes 

54 249 9 25 43 47 0 0 0 

9 - Outros   6 56 20 122 0 0 0 0 0 

Total   799 4430 284 1238 64 77 1 4 0 

    799 0 

Adquirido no 2º 
semestre de 2013                   

1 - Ciências Exatas e da 
Terra 

110 524 13 99 0 0 0 0 0 

2 - Ciências Biológicas 14 91 4 16 0 0 0 0 0 

3 - Engenharias 43 185 19 76 0 0 0 0 0 

4 - Ciências da Saúde 90 450 24 66 4 4 1 2 0 

5 - Ciências Agrárias 8 15 7 43 0 0 0 0 0 

6 - Ciências Sociais 
Aplicadas 

361 1283 135 734 0 0 0 0 0 

7 - Ciências Humanas 119 279 43 97 0 0 1 1 0 

8 - Lingüística, Letras e 
Artes 

105 438 13 24 0 0 6 8 0 

9 - Outros   15 45 16 126 7 7 0 0 0 

Total 865 3310 274 1281 0 0 0 0 0 

TOTAL B. CENTRAL 41038 124008 2927 70528 1206 1759 168 320 10 

Fonte: Pergamum 
Janeiro/2014 

                  

 

Para o atendimento aos estudantes e professores, a Biblioteca 

disponibiliza os serviços de busca através dos microcomputadores instalados 

na Biblioteca Central e nas bibliotecas setoriais (Campus I e III), onde é 

possível recuperar informações sobre títulos, autor, assunto e pesquisas 

combinadas. 



 

A Biblioteca está ligada em rede com a Internet e o seu  banco de 

dados é acessado através de microcomputadores, localizados no setor de 

circulação. Por meio da rede ou dos terminais de consulta, o aluno pode dispor 

de todo o acervo por assunto, inclusive, solicitar reserva de exemplar. 

Anexo, política de atualização e expansão do acervo e o 

Regulamento do Sistema Integrado das Bibliotecas Jacinto Uchoa e Setoriais 

da Universidade Tiradentes. 

15.4 - Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

A política de atualização do acervo de livros e periódicos está 

calcada na indicação prioritária dos docentes e discentes do Curso, cuja 

solicitação é avaliada pelo Colegiado do Curso e Diretoria Acadêmica. É 

priorizada a compra das bibliografias atualizadas, sendo as mais antigas 

consideradas pela sua importância como obras de referência. 

Anexo, política de atualização e expansão do acervo e o 

Regulamento do Sistema Integrado das Bibliotecas Jacinto Uchoa e Setoriais 

da Universidade Tiradentes. 

15.5 Serviços 

15.5.1 Serviço de acesso ao acervo 

O horário de funcionamento das Bibliotecas Central e Setoriais está 

descriminado na tabela abaixo: 

Fonte: UNIT/Biblioteca 

O acesso aos serviços das bibliotecas é imprescindível que o 

usuário esteja de posse da sua carteira institucional (estudantil ou funcional) e 

com senha, a qual é de uso pessoal e intransferível. 

Campi Biblioteca Horário de funcionamento 

Aracaju Farolândia Biblioteca Central 
De 2ª a 6ª das 8 às 22h; aos 

sábados, das 8 às 16h. 



 

A Instituição conta com uma norma de utilização desses recursos, 

com o objetivo de controlar e facilitar o acesso aos alunos, bem como zelar 

pelos equipamentos. 

Quanto aos serviços prestados, têm-se: 

Base de Dado EBSCO 

A Biblioteca assina as seguintes bases de Dados de periódicos da 

empresa da EBSCO (Eletronic Book Services Corporation): 

-Academic Search Elite 

 

Oferece texto completo para mais de 2.000 títulos, incluindo mais de 

1.500 títulos semelhante-revisados. Este banco de dados multidisciplinar cobre 

virtualmente toda área de estudo acadêmico. Mais de 100 diários recuperam 

imagens de PDF desde 1985. Este banco de dados é atualizado diariamente 

por servidor EBSCO. Área: Ciências Sociais, Humanas, Biológicas, 

Aplicadas, Educação, Informática, Engenharia, Física, Química, Letras, 

Artes e Literatura, Ciências Médicas, entre outras. 

- MEDLINE com textos completos 

É a fonte mais exclusiva do mundo em textos na íntegra para diários 

médicos, provendo texto completo para quase 1.200 diários indexados na 

MEDLINE. Desses, mais que 1.000 têm cobertura indexada em MEDLINE. 

Com mais de 1.400.000 artigos de texto completo datando desde 1965. 

MEDLINE é a ferramenta de pesquisa definitiva para literatura médica. 

- Newspaper Source 

Fornece textos completos selecionados de 30 jornais dos Estados 

Unidos e de outros países. O banco de dados também contém o texto completo 

de transcrições de notícias de televisão e rádio, e o texto completo selecionado 

de mais de 200 jornais regionais (EUA). Esta base de dados é atualizada 

diariamente através do EBSCOhost. 

Com estas Bases de Dados, as bibliotecas oferecem acesso aos 

periódicos das seguintes áreas: Ciências Biológicas; Ciências Sociais; Ciências 

Humanas; Ciências Aplicadas; Educação; Engenharia; Idiomas e Lingüísticas; 

Arte e Literatura; Computação; Referência Geral; Saúde/Medicina. São quase 

http://www2.anhembi.br/php/ebsco/


 

quatro mil títulos, sendo mais de dois mil em texto completo e cerca de mil 

publicações com imagens. 

