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RESUMO 

Neste trabalho, foi estudada uma forma de avaliar a qualidade da formação em graduação do 

curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Fluminense (UFF) e de facilitar a 

entrada do engenheiro de petróleo da UFF na indústria. Para isso, primeiramente foi feito um 

estudo sobre o panorama geral do curso de Engenharia de Petróleo no Brasil e na UFF. 

Posteriormente, avaliou-se as grades curriculares dos mais renomados cursos do Brasil, onde 

constatou-se heterogeneidades entre as diferentes universidades. Assim, a fim de avaliar a 

qualidade do curso da UFF, foi utilizada como referência uma proposta curricular elaborada 

pela SPE Seção Brasil, criada com base em currículos internacionais. Ademais, uma análise 

criteriosa da grade curricular e da grade de horários foi realizada, com o objetivo de encontrar 

pontos de melhoria no curso, para que o profissional formado pela UFF tenha destaque na 

indústria do petróleo e exerça com proficiência suas atividades. Além disso, é essencial a 

participação em atividades extracurriculares, que auxiliam no desenvolvimento do aluno e 

complementam a sua formação. Dessa forma, o trabalho faz recomendações para que a 

qualidade do curso de Engenharia de Petróleo da UFF seja aprimorada, elevando-o a um novo 

patamar de ensino e preparando os alunos para enfrentar os desafios da indústria de petróleo 

nacional. 

 

Palavras-chave: graduação em engenharia de petróleo, engenharia de petróleo UFF, qualidade 

do ensino em engenharia de petróleo, bacharelado em engenharia de petróleo no Brasil. 

  



 
 

ABSTRACT 

In this graduation work, a way to evaluate the quality of the Petroleum Engineering 

undergraduate program of Universidade Federal Fluminense was studied. This aims to facilitate 

the entry of the petroleum engineer in the industry. At first, a study was held to analyze the 

general landscape of Petroleum Engineering undergraduate programs in Brazil and at UFF. 

Subsequently, the curricula of the most renowned courses in Brazil were evaluated and it was 

found that these programs aren’t standardized. Thus, in order to measure the quality of UFF 

undergraduate program, a curriculum proposal elaborated by SPE Brazil Section, based in 

international programs, was used as a benchmark. In addition, a careful analysis of the 

curriculum and schedule was carried out, aiming to find improvements in the course, so that 

graduates of UFF stand out in the industry and perform well. Moreover, participation in 

extracurricular activities is essential, because it helps students to develop and complement their 

professional education. In this way, the work makes recommendations so that the quality of 

UFF Petroleum Engineering undergraduate program is improved, taking it to a new level of 

education and preparing students to face the challenges of the national oil industry. 

 

Keywords: petroleum engineering undergraduate programs, petroleum engineering UFF, 

education guidelines in petroleum engineering, bachelor degree in petroleum engineering in 

Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de graduação em Engenharia de Petróleo no Brasil é relativamente novo, 

principalmente se comparado a países precursores da exploração de petróleo no mundo, como 

os Estados Unidos. O primeiro curso de graduação em Engenharia de Petróleo no Brasil foi 

criado em 1993 pela Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF), enquanto o curso 

pioneiro nos EUA foi fundado em 1907, na Penn State University. 

Particularmente, nota-se uma relação entre a produção de petróleo no país e a fundação 

dos cursos de Engenharia de Petróleo, no que diz respeito à distribuição e à evolução dessas 

variáveis. Ademais, existe uma correspondência entre a quantidade de cursos oferecidos e o 

ciclo da indústria de petróleo.  

Esse ciclo possui alcance global. Desde a sua descoberta, o petróleo dispõe de um 

mercado fortemente dependente de grandes países produtores, devido às suas características 

naturais. Diferentemente de outros setores da engenharia, essa dependência impacta fortemente 

o cenário brasileiro e, consequentemente, os cursos de graduação, a formação e a carreira 

profissional de um estudante de Engenharia de Petróleo. 

Além disso, no Brasil, a implantação dos cursos de Engenharia de Petróleo possui 

origens distintas, surgindo como uma ramificação de cursos consolidados como Geologia, 

Engenharia Mecânica e Engenharia Química. Essa distinção de origem confere peculiaridades 

a cada curso, no que diz respeito à sua grade curricular, e gera heterogeneidade na formação do 

engenheiro de petróleo.  

No intuito de mapear as competências e conhecimentos necessários a um profissional 

dessa área, foi criado pela Society of Petroleum Engineers (SPE) - Seção Brasil o Fórum 

Permanente de Estudos ligados à Educação em Engenharia de Petróleo (SPE Brasil, 2014). Esse 

Fórum foi responsável por elaborar o documento "Proposta Curricular para os Cursos de 

Bacharelado em Engenharia de Petróleo", para servir de referencial pedagógico, padronizar e 

melhorar a qualidade dos cursos oferecidos. 

Essa preocupação na formação do profissional de Engenharia de Petróleo é global e 

compartilhada por empresas, universidades e SPE, como mostra a pesquisa "The SPE Technical 

Knowledge for Graduating Engineers Matrix", realizada pelo SPE Talent Council (Blasingame, 

2011), que entrevistou empresas de exploração e produção de petróleo e fornecedoras de 

serviços e tecnologia do setor.  
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Dessa maneira, o presente trabalho busca entender o comportamento da engenharia de 

petróleo no Brasil a fim de melhorar o ensino e facilitar a inserção do engenheiro de petróleo 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) na indústria de petróleo e gás. 

Acredita-se também que uma das formas de cumprir esse objetivo é obtendo 

experiência profissional. Entretanto, em períodos de baixa da indústria, as oportunidades de 

obtê-las diminuem. Somado a isso, está o desconhecimento dos alunos de muitas das 

oportunidades disponíveis para engrandecer a sua experiência profissional. 

Nesse sentido, a fim de contribuir para ampliar as oportunidades do profissional e, de 

certa forma, facilitar sua entrada na indústria, as concessionárias que atuam na indústria do 

petróleo foram mapeadas, utilizando como base o Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2018) da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP). Além disso, as prestadoras de serviço da indústria também foram 

mapeadas por meio do sítio da Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo 

(ABESPetro) (ABESPetro, 2018). Uma lista com essas empresas pode ser encontrada no 

Apêndice B e pode servir de base de consulta aos alunos na hora da busca por uma vaga de 

estágio ou emprego. 

O capítulo 2 apresenta um panorama sobre a educação em Engenharia de Petróleo no 

Brasil, levando em consideração a origem dos cursos, suas características e desafios, bem como 

o panorama do curso na UFF. 

O capítulo 3 discorre sobre a heterogeneidade dos cursos de Engenharia de Petróleo 

do Brasil, apresentando as diretrizes de sua criação, benefícios e motivos para uma atualização 

e padronização dos cursos. Neste capítulo, também é apresentada a Proposta Curricular da SPE, 

assim como uma comparação entre as disciplinas do ciclo profissional da grade curricular da 

UFF e da proposta, com o objetivo de avaliar a compatibilidade delas. 

No capítulo 4, a grade de horários atual do curso é avaliada e uma nova distribuição 

de horários é sugerida, com o objetivo de melhorar o desempenho dos alunos, proporcionar 

disponibilidade para participarem de atividades extracurriculares e obterem experiência que 

contribua para a formação profissional. 

Por fim, no capítulo 5, foram apresentadas discussões e análises das sugestões de 

implementação para o curso de graduação em Engenharia de Petróleo da UFF. Dessa forma, 

acredita-se que essas sugestões contribuam para: melhorar o aprendizado, aumentar a 

qualificação profissional, facilitar o início da carreira e aumentar a reputação da universidade 

perante a sociedade.  



 

 
 

3 

2 PANORAMA DA ENGENHARIA DE PETRÓLEO NO BRASIL 

Devido à importância do petróleo para o desenvolvimento econômico e a hegemonia 

mundial, o Brasil foi influenciado a procurar petróleo em seu território. Tendo em vista a sua 

grande extensão, acreditava-se na existência de petróleo. A prospecção começou em 1892 e 

inicialmente mostrou-se difícil, custosa e sem resultados, fazendo com que os governantes 

sentissem a necessidade de buscar ajuda estrangeira. A princípio, existiam duas frentes 

ideológicas no Brasil, uma que defendia a presença de empresas estrangeiras e outra que 

defendia exclusividade nacional na exploração do recurso. Finalmente, o petróleo foi 

descoberto em território brasileiro em 1939 na Bahia e a corrente nacionalista ganhou força. 

Após a II Guerra Mundial e a popularização da importância do petróleo, surgiu a campanha "O 

petróleo é nosso" e foi criada a Petrobras em 1953. 

A partir de então, a Petrobras passou a exercer monopólio sobre a exploração de 

Petróleo no país, sendo, portanto, a única empresa contratante de profissionais dessa área. Os 

profissionais que começaram a atuar nessa indústria no início das explorações no Brasil eram 

geólogos e engenheiros de minas, que optaram por se especializar nessa área (USP, 2018). 

