Regulamento do Curso
Da Organização Administrativa
Competência do Coordenador e demais normas referente ao regime acadêmico:
Gerenciar o programa acadêmico assegurando um programa pragmático e atualizado. Orientar
e gerenciar os recursos alocando esforços para desenvolvimento de TCC e exame de banca.
Atender e orientar nas dúvidas, relacionar com o corpo docente e coordenar o trabalho da
secretaria acadêmica.
Competência do Corpo Docente:
Ministrar aulas, aplicar provas e/ou trabalhos e avaliá-los.
Forma de avaliação do curso feita pelos discentes:
Questionário entregue aos alunos que respondem voluntariamente.
Indicadores de desempenho:
Questionário, entrevistas com alunos durante o curso, reclamações espontâneas direcionadas
a coordenação por e-mail ou verbalmente.
Da Autorização e Implantação
Duração e prazo de conclusão:
Prazo médio de 12 meses, com 60 dias para entrega do TCC.
Carga Horária Total:
360 horas.
Número de Vagas:
56 vagas.
Estrutura Curricular :
Análise de Acidentes e Gerenciamento de Risco
Análise de Investimento e Risco
Sistemas Petrolíferos
Economia da Energia
Economia do Petróleo e Gás Natural
Energias Alternativas
Exploração e Produção On shore
Gerenciamento de Projetos
Gestão da Informação
Impactos Ambientais na Indústria do Petróleo
Legislação na Indústria do Petróleo e do Gás Natural
Logística e Distribuição
Perfuração/Instalação/Produção I
Perfuração/Instalação/Produção II
Planejamento Energético
Princípios Básicos da Petroquímica
Princípios da Geologia para Análise de Decisões
Quantificação de processos Geológicos
Tecnologia do Refino
Tópicos em Geofísica I
Total = 360 horas
Da Admissão
Critério de Seleção:
Análise de currículo, avaliação da redação e entrevista.
Documentos Exigidos:
•

2 cópias - Diploma de graduação com ano de conclusão de curso (constar frente e
verso) autenticadas em cartório.

•

2 cópias - Identificação Civil autenticadas em cartório (Serão aceitos os documentos
emitidos pelas Secretarias de Estado. Por Exemplo: IFP, IIFP, SSP, SECC) - Obs:
Segundo normas exigidas pela UFRJ é recomendado não apresentar as carteiras
de entidade de classe tal como OAB, CREA, CRC, CRBIO e etc., assim como

também não poderemos aceitar a Carteira Nacional de Habilitação como identificação
civil (esta não possui naturalidade).
•

2 cópias - CPF autenticadas em cartório

•

2 cópias- Certidão de nascimento ou de casamento ou de divórcio autenticadas em
cartório

•

1 foto 3x4 (para documento com fundo branco)

•

1 cópia - Título de eleitor

•

1 cópia - Certificado de reservista (para homens)

•

1 cópia - Comprovante de residência (água, luz, gás ou telefone fixo em nome do
próprio, cônjuge ou pais)

•

1 cópia - Currículo resumido

•

1 original ou cópia autenticada em cartório - Declaração de conclusão de curso*
com data de colação de grau informando que o diploma encontra-se em vias de
registro

• 1 original ou cópia autenticada em cartório - Histórico escolar*
*Esses documentos deverão ser apresentados na ausência temporária do diploma de
graduação e não substituem o mesmo.
Forma de Avaliação:
Provas ou trabalhos e monografia no fim do curso, denominado TCC.
Da Matrícula e Permanência no Curso
Freqüência e forma de controle das disciplinas:
Pauta em sala de aula, conferência das assinaturas e identificação dos ausentes.
Desempenho acadêmico mínimo exigido nas disciplinas:
Maior ou igual ao conceito C.
Atividades pedagógicas e coeficiente de rendimento mínimo:
O aluno deverá ter média maior ou igual a "C".
Responsável pela avaliação discente:
Professores das disciplinas e banca examinadora do trabalho de conclusão de curso.
Tipo de trabalho de conclusão, forma de orientação e de avaliação
Monografia, orientação individual e coletiva (aulas específicas) e avaliação da monografia pela
banca examinadora.
Procedimento para regime acadêmico especial
Gestantes e pessoas com enfermidades que impeçam dar prosseguimento no curso naquele
momento.
Da Reprovação, Desligamento
Aos alunos com média inferior ao conceito C, freqüência inferior a 85% e também os que não
entregam o trabalho final.
Da Readmissão e do Aproveitamento das Disciplinas e suas Carga Horária
Não há
Da Certificação
Certificação Concedida:
Freqüência acima de 85%, conceitos maior ou igual a C e todos os documentos necessários
entregues no ato da matrícula.
Critério de Avaliação:
Os alunos são avaliados pela banca examinadora que é constituída por 3 professores.
Freqüência global e CRA exigido:
85% de freqüência e conceito maior ou igual a C.
Disposições Gerais:
Não há.