O acesso a ESBCO é on-line remoto, simultâneo, ilimitado e gratuito, 

sendo possível realizar pesquisas através do Portal Magister da Universidade 

Tiradentes. 

 

- American Chemical Society – ACS 

O Sistema de Bibliotecas disponibiliza, através de assinatura junto à 

Coordenação do Portal de Periódicos da CAPES, o acesso à base de dados da 

American Chemical Society – ACS contendo a coleção atualizada e 

retrospectiva de 36 títulos de publicações científicas editadas pela renomada 

Instituição. 

A ACS oferece acesso às mais importantes e citadas publicações 

periódicas na área de química e ciências afins. Adicionalmente, provê acesso a 

mais de 130 anos de pesquisas em química e 750.000 artigos de publicações 

periódicas desde o primeiro número do “Journal of the American Chemical 

Society”, publicado em 1879. 

As publicações abordam uma ampla gama de disciplinas científicas, 

dentre elas encontramos: agricultura, biotecnologia, química analítica, química 

aplicada, bioquímica, biologia molecular, “chemical biology”, engenharia 

química, ciência da computação, cristalografia, energia e combustíveis, ciência 

dos alimentos, ciências ambientais, química inorgânica, química nuclear, 

ciência dos materiais, química médica, química orgânica, farmacologia, físico-

química, ciências botânicas, ciência dos polímeros e toxicologia. 

 

Bases de dados- acesso aos periódicos gratuitos 

- Periódicos Capes  

- www.periodicos.capes.gov.br 

15.5.2 Outros Serviços Oferecidos 

Todas as bibliotecas da rede prestam os seguintes serviços: 

                    Base de dados por assinatura 

http://www.periodicos.capes.gov.br/


 

A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados nas diversas áreas do 

conhecimento. 

Apoio em trabalhos acadêmicos 

Padronização e normalização, segundo as normas da ABNT, dos 

trabalhos científicos realizados pelos alunos da Universidade. 

Os Alunos de EAD devem solicitar aos Bibliotecários responsáveis 

pelas Bibliotecas dos Pólos, de acordo com a Normativa SIB 01. 

Base de dados por assinatura 

A Biblioteca assina e disponibiliza bases de dados nas diversas 

áreas do conhecimento. 

Bibliotecas digitais 

O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza aos usuários 

através do site de pesquisa acervos digitais. 

Consulta ao catálogo on-line 

O acervo da Biblioteca pode ser consultado através do site: 

www.unit.br/biblioteca 

Consulta local aberta a comunidade em geral 

As Bibliotecas disponibilizam seus acervos para consulta local à 

comunidade em geral. 

Empréstimo domiciliar 

Empréstimo domiciliar restrito aos alunos, professores, funcionários, 

de todos os itens do acervo, segundo políticas estabelecidas pela Biblioteca 

Central, relativas a cada tipo de usuário 

Recepção aos calouros 



 

No início letivo, as bibliotecas recebem os alunos calouros, 

promovendo a integração, apresentando seus serviços e normas através do 

vídeo institucional; visita monitorada e treinamentos específicos. 

Renovação e reserva on-line 

Os usuários do Sistema de Bibliotecas contam com a facilidade da 

renovação on-line de materiais. 

Serviço de informação e documentação 

Proporciona aos usuários a extensão do nosso acervo através de 

intercâmbios mantidos com outras instituições: 

- COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) junto a 

BIREME e ao IBICT: Programa de Comutação Bibliográfica, 

permitindo a toda comunidade acadêmica e de pesquisa o acesso a 

documentos em todas as áreas do conhecimento, através de cópias 

de artigos de revistas técnico-científicas, teses e anais de 

congresso. Acesso através do site www.ibict.br 

        - SCAD (Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos): 

Serviço de comutação bibliográfica, integrado às fontes de 

informação da BVS, coordenado pela BIREME e operado em 

cooperação com as bibliotecas cooperantes das Redes Nacionais de 

Informação em Ciências da Saúde dos países da América Latina e 

Caribe. Tem como principal objetivo prover o acesso a documentos 

da área de ciências da saúde através do envio da cópia de 

documentos científicos e técnicos (artigos de revistas, capítulos de 

monografias, documentos não convencionais, etc) para usuários 

previamente registrados no SCAD. 

Empréstimos entre bibliotecas 

O EEB (Empréstimo Entre Bibliotecas) entre o Sistema de 

Bibliotecas tem a finalidade facilitar e estimular a pesquisa do usuário, que 

podem consultar materiais disponíveis nos outros campi 

 



 

15.6 Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos 

A Universidade Tiradentes dispõe de manuais elaborados com o objetivo de 

orientar a organização dos trabalhos acadêmicos: 

- Manual de Estágio: manual desenvolvido por um grupo de 

professores da Unit, os quais contem informações referentes à elaboração de 

relatórios de estágio, visando orientar o leitor quanto à estrutura dos trabalhos 

tanto em relação ao tamanho da folha, fonte, citações e rodapé, tabelas, 

quanto à apresentação dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. 

- Manual de Monografia: manual desenvolvido por um grupo de 

professores da UNIT, que visa organizar e padronizar a elaboração de 

monografias dos alunos desta instituição. Esses manuais encontram-se 

disponíveis nas Bibliotecas da Universidade, e servem de bibliografia básica 

para as disciplinas de estágio dos cursos, através dos quais os professores 

podem orientar os alunos quanto à elaboração de trabalhos acadêmicos de 

uma forma padronizada para todos os cursos. 