Como a Petrobras possuía o monopólio da exploração e produção de petróleo no país até 1998, 

os cursos profissionalizantes do setor eram ministrados pela empresa, internamente ou em 

convênio com instituições de ensino. Somente em 1993 foi criado o primeiro curso superior, à 

nível de graduação, de Engenharia de Produção e Exploração de Petróleo. 

Atualmente, analisando as instituições federais e estaduais que oferecem o curso de 

graduação em Engenharia de Petróleo no Brasil, percebe-se que apenas 15 o oferecem. Segundo 

o Censo da Educação Superior de 2014, existem 225 universidades federais e estaduais 

distribuídas pelo Brasil, o que significa que apenas 6,7% delas possuem esse curso. Isso 

acontece porque no Brasil a Engenharia de Petróleo é um curso relativamente novo quando 

comparado aos cursos tradicionais de engenharia. 
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2.1 Panorama da Engenharia de Petróleo na UFF 

O curso de graduação em Engenharia de Petróleo da UFF surgiu em 2006 e está 

localizado no campus da Praia Vermelha, na Rua Passo da Pátria 156, São Domingos, Niterói, 

no estado do Rio de Janeiro. Ele conta com laboratório de modelagem e simulação 

computacional e laboratório de ensino, sendo um contêiner e um laboratório compartilhado com 

o curso de Engenharia Civil. Nesses laboratórios são realizados experimentos pelos alunos de 

graduação em algumas disciplinas da grade curricular. 

A graduação em Engenharia de Petróleo da UFF teve sua origem na Engenharia 

Química e, portanto, compartilham o mesmo departamento: Departamento de Engenharia 

Química e de Petróleo. O departamento conta com 25 professores, sendo 13 diretamente 

envolvidos com a graduação em Engenharia de Petróleo. O corpo docente do curso possui 

ampla formação, sendo constituído por professores com formação em Geologia e Engenharias 

como química, naval, de petróleo, de minas e de produção. Isso mostra a versatilidade e 

complementaridade do corpo docente. O quadro 2.1 apresenta o corpo docente e a sua 

formação. 
Quadro 2.1–Corpo docente do curso de Engenharia de Petróleo da UFF. 

Nome Formação Doutorado 
Regime de 
contratação 

Albino Lopes d’Almeida Engenharia de Produção Engenharia de Produção 20h 
Alfredo Moisés Vallejos 
Carrasco Engenharia de Petróleo Engenharia de Petróleo 

40h-DE 

Arturo Rodrigo Ferreira Pardo 
Engenharia de Materiais Engenharia de Materiais 

20h 

Fernando Cunha Peixoto Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 
Geraldo de Souza Ferreira Engenharia de Minas e 

Engenharia Geológica Engenharia de Produção 
40h - DE 

João Crisósthomo Queiroz Neto Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 
João Felipe Mitre de Araujo Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 
Juliana Souza Baioco Engenharia de Petróleo Engenharia Civil 40h - DE 
Lizandro de Sousa Santos Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 
Ninoska Isabel Bojorge-Ramírez Engenharia Química 

Industrial Engenharia Química 
40h - DE 

Rita de Cássia Colman Simões Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 
Rogério Fernandes de Lacerda Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 
Tarcísio Arantes de Moraes 
Pernambuco Engenharia Naval Engenharia Civil 

40h - DE 

Víctor Rolando Ruiz Ahón Engenharia Química Engenharia Química 40h - DE 

Fonte: Departamento de Engenharia Química e de Petróleo UFF (2018). 
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A partir desse quadro, pode-se notar que a UFF possui um corpo docente com 

formações complementares, o que permite tornar o ensino profundo e de qualidade em todas as 

áreas relacionadas à Engenharia de Petróleo. O curso já passou por 2 reformas curriculares, 

sendo a primeira em 2009 e a segunda em 2013. Essas reformas visaram ajustar a grade 

curricular do curso de acordo com as especialidades dos novos profissionais que ingressavam 

no corpo docente. Quando surgiu, a quantidade de vagas oferecidas anualmente era de 30, 

aumentando em 2009 para 45 vagas por ano. Seu ingresso é anual, tendo, portanto, muitas 

disciplinas anuais em sua grade, e é dado por meio do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM). Também é possível ingressar pelas provas de transferência, reingresso e mudança de 

curso, semestralmente. 

A quantidade total de horas é de 3907 divididas em 3697 horas referentes a disciplinas 

obrigatórias e 210 horas referentes a disciplinas optativas. Ao todo o curso conta com 63 

disciplinas obrigatórias e 4 optativas. Desde 2006, a estimativa é que tenham ingressado 540 

alunos e a quantidade de formandos até o período de 2017.2 foi de 184 alunos, sendo a 

quantidade “prováveis formandos” em 2018.1 igual a 27 alunos. Para análise de formandos do 

curso foram considerados apenas os alunos que ingressaram por meio do vestibular tradicional, 

excluindo, assim, os alunos oriundos de transferências, pois estes distorceriam esta análise 

conforme indicado no quadro 2.2. Foi calculada também a taxa de formados por ano, que indica 

o percentual de alunos que se formaram em relação aos que ingressaram no curso cinco anos 

antes e considerando os que levaram mais tempo para se formar. Nota-se que, em média, 50% 

dos alunos que entraram no curso em 2006, 2007 e 2008 se formaram no tempo de 5 anos. Os 

alunos que ingressaram em 2009, 2010, 2011 e 2012 demonstraram um novo padrão de tempo 

de conclusão, levando mais tempo para concluir o curso. Os alunos que ingressaram neste 

período puderam participar do programa Ciências sem Fronteiras, o que pode ter ocasionado 

nesse novo padrão. Observa-se ainda que os alunos ingressantes de 2013 tendem e formar um 

novo padrão, o que pode ser justificado pela inserção do Sistema de Seleção Unificada (SISU) 

na UFF a partir de 2013. O SISU permite que o aluno possa, no segundo semestre do ano, 

concorrer a uma vaga de um outro curso em todas as universidades aderentes ao ENEM. Dessa 

forma, o aluno pode ter se desvinculado do curso, e, como o curso possui entrada anual, as 

vagas disponibilizadas pela saída desses alunos não foram preenchidas. 
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Quadro 2.2–Estatísticas sobre os alunos do curso de Engenharia de Petróleo da UFF. 

Conclusão/ 
Ingresso Ingressante 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Total %  

5 anos 
%  

Formados*** 

2006 30 15 2 - 1 - - - - - 18 50% 60% 

2007 30 1 16 3 2 - - - - - 22 53% 73% 

2008 30 - - 14 2 - 1 - 2 - 19 47% 63% 

2009 45 - - - 5 8 8 1 - - 22 11% 49% 

2010 45 - - - 1 7 8 8 4 - 28 16% 62% 

2011 45 - - - - - 4 17 5 3 29 9% 58%  - 64% 

2012 45 - - - - - - 3 15 8 26 7% 40%  - 58% 

2013 45 - - - - - - - 3 4 7 7% 7%  - 16% 

2014 45 - - - - - - - 1 1 2 - - 

2015 45 - - - - - - - - 2 2 - - 

*Prováveis Formandos de 2018.1        157**   
**Sem considerar 2018             
***Nos anos 2011, 2012 e 2013 são considerados sem e com prováveis formandos 2018.1    

Fonte: Coordenação de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

Guimarães (2012) verificou, por meio de pesquisa qualitativa e quantitativa na UFF, 

que a motivação pode influenciar o desempenho acadêmico e contribuir para a redução da 

evasão nos cursos de engenharia, o que, consequentemente, colabora para aumentar a taxa de 

formandos. As dificuldades enfrentadas por esses estudantes são diversas e comuns a todos os 

cursos de Engenharia da UFF (Guimarães, 2012), como por exemplo: 

i) o horário das aulas, no que diz respeito aos intervalos existentes entre elas; 

ii) a carga horária do curso, relacionada ao excessivo número de horas de aula por dia; 

iii) a falta de recursos, no caso dos alunos naturais de cidades distantes. 

Além da formação tradicional obtida pela grade curricular, o aluno conta ainda com a 

possibilidade de participar de grupos acadêmicos como por exemplo o capítulo estudantil da 

Society of Petroleum Engineers (SPE), o Programa de Ensino Tutorial (PetroPET), a Empresa 

Júnior dos cursos de Engenharia Química e de Petróleo, a P&Q Engenharia Jr. e o Diretório 

Acadêmico do curso de Engenharia de Petróleo (DAEP), como forma de enriquecer a sua 

formação. 

O capítulo estudantil SPE-UFF é um ramo de estudantes da SPE, sociedade 

internacional composta por profissionais da indústria do petróleo. O capítulo visa aproximar os 

estudantes dos profissionais da indústria, realizando eventos e palestras. Além disso, esse grupo 

também fomenta nos estudantes conhecimentos sobre a sua área de atuação, por meio da 
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participação na competição universitária internacional Petrobowl, que busca avaliar os 

conhecimentos técnicos dos envolvidos. 

A P&Q Engenharia Jr. é a empresa júnior dos cursos de Engenharia de Petróleo, 

Engenharia Química e Química Industrial da UFF. A empresa é composta apenas por alunos e 

realiza projetos para empresas com a orientação de um professor e tem o objetivo de 

proporcionar experiência profissional aos membros, antes que estes iniciem no mercado de 

trabalho. Atualmente, ela é focada nos serviços de análises químicas da água, petróleo e gás, 

análises ambientais e de processo. 

O PetroPET é um grupo voltado para atividades de pesquisa e extensão. Formado por 

alunos do curso de Engenharia de Petróleo e orientado por um professor tutor, o grupo visa 

proporcionar ao aluno de graduação uma experiência no âmbito acadêmico. O grupo conta com 

publicações em congressos, organização de semana acadêmica e projetos voltados para o 

engrandecimento do curso. 

O DAEP busca formas de proporcionar uma experiência agradável ao aluno enquanto 

na universidade, possui projetos que visam melhorar o desempenho acadêmico dos alunos por 

meio de monitorias voluntárias e projetos que buscam integrar o aluno com o curso. Além disso, 

o grupo possui a responsabilidade de representar os alunos frente ao colegiado do curso e de 

representar o curso frente à universidade. 

Além desses grupos, o aluno pode participar também de atividades comuns a todos os 

cursos, como monitorias e iniciações científicas. Esses grupos são fundamentais para o 

desenvolvimento de habilidades comportamentais, que são pouco desenvolvidas no ambiente 

de aula, além de contribuir para motivar o aluno a continuar seus estudos e não abandonar o 

curso (Guimarães, 2012). 

A atividade de Monitoria consiste em um aluno atuar como monitor de determinada 

disciplina, o que significa tirar dúvidas de outros alunos e auxiliar o professor durante a 

disciplina. O aluno que participa como monitor durante a graduação tem a oportunidade de se 

desenvolver academicamente e socialmente. Lidar com outros alunos, passando o seu 

conhecimento, o estimula a aprender a ouvir, falar melhor em público e organizar melhor suas 

ideias. Além disso, os monitores desenvolvem, juntos a seus orientadores, um trabalho de 

pesquisa associado ao tema da monitoria. 

O projeto de Iniciação Científica (IC) permite que o aluno participe ativamente de 

algum projeto de pesquisa com seu orientador. O aluno que participa de uma IC durante a 

graduação aprende a ter uma grande responsabilidade e a cumprir prazos. O aluno, após 
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determinado período, deve apresentar um relatório detalhando tudo o que foi feito durante sua 

IC e, posteriormente, deve apresentar o projeto para o meio acadêmico. 
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2.2 O curso de Engenharia de Petróleo no Brasil 

A partir de 1993, começaram a surgir os cursos de graduação em Engenharia de 

Petróleo no Brasil. Segundo o MEC, esse curso está presente no Brasil há 25 anos. O primeiro 

foi criado na UENF, no estado do Rio de Janeiro e perdurou como único no país por 9 anos, 

quando começaram a surgir novos cursos de graduação, em 2002. Esse fato pode ser explicado 

pela quebra do monopólio da Petrobras na exploração petrolífera do país, que ocorreu em 1997. 

Para as análises apresentadas nesta etapa do trabalho, foram levantadas, a partir do 

sítio (Emec, 2018) do Ministério da Educação (MEC), informações referentes ao curso de 

Engenharia de Petróleo no Brasil. O quadro 2.3 mostra um panorama geral dos dados coletados 

e, posteriormente será feita uma análise acerca desses temas. 
Quadro 2.3–Estatísticas sobre os cursos de Engenharia de Petróleo por estado. 

Estado Cursos Vagas Particular Vagas 
Particular 

Federal Vagas 
Federal 

Estadual Vagas 
Estadual 

RJ 23 2445 20 2335 2 85 1 25 
SP 15 3660 13 3570 1 40 1 50 
BA 7 1590 7 1590 0 0 0 0 
ES 7 1050 6 1000 1 50 0 0 
RS 5 450 4 400 1 50 0 0 
SE 3 830 3 830 0 0 0 0 
RN 3 300 1 180 2 120 0 0 
PE 3 480 3 480 0 0 0 0 
SC 2 180 0 0 0 0 2 180 
AL 2 280 1 240 1 40 0 0 
MA 2 240 2 240 0 0 0 0 
CE 1 40 0 0 1 40 0 0 
PB 1 50 0 0 1 50 0 0 
AM 1 50 0 0 1 50 0 0 

Total 75 11645 60 10865 11 525 4 255 
Fonte: Ministério da Educação (2018). 

Ao longo dos últimos 25 anos, houve a criação de muitos cursos, o que, aparentemente, 

leva-se a acreditar na existência de uma demanda crescente por profissionais do setor em um 

primeiro momento, devido à relação entre o crescimento da indústria e o número de vagas 

ofertadas em universidades. A figura 2.1 mostra o histórico de surgimento de cursos de 

engenharia de petróleo nesse período, levando em consideração apenas os que se consolidaram 

e se mantiveram ativos até hoje. 
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Figura 2.1 - Histórico do surgimento de cursos de Engenharia de Petróleo no Brasil. 

 
Fonte: Ministério da Educação (2018). 

Entretanto, ao realizar uma análise mais detalhada, verificou-se que em 2013 existiam 

71 cursos de engenharia de petróleo, ao passo que apenas 56 se mantiveram. Percebe-se, então, 

um crescimento ainda maior de cursos, porém acompanhados de uma expressiva paralisação 

das atividades de cursos, em particular, nas universidades da rede privada. Isso se deve à grande 

oscilação da indústria de óleo e gás ocorrida entre 2006 e 2013, como é possível notar na figura 

2.2, que mostra a evolução do preço do barril de petróleo. Isso afetou a oferta de cursos de 

engenharia de petróleo no Brasil, inerente à natureza geopolítica dessa indústria. 
Figura 2.2 - Evolução do preço do barril de petróleo. 

 
Fonte: Investing.com (2018). 

No que diz respeito às características locais do petróleo no Brasil, foi estudada a 

distribuição geográfica dos cursos, a fim de verificar a existência de uma relação entre a 
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produção de petróleo no país e o surgimento dos programas de graduação. A figura 2.3 retrata 

como esses programas estão distribuídos pelos estados brasileiros. 
Figura 2.3 - Quantidade de cursos por Estado. 

 
Fonte: Ministério da Educação (2018). 

Essa análise mostra a concentração de cursos por estados, revelando que 61,3% (46 

cursos) deles estão na região Sudeste. Esse motivo poderia ser justificado pela proximidade 

com as Bacias de Campos e de Santos, onde concentram-se a maior produção de petróleo, os 

campos mais produtivos e, consequentemente, onde deveria concentrar-se também a maior 

parte dos investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) do setor no Brasil, 

hipótese a ser analisada.  

A figura 2.4 mostra a concentração da produção de petróleo e Líquido de Gás Natural 

(LGN) no Brasil, no ano de 2017. Pode-se perceber que a produção dos estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Espírito Santo representa 94% da produção nacional. 
Figura 2.4 - Concentração da produção de petróleo e LGN em 2017. 

 
Fonte: ANP (2018). 
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Além disso, a produção de cada um desses estados mostra-se diretamente relacionada 

com o número de cursos existentes neles. Ademais, ao verificar a distribuição dos recursos de 

PD&I por região, acumulada de 2006 a 2016, constata-se que as hipóteses levantadas são 

coerentes. O quadro 2.4 mostra essa distribuição de recursos. 
Quadro 2.4–Distribuição de recursos de PD&I. 

Região Nº de projetos Recursos (em milhões de R$) % Recursos 
Sudeste 853 1.902 40,4 
Nordeste 284 655 13,9 
Sul 230 380 8,1 
Norte 21 79 1,7 
Centro-Oeste 36 61 1,3 
Nacional* 22 1.631 34,6 
Total 1446 4.709 100 

*Projetos que envolvem mais de uma instituição que não estão localizadas na mesma região 

Fonte: ANP (2016). 

Pode-se notar ainda, na figura 2.5, um aumento na produção nacional de petróleo, nos 

últimos 12 anos, o que justifica o aumento no número de cursos apresentado na figura 2.1. 
Figura 2.5 – Evolução da produção de petróleo e LGN por Estado. 

 
Fonte: ANP (2018). 

A relação geográfica quanto aos locais dos cursos estende-se à nível nacional. Nota-se 

que as ofertas de cursos nas outras regiões do país também ocorrem em áreas próximas a 

campos petrolíferos, reforçando a influência que o setor tem sobre o curso de graduação, como 

mostra a figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Distribuição dos cursos de graduação por estado. 