Os Bibliotecários de Referência também prestam serviços de 

orientação aos usuários especialmente quanto à elaboração de referências 

bibliográficas e fichas catalográficas. Além dos referidos instrumentos, 

mencionados acima para normatização, as bibliotecas da Universidade 

dispõem de um conjunto de normas atualizadas da ABNT que servem de 

subsídios para elaboração dos trabalhos acadêmicos. 

15.7.  Política de aquisição, expansão e atualização do acervo. 

 

A política de atualização do acervo de livros e periódicos está 
calcada na indicação prioritária dos docentes e discentes do Curso, cuja 
solicitação é avaliada pelo Colegiado do Curso e Superintendência Acadêmica. 
É priorizada a compra da bibliografias atualizadas,  sendo as mais antigas, 
consideradas pela sua importância, como obras de referência.  

 

15.8 Indexação 



 

A Biblioteca Jacinto Uchôa através da catalogação, objetiva 

padronizar as normas para descrição do material bibliográfico e não 

bibliográfico a ser incluído no acervo. A catalogação aplica-se aos livros, 

monografias, CD-ROM, gravação de som e gravação de vídeo. É utilizado o 

AACR2 – Código de Catalogação Anglo-Americano, o qual fixa normas para 

descrição de todos os elementos que identificam uma obra, visando sua 

posterior recuperação. O principal procedimento da catalogação consiste na 

análise da fonte principal de informação dos materiais para identificação de 

todos os elementos essenciais da obra. É importante ressaltar que é através da 

catalogação que se determinam as entradas, tais como: autor, título e assunto, 

além de outros dados descritivos da obra. 

Quanto à classificação do acervo, é utilizada a tabela CDU – 

Classificação Decimal Universal, a qual consiste numa tabela hierárquica para 

determinação dos conteúdos dos documentos e a tabela Cutter para 

designação de autoria. A CDU objetiva representar através de um sistema de 

classificação alfanumérico (números, palavras e sinais) os conteúdos dos 

documentos que compõem o acervo; essa por sua vez é aplicada a todo 

material bibliográfico e não bibliográfico a ser classificado. A classificação visa 

a determinação dos assuntos de que trata o documento através dos números 

autorizados pela CDU e o principal procedimento consiste em fazer uma leitura 

técnica do material a ser classificado, para determinação do assunto principal. 

O MARC – Registro de Catalogação Legível por Máquina – objetiva 

servir de formato padrão para intercâmbio de registros bibliográficos e 

catalográficos, possibilitando agilização dos processos técnicos, melhoria no 

atendimento ao usuário, recuperação da informação através de qualquer dado 

identificável do registro, entre outros. 

- Empréstimos 

O empréstimo domiciliar está disponível a todos os alunos, 

professores e funcionários da Universidade Tiradentes. 

Alunos de graduação e funcionários, permitido o empréstimo 

de até: 



 

- 06 (seis) livros normais por 10 (dez) dias consecutivos; 

- 02 (duas) fitas de vídeo por 02 (dois) dias consecutivos; 

- 03 (três)  CD-ROM por 03 (tês)  dias consecutivos; 

- 02 (dois) DVD por 02 (dois) dias consecutivos; 

- 03 (três) periódicos por empréstimo especial. 

 

Alunos de pós- graduação, permitido o empréstimo de até: 

- 10 (dez) livros normais por 15 (quinze) dias consecutivos; 

- 02 (duas) fitas por 02 (dois) dias consecutivos; 

- 03 (três) CD-ROM por 03 (três)  dias consecutivos; 

- 02 (dois) DVD por 02 (dois) dias consecutivos. 

- 03 (três) periódicos por empréstimo especial. 

Professores, Alunos de Mestrado e Doutorado, permitido o 

empréstimo de até: 

- 10 (dez) livros normais por 20 (vinte) dias consecutivos; 

- 03 (três) CD-ROM por 03 (três) dias consecutivos;  

- 02 (duas) fitas de vídeo por 02 (dois) dias consecutivos;  

- 02 (dois) DVD por 02 (dois) dias consecutivos. 

- 03 (três) periódicos por empréstimo especial. 

Não é permitido ao aluno (a) fazer uso da carteira institucional de 

terceiros, bem como os usuários não poderá o retirar, por empréstimo, dois 

exemplares da mesma obra. 

- Renovações 



 

O livro só poderá ser renovado se o mesmo não estiver reservado 

para outro usuário. As renovações poderão ser realizadas nas Bibliotecas pelos 

terminais de atendimento e consulta ou pela Internet na home page da 

Biblioteca. 

- Pesquisa Orientada 

A Biblioteca Jacinto Uchôa oferece aos usuários microcomputadores 

de consulta, os quais possibilitam verificar a existência do material bibliográfico 

através do título, autor ou assunto. Existe ainda a pesquisa orientada através 

do bibliotecário de referência, o qual é responsável pelo auxílio aos usuários 

quanto à localização do material bibliográfico no acervo. Além dessa 

possibilidade, o usuário pode localizar a obra por área de interesse, acessando 

as estantes identificadas por codificação internacional. 

- Pesquisa via Internet 

Através do Setor de Multimeios é permitido aos usuários da 

Biblioteca o acesso laboratórios de informática equipados com computadores 

modernos, através dos quais os usuários podem acessar os serviços do 

Sistema de Bibliotecas (utilizando seus dados de cadastro e senha), realizar 

pesquisas acadêmicas, digitar trabalhos etc. 