 
Fonte: Ministério da Educação (2018). 
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2.3 Distribuição dos cursos por tipo de instituição 

Os cursos são distribuídos entre Instituições de Ensino Superior (IES) federais, 

estaduais e particulares e, quando realizada a análise categoria versus quantidade de vagas, 

percebe-se que a maioria dos cursos estão concentrados em IES particulares, assim como a 

concentração da maior parte das vagas. A figura 2.7 mostra essa relação. 
Figura 2.7 – Distribuição dos cursos de Engenharia de Petróleo por tipo de instituição. 

 
Fonte: Ministério da Educação (2018). 

A maior parte das IES são da rede privada porque estas possuem maior sensibilidade 

ao mercado. Isso significa que quando ocorre um aumento do preço do barril, a tendência é que 

novas universidades particulares passem a oferecer o curso de Engenharia de Petróleo. No 

entanto, a recíproca é verdadeira e, quando ocorrem períodos de retração econômica no setor, 

é comum que algumas universidades privadas deixem de oferecer o curso. Isso ocorre porque 

com o setor em queda, a demanda por novas matrículas nos cursos diminui e acaba 

comprometendo os resultados financeiros dessas instituições, forçando-as a se adaptarem. 

Outro fator que ocasiona a diminuição da oferta de vagas em universidades particulares 

nesses períodos é o fato de que muitos alunos dessas instituições conciliam estudo e trabalho. 

Consequentemente, em momentos de retração do setor, a taxa de desemprego e a busca por 

eficiência produtiva aumentam, fazendo com que muitos alunos interrompam suas atividades 

acadêmicas. Essa interrupção aumenta o déficit de alunos para as universidades particulares, 

que optam por diminuir a oferta do curso.  

Já as instituições federais e estaduais tendem a se manter constantes, pois não são 

sensíveis à essa oscilação.  
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Além de se ter um número inferior de cursos oferecidos quando comparados a cursos 

tradicionais, os ingressos na engenharia de petróleo, em geral, ocorrem anualmente, enquanto 

os cursos tradicionais possuem ingressos semestrais. A figura 2.8 mostra a relação de 

quantidade de vagas x instituições de ensino que oferecem os cursos de Engenharia de Petróleo 

e outros cursos tradicionais, como Engenharia Química, Civil, Mecânica, Elétrica e de Produção 

no Brasil. Um fator que pode estar associado a oferta de cursos é a necessidade de investimento 

em infraestrutura para que se tenha o mesmo. 
Figura 2.8 – Quantidade de cursos oferecidos em cada engenharia 

 
Fonte: Ministério da Educação (2018). 

Somando esses fatores, conclui-se que o potencial de formandos em Engenharia de 

Petróleo no Brasil é significativamente inferior ao das demais engenharias. 

Além disso, menos profissionais sendo formados por ano sugere que o índice de 

absorção dos mesmos na indústria seja alto, tendo em vista que a expectativa é que se tenha 

menos mão de obra qualificada para determinado segmento. No entanto, a Petrobras quando 

abre vaga para engenheiro de petróleo júnior, aceita profissionais de todas as áreas da 

engenharia, além de vagas específicas, mas nenhuma específica para engenheiro de petróleo. 

Internamente, a empresa fornece um treinamento específico para o cargo, e, independentemente 

da formação, o engenheiro deve passar por esse treinamento. Isso acontece devido a um grande 

problema associado à formação de engenheiros de petróleo no Brasil: a heterogeneidade dos 

cursos. Esse tema será abordado no próximo capítulo deste trabalho. 
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3 HETEROGENEIDADE DOS CURSOS 

A formação do Engenheiro de Petróleo no Brasil pode ser considerada heterogênea ao 

analisarmos a grade curricular dos cursos da UENF, UFF, Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC-RIO). 

Essa heterogeneidade ocorre por conta da origem do curso em cada universidade, 

como por exemplo, os cursos da UENF e USP, que surgiram do Departamento de Geofísica e 

de Minas, respectivamente, o que explica a maior quantidade de disciplinas relacionadas a 

conhecimentos geológicos e geofísicos. Já o curso da UFF, oriundo do Departamento de 

Engenharia Química, possuía, em sua origem, uma predominância de cadeiras relacionadas à 

essa área. Isso implica em distinções na formação do Engenheiro de Petróleo e, 

consequentemente, em suas habilidades técnicas. 

Entretanto, existe um conjunto central de habilidades técnicas requeridas pelas 

empresas para atender aos desafios da indústria de petróleo nacional, independente da região 

geográfica em que o profissional atue. Sendo assim, tal conjunto de habilidades deve ser 

desenvolvido no futuro profissional, independentemente do local e da instituição de sua 

formação. Então, com o objetivo de contribuir para a padronização da formação do Engenheiro 

de Petróleo, para que o mesmo possa atender as exigências do setor e se insira com sucesso na 

indústria, foi elaborado, pela SPE - Seção Brasil, o documento "Proposta Curricular para os 

Cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo". 

Essa proposta atende às diretrizes das legislações vigentes dos órgãos reguladores, 

como o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), resolução nº 

218 de 1973 e Conselho Nacional de Educação Superior/Câmara de Educação Superior 

(CNE/CES), resolução nº 11 de 2002). 
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3.1 Legislação de órgãos reguladores 

A resolução do CONFEA determina as possíveis atividades a serem exercidas pelo 

profissional de engenharia de petróleo. De acordo com esse documento, o Engenheiro de 

Petróleo está habilitado a desempenhar 18 atividades "referentes a dimensionamento, avaliação, 

exploração de jazidas petrolíferas, transportes e industrialização do petróleo; seus serviços afins 

e correlatos". Essas 18 atividades estão listadas a seguir: 

I. Supervisão, coordenação e orientação técnica; 

II. Estudo, planejamento, projeto e especificação; 

III. Estudo de viabilidade técnico-econômica; 

IV. Assistência, assessoria e consultoria; 

V. Direção de obra e serviço técnico; 

VI. Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; 

VII. Desempenho de cargo e função técnica; 

VIII. Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; 

IX. Elaboração de orçamento; 

X. Padronização, mensuração e controle de qualidade; 

XI. Execução de obra e serviço técnico; 

XII. Fiscalização de obra e serviço técnico; 

XIII. Produção técnica e especializada; 

XIV. Condução de trabalho técnico; 

XV. Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; 

XVI. Execução de instalação, montagem e reparo; 

XVII. Operação e manutenção de equipamento e instalação; 

XVIII. Execução de desenho técnico. 

Dessa maneira, um projeto pedagógico de graduação em Engenharia de Petróleo deve 

contemplar disciplinas que desenvolvam a capacidade do profissional de executar tais 

atividades. 

O CNE instituiu por meio desta resolução as Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação em Engenharia. Elas definem os princípios, condições e procedimentos 

da formação de engenheiros. Especificamente, no caso da Engenharia de Petróleo, o Conselho 

elenca uma gama de competências a serem formadas no profissional, apresentada a seguir: 

I. Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à 

engenharia; 
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II. Projetar, conduzir experimentos e interpretar resultados; 

III. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

IV. Planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos e serviços de engenharia; 

V. Identificar, formular e resolver problemas de engenharia; 

VI. Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas; 

VII. Supervisionar a operação e a manutenção de sistemas; 

VIII. Avaliar criticamente ordens de grandeza e significância de resultados numéricos; 

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

X. Atuar em equipes multidisciplinares; 

XI. Compreender e aplicar a ética e responsabilidade profissional; 

XII. Avaliar o impacto das atividades da engenharia no contexto social e ambiental; 

XIII. Avaliar a viabilidade econômica de projetos de engenharia; 

XIV. Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional. 

Da mesma forma, os projetos pedagógicos devem seguir e serem formulados com base 

nessas competências, a fim de que o profissional tenha plena capacidade de desempenhar as 

atividades ora inerentes ao seu título após o recebimento do diploma. 

Essas resoluções são amplas, estruturadas e aptas a formar profissionais capazes de 

desempenhar diversas funções, como a natureza da profissão exige. 

Entretanto, ambos os documentos não acompanharam as mudanças tecnológicas 

existentes na sociedade e que foram implementadas no setor de petróleo e gás desde então, 

como por exemplo, inteligência artificial, machine learning e Big Data. 

Em uma indústria altamente competitiva e operacionalmente desafiadora como a de 

Óleo & Gás, torna-se imprescindível a utilização dos recursos tecnológicos mais recentes, pelas 

empresas. 

A inteligência artificial vem sendo utilizada no setor para diagnóstico de brocas de 

perfuração, análise de danos à formação, otimização de operações de perfuração, correlações 

PVT, otimização de métodos de elevação, entre outras (Bello, 2015). 

O machine learning é um ramo da inteligência artificial e vem sendo utilizado na 

indústria do petróleo em inúmeras aplicações, como por exemplo, para caracterização de 

reservatórios (Chaki, 2015). 

Essa enorme quantidade de dados gerados não é analisada por completo sem a 

aplicação de técnicas de inteligência artificial ou de machine learning (Gunnerud, 2018). Nesse 

cenário, surge a possibilidade da aplicação de técnicas de Big Data. O termo Big Data remete 
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à análise de uma grande quantidade de dados. Entretanto, esse campo de estudo abrange outras 

características como o volume, a velocidade, a variedade, a variabilidade e a complexidade das 

informações envolvidas no processo de análise. Devido aos riscos envolvidos na atividade de 

exploração de petróleo, os poços de petróleo possuem inúmeros controles e sensores, os quais 

são responsáveis por gerar uma enorme quantidade de dados históricos. 

Essas inovações estão sendo implementadas na indústria e serão cada vez mais 

essenciais para o aumento da eficiência operacional nas empresas, principalmente em três 

categorias (McKinsey&Co, 2016): 

1. Operações do Futuro – com o aumento da capacidade de coleta e análise de dados, o 

impacto potencial para redução de custos em manutenção pode chegar à 13%, assim 

como uma redução em até 27% do custo ao evitar que equipamentos vitais para a 

produção parem, por meio do aumento da confiabilidade e do tempo produtivo dos 

mesmos. 

2. Limites do Reservatório – com a integração das tecnologias, as empresas têm 

conseguido expandir a análise dos reservatórios e seus limites, reduzindo em até 20% o 

capital investido em upstream e downstream, melhorando a taxa de recuperação para 

40%. 

3. Marketing e Distribuição no meio digital – diversas indústrias utilizam com frequência 

essas novas tecnologias para entender os hábitos de seus clientes. As empresas de 

petróleo também estão começando a beneficiar-se, usando o mapeamento da jornada do 

cliente, o que permite melhorar a tomada de decisão na otimização da distribuição e 

logística, gerando redução de custos em até 10% e aumentos de receitas em até 3%. 

O emprego eficiente de tecnologias existentes pode trazer um retorno de até US$1 

bilhão para as companhias de petróleo, segundo estudo conduzido pela empresa global de 

consultoria McKinsey (McKinsey&Co, 2016). Isso prova a necessidade de inserir esse tipo de 

conhecimento na formação do engenheiro de petróleo. 

Além disso, é necessário desenvolver habilidades relacionadas às habilidades 

comportamentais, comumente chamadas de soft skills. Apesar do CNE mencionar em suas 

diretrizes algumas competências que podem ter relação com tais habilidades, como nos itens 

III, IV, V, IX e X, essa associação torna-se dependente da interpretação da resolução, podendo 

ser ou não entendida dessa forma pela coordenação do curso. 
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3.2 A importância das habilidades comportamentais para o engenheiro de petróleo 

As habilidades comportamentais que as companhias de petróleo consideram 

importantes em um profissional podem ser inúmeras. O estudo de Fattahi et al. (2013) 

apresentou as soft skills consideradas importantes para as companhias, em um engenheiro de 

petróleo recém-formado. Foram entrevistadas 114 empresas de origem norte-americana, inglesa 

e canadense. O quadro 3.1 mostra as habilidades consideradas importantes por mais de 80% 

das companhias de petróleo. 
Quadro 3.1 – Habilidades comportamentais consideradas importantes em um recém-formado. 

Habilidades Comportamentais 

Comunicação oral 

Trabalho em equipe 

Profissionalismo/Ética no trabalho 

Comunicação escrita 

Pensamento Crítico 

Ética e Responsabilidade Social 

Liderança 

Tecnologia da informação 

Criatividade e Inovação 

Fonte: The Elements of a Soft Competency Matrix (2013). 

Apesar dessas habilidades não serem diretamente ensinadas em nenhuma disciplina, é 

possível desenvolvê-las nas atividades extracurriculares que o curso oferece. 

Além disso, Howes (2017) chegou à conclusão de que a forma mais eficiente de inserir 

as habilidades comportamentais na formação de um profissional é adicionando práticas que 

desenvolvam tais habilidades aliadas às habilidades técnicas. 

Isso se dá pelo fato de que a maioria dos cursos isolados sobre habilidades 

comportamentais contempla um conteúdo genérico e extenso sobre determinado assunto, o que 

resulta em pouca aplicabilidade em um ambiente corporativo específico. Portanto, unir o 

aprendizado de soft skills e hard skills promoveria a oportunidade de praticá-las no contexto 

adequado e facilitaria a sua aplicação posteriormente, na carreira profissional. 

O estudo de caso de Howes (2017) mostrou que companhias têm incluído uma etapa de 

simulação empresarial em seus programas de treinamento, com o objetivo de identificar e 
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avaliar algumas habilidades como trabalho em equipe, resolução de conflitos, comunicação e 

liderança em equipes multidisciplinares. Essa é uma proposta similar à desenvolvida em 

algumas atividades de extensão da graduação como empresas juniores, equipes de competição 

e grupos acadêmicos. 

Acredita-se que a participação nessas atividades de extensão é essencial para o 

desenvolvimento das habilidades comportamentais nos estudantes de graduação e que tais 

habilidades são obrigatórias para formar um profissional qualificado. Isso pode ser comprovado 

pelo fato de a SPE possuir um Comitê específico para tratar de assuntos relacionados ao 

desenvolvimento de soft skills por parte dos membros da sociedade, o Soft Skills Committee. 

(Howes, 2017) 

Portanto, acredita-se que para adequar o profissional de Engenharia de Petróleo às 

necessidades atuais do setor e garantir que o mesmo tenha capacidade para desempenhar sua 

função, essas resoluções e os projetos pedagógicos criados a partir delas precisam ser revistos. 

Particularmente, na UFF, acredita-se que promover e incentivar o desenvolvimento dessas 

habilidades nos estudantes fará com que os mesmos se destaquem perante os demais 

profissionais e no ambiente desafiador da indústria do petróleo, elevando a reputação e a 

credibilidade dos profissionais, do curso e da universidade. 
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3.3 A Proposta Curricular para os Cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo 

Com o objetivo de criar uma proposta curricular para o curso de bacharelado em 

engenharia de petróleo da UFF, foram estudados os currículos de renomados cursos de 

engenharia de petróleo no Brasil, tais como os das seguintes universidades: UENF, PUC Rio, 

UFRJ e USP. Como abordado no item 3.1, os cursos possuem uma heterogeneidade oriundas 

dos seus respectivos departamentos de origem. A SPE Brasil elaborou, com representantes de 

diversas universidades, uma nova proposta visando sanar a questão da heterogeneidade. 

A proposta tem por objetivo oferecer um referencial para a elaboração de projetos 

pedagógicos em novos cursos e reforma curricular de cursos existentes, apresentando um 

padrão mínimo de conteúdos a serem desenvolvidos no estudante de graduação em Engenharia 

de Petróleo no Brasil. 

Acredita-se que essa padronização contribuirá para aumentar a qualidade dos cursos 

oferecidos e facilitar a mobilidade acadêmica a nível de graduação, permitindo ao discente a 

equivalência dos créditos obtidos em outra instituição (Proposta Curricular, 2016). Esse último 

ponto é de grande importância, pois contribuiria para uma redução da burocracia existente entre 

as universidades. Atualmente, o discente é impossibilitado de cursar disciplinas em outras 

universidades, por incompatibilidade de carga horária e ementa. Permitir esse intercâmbio de 

alunos promoveria uma maior integração entre instituições e contribuiria para enriquecer a 

formação do profissional e o ensino. 

O padrão mínimo de conteúdos da proposta é pautado em seis grandes áreas 

específicas da Engenharia de Petróleo, conforme apresentado no documento: Geociências, 

Engenharia de Poços, Engenharia de Reservatórios, Processos de Produção, Gestão do Petróleo 

e Modelagem Matemática e Computacional. Além disso, o currículo de engenharia deve ser 

composto por conteúdos básicos e profissionalizantes, os quais não serão o foco deste estudo. 

Então, a proposta chega a um conjunto de disciplinas e cargas horárias que servem de 

recomendação para os cursos de graduação. Essa recomendação é apresentada no quadro 3.2. 
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Quadro 3.2–Disciplinas e cargas horárias divididas por área de conhecimento. 

Grandes áreas da Engenharia de Petróleo Número de Disciplinas Carga Horária (h) 
Geociências 3 180 
Engenharia de Poços 6 300 
Engenharia de Reservatórios 6 300 
Processos de Produção 5 300 
Gestão do Petróleo 2 150 
Modelagem Matemática e Computacional 2 120 
Projeto Multidisciplinar 1 60 
Total 25 1410 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo (2014). 