A pesquisa via Internet, é realizada mediante apresentação da 

identidade institucional e cada usuário dispõe de 01 (uma) hora, exceto os 

alunos do EAD que dispõem de 1h40 (uma hora e quarenta minutos), visto que 

é um setor bastante solicitado, favorecendo aos usuários a facilidade de 

acesso às pesquisas. Existem funcionários e estagiários lotados no setor para 

orientar os alunos em relação ao acesso e utilização do referido serviço. 

O acesso a Home Page da Biblioteca permite ao usuário realizar 

consultas, renovações, reservas, receber informações referentes às novas 

aquisições, data de devoluções de materiais emprestados, liberação de 

material reservado, etc. 

- Boletim Bibliográfico 



 

É um serviço oferecido pela Biblioteca de publicação bimestral, que 

objetiva manter informados os Coordenadores, Professores e a comunidade 

acadêmica sobre o material bibliográfico recentemente adquirido pela 

Biblioteca e que foram incorporados ao acervo. 

- Levantamento Bibliográfico 

Consiste na verificação do material bibliográfico existente na 

Biblioteca, objetivando informar aos Coordenadores de Curso a quantidade de 

títulos e exemplares que compõem o acervo da Biblioteca. 

- Sumários Correntes 

Consiste no envio de sumários correntes para Coordenadores de 

Cursos, objetivando informá-los sobre os mais recentes artigos de cada revista, 

estes, selecionados de acordo com os cursos existentes na Universidade. 

- Treinamento de Usuários 

Treinamento direcionado aos alunos de 1º período, de todos os 

cursos de graduação  com a finalidade de orientar o usuário quanto à utilização 

dos recursos informacionais e serviços disponibilizados pelas Bibliotecas, 

como: empréstimos, reservas, renovações, utilização das bases de dados do 

COMUT, BIREME e EBSCO, dentre outros. 

15.9-  Pessoal técnico e administrativo 

- Direção do Sistema de Bibliotecas 

 
Função 

BIBLIOTECA 

      NOME    FORMAÇÃO 

Direção Maria Eveli P. Barros 
Freire 

 

Pós-graduada em Administração – 
Faculdade São Judas 
Graduada em Biblioteconomia – CRB/8 
4214 

Bibliotecários  Delvânia Rodrigues dos 
Santos Macedo 

 
 

Eliane Maria Passos 
Gomes Mendes- 
                  
 

Graduada em Biblioteconomia– CRB/5 
1425 
 
 
Graduada em Biblioteconomia–CRB/5 
1037 
 
 



 

Pedro Santos 
Vasconcelos 
      

Graduado em Biblioteconomia–
CRB/5   1603 
 

TOTAL    03 

Biblioteca Central 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

Bibliotecário 

 

Rosangela Soares de Jesus  

 

Pós Graduação em Gerenciamento 
participativo com ênfase em Educação 
Profissional 

Graduada em Biblioteconomia– – 
CRB/5 1701 

 

 

Bibliotecário 

Marcus Orestes de S.M. Sampaio  

      

Graduado em Biblioteconomia–
CRB/5 1296 

      

 

- Pessoal Técnico Administrativo: 

O quadro de pessoal técnico-administrativo é composto por 

funcionários assim distribuídos: 

- Biblioteca do Centro 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

Bibliotecária 

Kelly Cristina Barbosa 

Graduada em Biblioteconomia pela FESPSP – 

Fundação Escola de Sociologia e Política de 

São Paulo 

Cursando Pós-Graduação de Gestão de 

Instituições de Ensino Superior pela 

Universidade Tiradentes 

CRB-8/ 8017 

- Biblioteca FITS 



 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

Bibliotecária 

Gabriela Crispim da Silva 

Bacharel em Biblioteconomia pelo Instituto de 

Ciências Humanas, Comunicação e Artes da 

Universidade Federal de Alagoas/UFAL. 

Especialista em Gestão de Pessoas/ FITS, 

Cursando Pós-Graduação Especialização em 

Gestão de Instituições de Ensino Superior pela 

Universidade Tiradentes/UNIT/SE-EAD 

CRB 4ª 1618 

- Biblioteca Estância 

IDENTIFICAÇÃO QUALIFICAÇÃO ACADÊMICA 

Bibliotecária 

Angilene Santos Nascimento 

Pós-graduada em Gestão de Pessoas – Escola 

de Engenharia da Bahia/Realiza Pós graduação 

Pós- graduação em Gestão de Instituições de 

Ensino Superior – UNIT  - 2009 (em curso) 

Graduada em Biblioteconomia 

CRB/5 1429 

- Biblioteca Itabaiana 

 

16 – LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECÍFICOS 

Os alunos do Curso Engenharia de Petróleo, contam com uma 

estrutura laboratorial moderna objetivando atender às expectativas dos 

professores e alunos do Curso. 

O Curso Engenharia de Petróleo congrega disciplinas de múltiplas 

áreas do conhecimento sendo, portanto, multi e interdisciplinar. Dessa forma, 

como é de praxe nas universidades, há disciplinas que são cursadas por 

alunos de diferentes cursos correlatos com a mesma. Assim também ocorre 

com os laboratórios que atendem a diversos cursos, em regime de 



 

compartilhamento, funcionando durante os turnos em que existem turmas 

alocadas para os mesmos.  

São utilizados pelos alunos e professores os seguintes laboratórios: 

- Laboratórios de Informática: A03, A04, A29, A33, A34, A49 e A53. 

- Laboratório de Física Mecânica: B01 

- Laboratório de Física Elétrica: B07 

- Laboratório de Geologia: B19 

- Laboratório de Petróleo e Gás: B02 

- Laboratório de Geoprocessamento: A04 

- Laboratórios de Química: E09, E19, E14 

- Laboratórios de Fenômenos de Transportes I e II: B05 

- Laboratórios de Segurança e Higiene: B04 

- Laboratórios de Instrumentação Industrial: B18 

- Laboratórios de Processamento e Refino de petróleo: B03 

- Laboratórios de Desenho – Pranchetas: B08, B09, B10, B11, B12, 

B15 e B16 

 Além dos laboratórios descritos existem laboratórios no bloco G em 

fase final de construção que atenderão ao curso de Engenharia de Petróleo, 

como 

- Laboratório de Eletrotécnica 

- Laboratório de Física mecânica 

- Laboratório de Acionamento 

- Salas de práticas em engenharia 

 

16.1 – Serviços  

Os laboratórios são projetados de acordo com as necessidades e 

especificidades do curso de acordo com o PPC e com as exigências das 

diretrizes. No curso de Engenharia de Petróleo existem projetos de prestação 

de serviço à comunidade, são eles: 



 

- “Identificação e quantificação do percentual de álcool na gasolina” as análises 

são realizadas no laboratório B-03 (Laboratório de Refino e Processamento em 

Petróleo e Gás); 

- “Caracterização de dureza, salinidade e turbidez na água potável”, as análises 

são realizadas no laboratório B-02 (Laboratório de Tratamento de efluentes); 

- “Orientação sobre uso correto do Butijão de Gás para evitar acidentes e 

economia do gás” por meio de palestras nas escolas e comunidade em geral. 

- “Conscientização sobre evacuação de área em comunidade próxima ao 

Tecarmo”. 

Existem ainda outros dois projetos a serem implementados em Agosto 

de 2014 “Qualificação das águas de poços de pontos da Terra Dura e Rosa 

Elze para determinação de HPAs e solventes orgânicos”, este projeto necessita 

da instalação, no bloco G, do cromatógrafo CG-MS que já foi comprado; 

- “Identificação do teor de água no álcool”, as análises serão realizadas no 

laboratório de Refino e Processamento em Petróleo e Gás com o cromatógrafo 

CG-MS. 

 

Laboratório de Informática 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral, de 07 laboratórios de 

informática, localizados no Campus Aracaju Farolândia, bloco A. O laboratório 

possui capacidade para atender até 30 alunos e é mobiliado com 01 birô, 02 

quadros brancos, sendo um para projeção e o outro para escrever.  

Em relação aos tipos de equipamentos existentes nos Laboratórios 

de Informática, o quadro apresenta a seguinte quantidade por categoria: 

Descrição 

 

 

 

Quantidade existente 

 

 

Terminais de Workstations e Servidores 5 

Microcomputadores 

Laboratório I – Campus II 21 

Laboratório II – Campus II 21 

Laboratório III – Campus II 16 



 

Laboratório IV – Campus II 11 

Laboratório V – Campus II 16 

Laboratório VI – Campus II 16 

Laboratório VII – Campus II 16 

Total Geral 122 

 

Configuração dos equipamentos 

Laboratório de informática I – Campus II 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 

Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco 

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

21 

Pentium 

133,166 e 

233 

32 1.6 Sim Windows NT 1997 

Observações: TV 33“,  Acesso livre à INTERNET 

 

Laboratório de informática II – Campus II 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 
Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco  

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

21 

Celeron 300 

e Pentium 

233 

64 4.3 Sim Windows NT 1997 

Observações: TV 33“,  Acesso livre à INTERNET 

 

Laboratório de informática III – Campus II 



 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 
Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco  

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

21 

Duron 

750,800 e 

1.100 

128 20.0 Sim Windows NT 1999 

Observações: TV 33“, Acesso livre à INTERNET. 

 

Laboratório de informática IV – Campus II 

(Uso exclusivo dos cursos da área de Exatas) 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 
Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco  

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

11 AMD-K6-500 64 10,0 Sim Windows NT 2001 

Observações: 

Kits de experimentos de Robótica e Instrumental para Sistemas Digitais, compondo 

10 postos de trabalho com: osciloscópios, gerador de sinais, protoboards, 

multímetros, fontes de alimentação. 

 

Laboratório de informática V – Campus II 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 
Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco 

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

16 Celeron 433 64 4.6 Sim 
Windows NT 

Linux 
1998 

Observações:TV 33“,  Acesso livre à INTERNET. 

 

Laboratório de informática VI – Campus II 



 

(Uso exclusivo dos cursos da área de Exatas) 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 
Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco  

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

16 Celeron 300 128 4.3 Sim 
Windows NT 

Linux 
1999 

Observações: TV 33“,  Acesso livre à INTERNET. 

 

Laboratório de informática VII – Campus II 

(Uso exclusivo dos cursos da área de Exatas) 

 CONFIGURAÇÃO 

Qtde 
Tipo 

CPU 

Memória 

(Mb) 

Espaço 

Disco 

(Gb) 

Ligada 

Rede 

(S/N) 

Plataforma 

(Unix, NT, 

etc.) 

Ano 

Aquisiçã

o 

16 Celeron 300 64 4.3 Sim 
Windows NT 

Linux 
1999 

Observações: TV 33“, Acesso livre à INTERNET. 