Diante dessa recomendação, a grade curricular do curso de graduação da UFF foi 

estudada a fim de avaliar o seu grau de adequação à mesma. Mais adiante, no capítulo 5 deste 

trabalho, será feita uma análise propositiva da grade curricular do curso de graduação da UFF. 
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3.4 Comparação entre as disciplinas sugeridas pela Proposta Curricular da SPE e as 

Disciplinas do Projeto Pedagógico da UFF 

O processo de avaliação consistiu em fazer um levantamento de todas disciplinas do 

ciclo profissional do curso da UFF e compará-las com as disciplinas relacionadas às áreas 

mostradas no quadro 3.2. 

3.4.1 Avaliação das disciplinas de Geociências 

Para a área de Geociências, a proposta contempla 3 disciplinas que totalizam uma 

carga horária de 180 horas, enquanto a UFF apresenta 4 disciplinas em seu programa, 

totalizando 276 horas, conforme ilustrado no quadro 3.3. Pelos parâmetros da Proposta da SPE 

com relação a carga horária, a UFF possui 53% a mais do que recomendado, o que reflete a alta 

importância dada a este campo de estudo pela UFF. 

 
Quadro 3.3 – Comparativo de disciplinas de Geociências entre SPE e UFF. 

Geociências (SPE) 
Carga 

Horária (h) Disciplinas Equivalentes (UFF) 
Carga 

Horária(h) 

Geologia do 
Petróleo 60 

GGO00095 - Sistema Terra 72 

GGO00094 - Geologia do Petróleo 72 

Geofísica Aplicada 
ao E&P 60 GGO00073 - Estudos Integrados de 

Reservatórios 72 

Perfilagem 60 TEQ00009 - Perfilagem de Poços 60 

Total 180 Total 276 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo (2014) e 

Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

3.4.2 Avaliação das disciplinas de Engenharia de Poços 

Para a área de Engenharia de Poços, a proposta sugere 6 disciplinas que totalizam uma 

carga horária de 300 horas e, a UFF, 5 disciplinas, totalizando a mesma quantidade de horas, 

conforme ilustrado no quadro 3.4. Vale ressaltar que, apesar de uma quantidade menor de 

disciplinas, a carga horária é a mesma, indicando que esse campo de estudo é igualmente 

valorizado pela UFF. 
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Quadro 3.4 – Comparativo de disciplinas de Engenharia de Poços entre SPE e UFF. 

Engenharia de Poços 
(SPE) 

Carga 
Horária (h) Disciplinas Equivalentes (UFF) 

Carga 
Horária (h) 

Completação 60 TEQ00167 - Completação de 
Poços 60 

Fluidos de Perfuração e 
Completação 60 TEQ00174 - Fluidos de 

Perfuração e Completação 60 

Perfuração I 60 TEQ00168 - Engenharia de 
Perfuração 60 

Perfuração II 60 

Geomecânica e 
Estabilidade de Poços 30 TEQ00153 - Projeto de Poços de 

Petróleo 60 

Estimulação de Poços 30 TEQ00171 - Estimulação de 
Poços 60 

Total 300 Total 300 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo (2014) e 

Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

3.4.3 Avaliação das disciplinas de Engenharia de Reservatórios 

Para a área de Engenharia de Reservatórios, a proposta recomenda 6 disciplinas com 

uma carga horária de 300 horas. Na UFF, são 6 disciplinas com um total de 360 horas, conforme 

ilustrado no quadro 3.5. A UFF possui a uma carga horária 20% superior à proposta pela SPE, 

o que mostra o quanto o campo de Engenharia de Reservatórios é valorizado na UFF. 
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Quadro 3.5 – Comparativo de disciplinas de Engenharia de Reservatórios entre SPE e UFF. 

Engenharia de 
Reservatórios (SPE) 

Carga 
Horária (h) Disciplinas Equivalentes (UFF) Carga 

Horária (h) 

Propriedades dos Fluidos 30 TEQ00160 - Propriedades de 
Fluidos de Petróleo 60 

Propriedades das Rochas 60 
TEQ00170 - Engenharia de 

Reservatórios 60 Engenharia de 
Reservatórios I 60 

Engenharia de 
Reservatórios II 60 

TEQ00184 - Reservatórios de Óleo 
e Gás 60 

TEQ00177 - Métodos de 
Recuperação 60 

Simulação Numérica de 
Reservatórios 30 TEQ00178 - Simulação de 

Reservatórios 60 

Avaliação de Formações 60 TEQ00165 - Avaliação de 
Formações e Testes de Poços 60 

Total 300 Total 360 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo, 2014 e 

Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

3.4.4 Avaliação das disciplinas de Processos de Produção 

Para a área de Processos de Produção, a proposta aponta 5 disciplinas e uma carga 

horária de 300 horas, contra 6 disciplinas na grade curricular da UFF, que somam 405 horas, 

conforme ilustrado no quadro 3.6. Nesse caso a UFF disponibiliza mais disciplinas e uma carga 

horária 35% superior à sugerida pela SPE. Apesar da disciplina Garantia de Escoamento não 

estar no quadro de disciplinas obrigatórias, ela consta no quadro de disciplinas optativas. 
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Quadro 3.6– Comparativo de disciplinas de Processos de Produção entre SPE e UFF. 

Processos de Produção 
(SPE) 

Carga 
Horária (h) Disciplinas Equivalentes (UFF) Carga 

Horária (h) 

Escoamento de Petróleo 60 TEQ00196 - Fluidos e Escoamentos 
na Indústria a do Petróleo 45 

Garantia de Escoamento 60 TEQ00183 - Garantia de 
Escoamento (optativa) 60 

Métodos de Elevação de 
Petróleo 60 TEQ00169 - Engenharia de 

Produção de Petróleo 60 
Processamento Primário 

de Petróleo 60 TDT00037 - Sistema de Produção 
Offshore 60 

Fundamentos da Eng. 
Naval e Submarina 60 TEC00214 - Estruturas Offshore 

60 

Não existe equivalente - TEQ00113 -Tecnologia do Refino 
60 

Total 300 Total 405 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo (2014) e 

Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

3.4.5 Avaliação das disciplinas de Gestão do Petróleo 

Para a área de Gestão do Petróleo, a proposta sugere 3 disciplinas que totalizam uma 

carga horária de 150 horas, enquanto o curso possui 3 disciplinas e 180 horas, conforme 

ilustrado no quadro 3.7. A UFF possui carga horária 20% superior à da proposta para esse 

campo de estudo. 
Quadro 3.7– Comparativo de disciplinas de Gestão do Petróleo entre SPE e UFF. 

Gestão do Petróleo 
(SPE) 

Carga 
Horária (h) Disciplinas Equivalentes (UFF) Carga 

Horária (h) 

Direito do Petróleo 30 Não existe equivalente - 

Economia do 
Petróleo 60 

TEQ00173 - Estrutura e Organização da 
Indústria do Petróleo 60 

TEQ00166 - Avaliação de Projetos na 
Indústria do Petróleo 60 

SMS na Indústria do 
Petróleo 60 TEQ00172 - Engenharia e Meio 

Ambiente 60 

Total 150 Total 180 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo, 2014 e 

Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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3.4.6 Avaliação das disciplinas de Modelagem Matemática e Computacional 

Para a área de Modelagem Matemática e Computacional, a proposta contempla 2 

disciplinas, atingindo uma carga horária de 90 horas. Não existem disciplinas equivalentes na 

Engenharia de Petróleo da UFF, apesar de existir a disciplina Sistema de Controle e Automação, 

nessa área, totalizando 60 horas, conforme ilustrado no quadro 3.8. 
Quadro 3.8– Comparativo de disciplinas de Modelagem Matemática e Computacional entre SPE e UFF. 

Modelagem e Matemática 
Computacional (SPE) 

Carga 
Horária (h) 

Disciplinas Equivalentes 
(UFF) 

Carga 
Horária (h) 

Modelagem Computacional I 30 Não existe equivalente - 

Modelagem Computacional II 60 Não existe equivalente - 

Não existe equivalente - TEQ00103 - Sistema de 
Controle e Automação 60 

Total 90 Total 60 

Fonte: Proposta Curricular para os cursos de Bacharelado em Engenharia de Petróleo, 2014 e 

Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
  



 

 
 

29 

4 GRADE DE HORÁRIOS DAS DISCIPLINAS 

Os horários das aulas do curso de Engenharia de Petróleo da UFF ocorrem em tempo 

integral. As aulas com horário matutino tendem a ocorrer em horários ímpares com duração de 

2 a 4 horas podendo iniciar às 7h, e as dos turnos vespertino e noturno tendem a ocorrer em 

horários pares com duração, em geral, também de 2 a 4 horas, podendo chegar até às 22h. Dessa 

forma é comum que o aluno não tenha aula no intervalo de 13h às 14h, que geralmente é 

reservado para o almoço. 

Um grande problema enfrentado pelo curso é a distribuição dos horários das aulas ao 

longo da semana de acordo com os períodos. O aluno necessita, muitas vezes, ficar grande parte 

do dia aguardando uma aula, pois possui uma disciplina de manhã e outra no final da tarde, por 

exemplo. Além disso, é comum que se tenha dificuldade para conciliar os horários das 

disciplinas com os de outras atividades que o aluno venha a exercer, como iniciação científica 

ou estágio. Como consequência desses problemas, tem-se que o aluno possui dificuldades de 

manter uma atividade em paralelo com a faculdade, tal como participar de projetos acadêmicos. 

Em alguns casos, acontece de o aluno precisar atrasar sua formação por ter deixado de cursar 

disciplinas a fim de conciliar o horário com outras atividades como iniciação científica, empresa 

júnior, monitorias e estágio, que são essenciais para a formação de um profissional de 

excelência. 

Tendo em vista minimizar esses problemas, foi elaborada uma proposta que visa uma 

melhor distribuição de horários. Dessa forma, a expectativa é de que os alunos possam 

aproveitar melhor o tempo enquanto estudantes de graduação e, de maneira mais flexível, 

conciliar outras atividades com a faculdade sem prejudicar seu desempenho, contribuindo para 

uma melhor formação do aluno. 

Atualmente, a distribuição dos horários de aula não é concentrada em algum turno 

específico ao longo dos períodos. Essa variação de horários acaba por influenciar 

negativamente o desempenho acadêmico dos alunos, por restringir o horário de estudo, além de 

dificultar sua participação em atividades acadêmicas, dada a baixa flexibilidade de horários. 

Os quadros a seguir mostram como estão distribuídos os horários ao longo dos 10 

períodos e como seria a nova proposta de distribuição. Os períodos pares têm como base os 

horários de 2018.1 e os ímpares os horários de 2017.1, uma vez que o curso possui a maior 

parte dos ingressos apenas uma vez por ano, por meio do ENEM. Portanto, existem disciplinas 

que são oferecidas anualmente. A nova distribuição foi montada, seguindo algumas premissas 

criadas para beneficiar o desempenho acadêmico e otimizar a experiência do discente na 
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Universidade, de forma a engrandecer a sua formação. Essas premissas serão apresentadas 

posteriormente neste trabalho, mas antes é preciso expor os pontos que motivaram tais 

premissas. Os quadros 4.1 ao 4.10 apresentam os horários atuais e os propostos de cada período. 
Quadro 4.1 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 1° período 

1º Período 
2a 

feira 3a feira 
4a 

feira 5a feira 6a feira  1º Período 
2a 

feira 3a feira 
4a 

feira 5a feira 
6a 

feira 

Início Fim Código Código Código Código Código 
 Início Fim Código Código Código Código Código 

7 8            7 8 GAN 
00143 

  GAN 
00143 

  GAN 
00143 8 9       

GQI 
00048 

   8 9   
GQI 

00048 9 10   GQI 
00048 

     9 10 GMA 
00019 

GQI 
00048 

GMA 
00019 TEQ 

00106 10 11        10 11 

11 12   GOO 
000067 

  GOO 
000067 

   11 12 SSN 
00143 

GOO 
000067 

  GOO 
000067 12 13        12 13     

13 14            13 14           

14 15 GMA0 
0019 TEQ 

00106 

GMA 
00019 

     14 15           

15 16      15 16           

16 17 SSN 
00143 

       16 17           

17 18          17 18           

18 19 GAN 
00143 

  GAN 
00143 

  GAN 
00143 

 18 19           

19 20      19 20           

20 21            20 21           

21 22            21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

 
Quadro 4.2 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 2° período 

2º Período 2a 
feira 3a feira 4a feira 5a feira 6a 

feira 
 2º Período 2a 

feira 3a feira 4a 
feira 5a feira 6a 

feira 

Início Fim Código Código Código Código Código  Início Fim Código Código Código Código Código 

7 8            7 8   GMA 
00022 

GFI 
00163 

GMA 
00022 

  

8 9            8 9     

9 10   GGO 
000095 

  GGO 
000095 TDT 

00076 

 9 10 GFI 
00158 

GGO 
000095 

GFI 
00158 

GGO 
000095 TDT 

00076 
10 11      10 11 

11 12 GMA 
00021 

TCC 
00326 GMA00021 TCC 

00326 

 11 12 GMA 
00021 

TCC 
00326 

GMA 
00021 

TCC 
00326 12 13  12 13 

13 14            13 14           

14 15 GFI 
00158 

GMA 
00022 

GFI 
00158 

GMA 
00022 

   14 15           

15 16    15 16           

16 17     GFI 
00163 

     16 17           

17 18          17 18           

18 19            18 19           

19 20            19 20           

20 21            20 21           

21 22            21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

 
 
 
 
 



 

 
 

31 

Quadro 4.3 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 3° período 

3º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 6a feira  3º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 
6a 

feira 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código  Início Fim 
Código 

Código Código Código Código 

7 8           
 7 8           

8 9         
TDT 

00035 

 8 9         
TDT 

00035 9 10 TEM 
00176 

GGO 
00094 

TEM 
00176 

GGO 
00094 

 9 10 TEM 
00176 

GGO 
00094 

TEM 
00176 

GGO 
00094 

10 11  10 11 

11 12 GMA 
00023   GMA 

00023 
  GFI 

00163 
 11 12 GMA 

00023 
GFI 

00160 
GMA 
00023 

GFI 
00160 

GFI 
00163 

12 13    12 13 

13 14           
 13 14           

14 15     GFI 
00160 

  GFI 
00160 

 14 15           

15 16        15 16           

16 17            16 17           

17 18            17 18           

18 19            18 19           

19 20            19 20           

20 21            20 21           

21 22            21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

 
Quadro 4.4 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 4° período 

4º Período 
2a 

feira 3a feira 
4a 

feira 5a feira 6a feira  4º Período 
2a 

feira 3a feira 
4a 

feira 5a feira 
6a 

feira 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código  Início Fim 
Código 

Código Código Código Código 

7 8   

GGO 
00073 

    
TEQ 

00175 

 7 8 TEQ 
00089 

GGO 
00073 

TEQ 
00089 

GGO 
00073 TEQ 

00175 8 9       
 8 9 

9 10 GFI 
00159 

GFI 
00159 

  
 9 10 GFI 

00159 
TEQ 

000094 
GFI 

00159 
TEQ 

000094 
10 11     

 10 11   

11 12 TEM 
00177 

GMA 
00024 

TEM 
00177 

GMA 
00024 

  
 11 12 TEM 

00177 
GMA 
00024 

TEM 
00177 

GMA 
00024 

GFI 
00162 

12 13   
 12 13 

13 14           
 13 14           

14 15 TEQ 
00089 

TEQ 
000094 

TEQ 
00089 

TEQ 
000094 

  
 14 15           

15 16   
 15 16           

16 17   GFI 
00162 

       16 17           

17 18          17 18           

18 19            18 19           

19 20            19 20           

20 21            20 21           

21 22            21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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Quadro 4.5 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 5° período 

5º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 6a feira  5º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 
6a 

feira 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código  Início Fim 
Código 

Código Código Código Código 

7 8           
 7 8 TEQ 

00168 
TEQ 

00009 
TEQ 
00168 

TEQ 
00009 TEQ 

00176 8 9         

TEQ 
00009 

 8 9 

9 10   TCC 
00325 

  TCC 
00325 

 9 10 GET 
00177 

TCC 
00325 

GET 
00177 

TCC 
00325 

10 11     
 10 11   

11 12 GFQ 
00019 

TEQ 
00170 

GFQ 
00019 

TEQ 
00170 

 11 12 GFQ 
00019 

TEQ 
00170 

GFQ 
00019 

TEQ 
00170 

  

12 13    12 13   

13 14 
TEQ 

00176 

        
 13 14           

14 15 TEQ 
00168 

  TEQ 
00168 

  
 14 15           

15 16     
 15 16           

16 17 GET 
00177 

  GET 
00177 

     16 17           

17 18        17 18           

18 19            18 19           

19 20            19 20           

20 21            20 21           

21 22            21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

 
Quadro 4.6 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 6° período 

6º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 6a feira  6º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 
6a 

feira 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código  Início Fim 
Código 

Código Código Código Código 

7 8 TEP 
00110 

    

TEQ 
00173 

   7 8 TEP 
00110 

TEQ 
00167 

TEQ 
00179 

TEQ 
00173 

TEQ 
00179 

8 9        8 9 

9 10 TEQ 
00174 

  TEQ 
00174 

TEQ 
00184 

 9 10 TEQ 
00174 

TEQ 
00174 

TEQ 
00184 

10 11    10 11 

11 12 TEM 
00033 

  TEM 
00033 

   11 12 TEM 
00033 

TEE 
00113 

TEM 
00033 

TEE 
00113 

12 13      12 13 

13 14            13 14           

14 15 TEQ 
00179 

  TEQ 
00179 

     14 15           

15 16        15 16           

16 17   TEE 
00113 

  TEE 
00113 

   16 17           

17 18        17 18           

18 19   

TEQ 
00167 

       18 19           

19 20          19 20           

20 21          20 21           

21 22          21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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Quadro 4.7 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 7° período 