 

Relação de softwares por laboratórios 

Laboratório I – Sala 38A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Lotus SmartSuite 

- Internet Explorer 5.0 

- StarOffice 5.2 

- Sphinxs 

- Delphi 6 Personal Edition 

- Force Fortran2.0 (Compilador Fortran 77) 

- Winzip 8.0 

- McAfee VirusScan 4.03 



 

- Scilab 2.6 

 

Laboratório II  – Sala 39A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Lotus SmartSuite 

- Internet Explorer 5.0 

- Delphi 5.0 Professional 

- C++ Console Version 5.0.1 

- StarOffice 5.2 

- Sphinxs 

- Force Fortran2.0 (Compilador Fortran 77) 

- Winzip 8.0 

- McAfee VirusScan 4.03 

- Interbase Server 5.5 

 

Laboratório III – Sala 40A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Lotus SmartSuite 

- Internet Explorer 5.0 

- C++ 5.0 

- Pagemaker 6.5 

- Photoshop 5.5 

- CorelDraw 9.0 

- Frontpage 98 

- StarOffice 5.2 

- Sphinxs 

- Force Fortran2.0 (Compilador Fortran 77) 

- Winzip 8.0 

- McAfee VirusScan 4.03 

- Delphi 6 Personal Edition 

- Scilab 2.6 

 



 

Laboratório IV – Sala 30A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Lotus SmarSuite 

- Internet Explorer 5.0 

- Circuit Maker 6.0 

- StarOffice 5.2 

- Scalib 2.6 

- Winzip 8.0 

- McAfee VirusScan 4.03 

 

Laboratório V – Sala 29A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Lotus SmartSuite 

- Internet Explorer 5.0 

- Delphi 5.0 Professional 

- Oracle Client 8.0  

- Lindo 

- StarOffice 5.2 

- Scalib 2.6 

- Winzip 8.0 

- McAfee VirusScan 4.03 

 

Laboratório VI – Sala 32A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Conectiva Linux 8.0 

- Lotus SmartSuite 

- Internet 

- Jbuilder 6.0 

- Delphi 5.0 Professional 

- C++ 5.0 

- Oracle Client 8.0  

- StarOffice 5.2 



 

- Scalib 2.6 

- Winzip 8.0 

- Interbase Server 6.0 

- McAfee VirusScan 4.03 

 

Laboratório VII – Sala 33A 

- Windows NT 4.0 Workstation 

- Conectiva Linux 8.0 

- Lotus SmartSuite 

- Internet Explorer 5.0 

- Lindo 

- Jbuilder 6.0 

- Delphi 5.0 Professional 

- C++ 5.0 

- Oracle Client 8.0  

- StarOffice 5.2 

- Scalib 2.6 

- Winzip 8.0 

- Interbase Server 6.0 

- McAfee VirusScan 4.03 

 

OBSERVAÇÃO: Todos os laboratórios possuem o aplicativo VNC 3.33 de uso 

exclusivo da CLI. 

Em anexo, Normas e Procedimentos para Utilização dos 

Laboratórios de Informática. 

Laboratórios de Física 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral, com 02 laboratórios de 

Física mecânica e elétrica, localizado no Campus Aracaju Farolândia, bloco B, 

sala 01 e 07. 



 

 

16.2 - Equipamentos 

O quadro a seguir lista os principais materiais e equipamentos que 

compõem os Laboratórios de Física 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA USO ACADÊMICO 

DESCRIÇÃO 

Aparato Para Medidas Da Segunda Lei De Ohm 

Aparato Para Mostrar Força Centrípeta 

Aquecedor 127v / 1000w 

Balão Volumétrico Com Rolha 

Banco Ótico 

Béquer 

Bocal 

Bornes 

Cabos De Conexão 

Caleidoscópio (Formação De Múltiplas Imagens) 

Calorímetros De Isopor 

Capacitores 

Cap's Para Tubo 

Carrinhos P/ Demonstração 

Centro De Massa: Roda E Semicírculo 

Chave Liga-Desliga 

Conservação De Energia (Looping) 

Conservação Do Momento Angular 

Correntes De Convecção 

Cronômetro 1/100 S 

Cronômetros 

Diferença Da Densidade De Líquidos 

Dilatoscópio 

Dinamômetros 



 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA USO ACADÊMICO 

DESCRIÇÃO 

Disco Graduado 

Eletroímãs 

Esfera de Aço 

02 Conjunto Queda Livre 

02 Conjunto de Mecânica Estática  

02 Dilatômetro Linear  

02 Conjunto de Calorimetria e Termometria   

02 Conjunto de Ótica Compacto  

02 Conjunto de Magnetismo e Eletromagnetismo  

02 Cuba de Ondas  

Esfera de Chumbo 

Esferas para Medidas 

Extensão com Derivação 

Fenda Simples 

Fenda Tipo Seta 

Figura de Lissajous 

Fita Milimétrica 

Fonte 12v- 

Fonte de 12v- / 4a (Regulável) 

Fonte de Heron 

Fonte de Luz 

Fonte de Luz Branca 

Formação de Cores 

Formação de Imagens no Olho Humano 

Fototransistores 

Gaiola para vedar ondas de Celular (Tipo 1) 

Gaiola para vedar ondas de Celular (Tipo 2) 

Haste de Cobre 

Hastes de 01 Metro 

Interruptor (Chave de Recepção) 



 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA USO ACADÊMICO 

DESCRIÇÃO 

Inversão de Imagens 

Jumper's 

Lâmpada 12v 

Lentes Côncavas e Convexas 

Manta Isolante 

Materiais De Suporte 

Mercúrio 

Molas 

Multímetro Analógico 

Multímetro Digital 

Paquímetros 

Perfil com 03 Fendas 

Perfil com 07 Fendas 

Perfis de Acrílico 

Periscópio (Reflexão Da Luz) 

Pesos de 10g (05) E 50g (05) 

Placa Branca para Projeção 

Placa de Conexão 

Planos Inclinados 

Porta Pesos 

Prendedor (Noz Dupla) 

Prendedores 

Pressão (Manômetro de Mercúrio) 

Propagação do Som 

Réguas 

Resistores 

Superfície Áspera 

Superfícies Lisas de 12 X 25cm 

Suporte para Esfera de Aço 

Suporte para Fenda 



 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS PARA USO ACADÊMICO 

DESCRIÇÃO 

Suporte para Molas 

Termômetro 0...100 Graus Celsius 

Termômetro de Mercúrio 

Termômetros (para Estufa) 

Torre de Pisa 

Trilhos de Alumínio 

Trilhos de Lançamento 

Tubo de 01 Metro 

Tubos Transparentes com Óleo 

Tubos de Vidro 

Tubos para Medidas 

Turbina de Heron (Transformação do Calor em Trabalho) 

Válvulas 

 

Laboratório de Geologia 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral, de 01 laboratório de 

Geologia, localizado no Campus Aracaju Farolândia, bloco B, sala 16. 

Materiais e Equipamentos 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Lupa binocular 2 

Lupa monocular de mão 10 

Estilete para aferir dureza 1 Caixa 

Manual do gps etrx 1 

Estereoscópio de bolso 4 

Exemplar do mapa geográfico de sergipe 1 



 

Trena 4 

Pá 1 

Martelo para solo 13 

Enxada 1 

 

Laboratório de Petróleo e Gás 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral e específica, de 04 

laboratórios de química (bloco E sala 09, bloco E sala 14 e bloco E sala 19), 

Laboratório de Petróleo e Gás (bloco B sala 02) e Laboratório de  Refino de 

Petróleo (bloco B sala 03), localizado no Campus Aracaju Farolândia. 

Materiais e Equipamentos B02 e B03 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Planta de uma minirrefinaria composta de 21 pratos onde são 

obtidos 05 subprodutos do petróleo 

01 

Capela para manipulação de petróleo e seus derivados 04 

Bancada Central (Mesa) Com Capacidade Para 10 Alunos  08 

Bancada em Granito com Armários para Guardar Equipamentos  01 

Banco de Madeira 60 

Birô em Madeira com Cadeira 02 

Condutivimetro Portatil Digimed Modelo Dm 3p 02 

pHmetro 10 

Turrax 03 

Vidrarias  

Manta aquecedora 06 

Kits destilação atmosférica 04 

Flotador 01 

Banho Digestor 01 

Balanças analíticas 02 



 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Estufa 01 

Mini-estação de tratamento de água 01 

Espectofotômetro VIS 01 

Centrifuga 01 

Destilador 01 

Mufla 01 

Condutivímetro 06 

Turbidímetro 10 

Kit portátil de analisador de águas para campo 02 

 

Materiais e Equipamentos E09, E14 e E19 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Centrifuga de Bancada – Velocidade Fixa de 3400 RPM 01 

Cronômetros Digital 06 

Destilador de Água 01 

Estufa de Secagem Microprocessado Digital 01 

Capelas de Exaustão de Gases - Grande - Porta de Vidro - 02 

Refratômetro Analógico de Bancada 01 

Bombas de vácuo e ar comprimido 02 

Espectrofotômetro UV / Visível com Varredura 01 

Condutivímetro Multi-Parâmetro com Compensação Automática 

de Temperatura 01 

pHmetro de Bancada de mV/ISE/Temperatura - Até 5 Pontos de 

Calibração 04 

Aparelho de Ponto de fusão Microprocessado 04 

Balanças Analítica Série AUW220D 04 

Centrifuga de Bancada – Velocidade Fixa de 3400 RPM – 02 

Chapa aquecedora Saída de Calor 1000W 02 

Circuito de Segurança Fixo 550°C 02 



 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Mantas aquecedoras - Classe 300 04 

Agitador Magnético - Com Aquecimento 04 

Guarda Volumes padrão 03 

Banho Maria Digital - Inox 03 

bancadas com 2 mesas sextavadas cada e pia central 09 

bureau com cadeira para professor e quadro branco grande 03 

bancadas para equipamentos com armários e gavetas na parte 

inferior 06 

bancada em para balança analítica 03 

Forno Mufla Digital Microprocessado 01 

 

Laboratório de Geoprocessamento  

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral e específica, de 01 

laboratório de geoprocessamento (bloco A sala 04), localizado no Campus 

Aracaju Farolândia. 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

GPS GARMIN MAP 62SC 10 

Níveis topográficos CST SAL 32 06 

Trenas normais 06 

Trena laser CEM LDM70 01 

mapas diversos em escalas diferentes: 1:100(5), 1:1.000(5), 

1:10.000(2), 1:25.000(2), 1:50.000(2), 1:100.000(2) e 

1:250.000(2); 20 

imagens de satélites de diversos sensores: Radar(2), 

Worldview(2), Pleiades(2), CBERS(2), SPOT(2); 10 

pilhas recarregáveis 40 

Computadores com software ArcView GIS 30 



 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

recarregadores 10 

 

Laboratório de Fenômenos de Transportes I e II 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral e específica, de 01 

laboratório de Fenômenos de Transportes I e II (bloco B sala 05), 

localizado no Campus Aracaju Farolândia. 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

tanque de suprimento de água com pressão constante, capacidade 100 

litros 01 

manômetros 13 

tubo de acrílico (Ø = 80 mm e L = 400 mm); 01 

Tubos de diâmetros pequenos e comprimentos adequados em PVC, aço 
carbono e ferro fundido 

 

Tubos de Pitot padrão 02 

bomba centrífuga, 1 cv. 01 

dispositivo para injeção de tinta para visualização 01 

tanques com capacidade dimensionada 03 

manômetros de vidro; 11 

duto convergente-divergente com várias tomadas para medir pressão 01 

cronômetro com precisão adequada 10 

válvulas de dreno; 10 

medidor de vazão; 06 

válvulas para regulagem de vazão 04 

tanque pequeno com uma válvula para regulagem de injeção de tinta, 10 
litros, tipo aquário; 

01 

tubo de vidro de 1,5 m de comprimento e 3 mm de diâmetro 01 

reservatório de seção retangular, 90 litros, tipo aquário 01 

bomba centrífuga, 1cv, 110v, Pd=30 m H2O, sucção 2" e descarga 1,5"; 01 



 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Esferas de ferro de diferentes diâmetros e massas  

termômetro 05 

densímetro 05 

Módulo de difusibilidade 01 

Módulo de trocador de calor em placas 01 

paquímetro 05 

célula de medida constituída de um tubo de latão de 310 cm de 
comprimento com diâmetro interno de 1,9 cm; 

01 

rotâmetro 02 

 

Laboratório de Higiene e Segurança 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral e específica, de 01 

laboratório de Higiene e Segurança (bloco B sala 04), localizado no 

Campus Aracaju Farolândia. 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Microscópio 
01 

Medidor de ruídos 
03 

Condutivímetro digital portátil 
03 

Cone de sinalização laranja com faixas brancas 
10 

Cronômetro 
15 

Decibelímetro 
05 

Capa de proteção em pvc 60 

Capacete de segurança amarelo com carneira 30 

Capacete de segurança azul escuro com carneira 30 

Capacete de segurança branco com carneira 30 

Capacete de segurança duráveis branco com carneira e jugular 30 

Capacete de segurança verde escuro com carneira 02 

Cavalete de sinalização 03 



 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Chuveiro de emergência com lava-olhos 01 

Cinto de segurança carpinteiro 03 

Cinto de segurança nylon com talabarte 03 

Cinto de segurança paraquedista 03 

Disco de seccchi 03 

Luxímetro 069 

Macacão tychen tam 3 grande 05 

Mascara p/ jato de areia c/pala 05 

Mascara solda polip. V. Art 725 (ledan) 05 

Avental de proteção – pvc com forro branco 
 

08 

Barômetro 02 

 

Laboratório de Instrumentação Industrial  

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral e específica, de 01 

laboratório de Instrumentação Industrial (bloco B sala 18), localizado no 

Campus Aracaju Farolândia. 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Jogo de Chave de Fenda 01 

Ferro de solda 01 

Fonte de Alimentação Entrada (Input) 110/220 VCA com Saída 

(Output) par tensão (VDC) e corrente(ADC) 

03 

Multímetro Digital 03 

Controlador MicroLogix 1500 03 

Unidade Base MicroLogix 1500 03 

Cabo de Comunicação CLP p/ PC 03 

Alicate Universal 01 

Placa com Chaves (Input Digital para CLP) 03 



 

 

DESCRIÇÃO 

QUANTI 

DADE 

Cabo (Pino) de Conexão para as Placas 50 cm 60 

Rack para Suporte das Placas e CLP's 03 

Compressor de Ar 02 

Transmissor LD-301 d2 02 

Válvula SDV de 1" 01 

Alicate de Bico 01 

Chave de nível Mercontrol 01 

Filtro regulador 01 

Termopar tipo J com TRM e poço 01 

Válvula de controle 1"x900 psi 01 

Manômetro de pressão diferencial com chave 01 

Pressostato 01 

Termômetro bimetálico -5 a 115ºC 01 

Solenóide 3 vias/1" 01 

Válvula de controle auto operada 01 

Computadores 26 

CLP 06 

 

Laboratório de Desenho– Pranchetas 

O Curso Engenharia de Petróleo da Universidade Tiradentes, dispõe 

ainda, para as aulas das disciplinas de formação geral e específica, de 07 

laboratórios de Desenho – pranchetas (bloco B salas 08, 09, 10, 11, 12, 15 

e 16), localizado no Campus Aracaju Farolândia, todas as salas equipadas 

com pranchetas e datashow.  

 

 

17– CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  



 

A conservação, limpeza, reparo e segurança de todas as instalações 

físicas da Universidade Tiradentes é realizada pelo Departamento de 

Infraestrutura e Manutenção (DIM), em consonância com outros 

departamentos e setores tecnológicos da Unit. No entanto, considerando a 

demanda de serviços a IES contratou empresa especializada para manter a 

qualidade nos serviços oferecidos.  

 

17.1 - Manutenção e Conservação dos Equipamentos 

A Política de Expansão da Universidade rege compra de 

equipamentos. Os  novos laboratórios são implementados de acordo com a 

demanda dos diferentes cursos  e a  manutenção dos equipamentos se 

realiza por meio de licitação de preços dos serviços.  
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