7º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 6a feira  7º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 
6a 

feira 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código  Início Fim 
Código 

Código Código Código Código 

7 8       

TEQ 
00166 

TEC 
00214 

 7 8     

TEQ 
00165 

TEQ 
00166 

TEC 
00214 

8 9   
TEQ 

00196 

   8 9   
TEQ 

00196 9 10 

TEQ 
00160 

   9 10 

TEQ 
00160 

10 11    10 11 

11 12 TEP 
00109 

  TEP 
00109 

   11 12 TEP 
00109 

  TEP 
00109 TEP 

00088 12 13      12 13   

13 14            13 14         

14 15 

TEQ 
00165 

         14 15           

15 16          15 16           

16 17          16 17           

17 18       
TEP 

00088 

 17 18           

18 19          18 19           

19 20          19 20           

20 21            20 21           

21 22            21 22           

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

 
Quadro 4.8 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 8° período 

8º Período 
2a 

feira 3a feira 
4a 

feira 5a feira 
6a 

feira  8º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 6a feira 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código  Início Fim 
Código 

Código Código Código Código 

7 8            7 8           

8 9            8 9           

9 10 

TEQ 
00113 

TEQ 
00172 

TEQ 
00153 

     9 10           

10 11      10 11           

11 12      11 12           

12 13      12 13           

13 14            13 14           

14 15 

TEQ 
00178 

TEP 
00108 

TDT 
00037 

TEP 
00108 

   14 15           

15 16    15 16         

TDT 
00037 

16 17 OPTATIVA 
I 

OPTATIVA 
I 

   16 17 

TEQ 
00113 

TEP 
00108 

TEQ 
00178 

TEP 
00108 

17 18    17 18 

18 19       

TEQ 
00171 

   18 19 TEQ 
00172 

TEQ 
00172 

19 20          19 20 
OPTATIVA 

I 20 21          20 21 TEQ 
00153 

TEQ 
00171 

TEQ 
00153 

TEQ 
00171 

21 22          21 22 

(a)     (b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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Quadro 4.9 – Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 9° período 

9º Período 
2a 

feira 3a feira 
4a 

feira 5a feira 
6a 

feira Sábado 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código Código 

7 8       

OPTATIVA 
III 

    

8 9           

9 10   

TEQ 
00103 

      

10 11         

11 12     
TEQ 

00116 

    

12 13         

13 14           

14 15   

TEQ 
00169 

        

15 16           

16 17         TEQ 
00115 

17 18         

18 19 

TEQ 
00177 

OPTATIVA 
II 

        

19 20         

20 21         

21 22         

(a) 
 

9º Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 
5a 

feira 6a feira Sábado 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código Código 

7 8             

8 9             

9 10           TEQ 
00115 

10 11           

11 12             

12 13             

13 14             

14 15             

15 16             

16 17             

17 18             

18 19 

TEQ 
00177 

TEQ 
00103 

TEQ 
00169 

TEQ 
00116 

OPTATIVA 
II 

  

19 20   

20 21   

21 22       

(b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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Quadro 4.10–Grade de horário atual (a) e proposta (b) para o 10° período 
10º 

Período 
2a 

feira 
3a 

feira 
4a 

feira 5a feira 
6a 

feira Sábado 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código Código 

7 8           TGO 
00002 

8 9           

9 10         
TEQ 

00161 

  

10 11           

11 12           

12 13             

13 14             

14 15             

15 16             

16 17             

17 18             

18 19       

OPTATIVA 
IV 

    

19 20           

20 21           

21 22           

(a) 
 

10º 
Período 

2a 
feira 

3a 
feira 4a feira 5a feira 

6a 
feira Sábado 

Início Fim 
Código 

Código Código Código Código Código 

7 8           TGO 
00002 

8 9           

9 10             

10 11             

11 12             

12 13             

13 14             

14 15             

15 16             

16 17             

17 18             

18 19     

OPTATIVA 
III 

OPTATIVA 
IV 

TEQ 
00161 

  

19 20       

20 21       

21 22         

(b) 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 

O primeiro ponto a ser analisado é a quantidade de horas/aulas que o aluno tem por 

dia. Há casos em que o aluno pode ser exposto a 10 horas de aula em um mesmo dia, como é 

percebido no quarto período, apresentado no quadro 4.4 e pode chegar até 12 horas 
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consecutivas, a exemplo do quadro 4.9, correspondente ao nono período. Essa rotina é bastante 

exaustiva, de modo que nas últimas aulas do dia é natural que o aluno esteja cansado e com 

dificuldades de concentração, diminuindo o seu desempenho e rendimento. 

Outro ponto a ser analisado é a quantidade de horas consecutivas de uma mesma 

disciplina teórica. É percebido a existência de disciplinas com 4 horas consecutivas de duração, 

a partir do 2º período. Ficar imerso num assunto teórico por 4 horas acaba por ser exaustivo, 

diminuindo o rendimento do aluno. A sugestão para esse problema seria dividir a disciplina em 

2 dias de 2 horas, ou dividir a aula em parte teórica e parte prática, onde o aluno seria estimulado 

a resolver exercícios sobre o assunto em questão e a participar de discussões acerca do tema 

tratado. 

Um terceiro ponto é a distribuição dos horários em si. Há períodos em que o aluno 

possui dias com uma lacuna entre os horários das matérias. Essa lacuna dificilmente é 

preenchida, gerando ociosidade no tempo na universidade uma vez que, na maioria dos casos, 

esses intervalos variam de 1 a 2 horas, desperdiçando tempo produtivo. O fato de possuir grande 

parte do dia ocupado por aulas em horários alternativos dificulta a sua participação em 

atividades como iniciação científica, monitorias, empresas juniores, capítulos estudantis, entre 

outras atividades, que desenvolvem habilidades comportamentais e que são demandadas pela 

indústria, conforme apresentado no capítulo 3. Já em períodos mais avançados, o aluno começa 

a se envolver em estágios. Sendo assim, é crucial que ele tenha disponibilidade para estagiar. 

Esse é um grande problema enfrentado pelo curso, hoje, que torna-se mais um obstáculo para 

o aluno na hora de ingressar profissionalmente na indústria do petróleo. 

Dessa forma, visando aumentar o desempenho acadêmico do aluno, estimular sua 

participação em atividades extracurriculares, tornando-o mais competitivo e mais preparado 

para os desafios da profissão, foi elaborada uma nova proposta de grade de horários. 

Para a elaboração desta, foram definidas algumas premissas, de modo que, caso 

alguma sugestão seja considerada inviável, é possível que os responsáveis sugiram uma nova 

proposta visando solucionar as problemáticas tratadas anteriormente, tendo como base essas 

premissas. Assim, a proposta mostra-se ampla e adaptável, não estando limitada a apenas uma 

solução. São as premissas: 

1. O plano de estudos do discente deve possuir uma carga horária máxima de 6 horas de 

aula por dia; 

2. Deve-se eliminar ou minimizar os intervalos entre as aulas; 
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3. As aulas devem ser concentradas, de preferência, no horário matutino ou noturno, de 

modo que não ocorra aula de manhã e à noite em um mesmo dia; 

4. Deve-se evitar aulas teóricas com 4 horas consecutivas de duração, e caso tenha, 

implementar misto de teoria e prática, por exemplo 2 horas teóricas e 2 horas de 

exercício e discussão; 

5. Até o 7º período deve-se ter em mente o desenvolvimento do aluno no âmbito 

acadêmico; 

6. A partir do 8º período deve-se ter em mente o desenvolvimento do aluno no âmbito 

profissional. 

A lógica da primeira premissa surgiu da seguinte análise: O curso de Engenharia de 

Petróleo da UFF possui 3983 horas e é dividido em 10 períodos. Dessas horas, 190 são 

referentes às disciplinas de Estágio Supervisionado e Atividade Complementar, ou seja, 

disciplinas não presenciais. Sendo assim, tem-se 3793 horas divididas em 10 períodos, uma 

média de 379,3 horas por período. Considerando uma média de 15 semanas por período, obtém-

se uma média de 25,3 horas por semana. Para atender as premissas 5 e 6, é necessário que os 

períodos iniciais concentrem uma carga horária maior do que os períodos finais da graduação, 

de modo que o aluno tenha mais disponibilidade para executar atividades extracurriculares já 

mencionadas. Dessa maneira, concluiu-se que um turno de 6 horas diárias seria o limite ideal, 

equivalente a 30 horas por semana. 

A segunda premissa foi criada como forma de solucionar os problemas relacionados 

ao aproveitamento de tempo produtivo, citados anteriormente neste capítulo. Nesse ínterim, a 

terceira premissa surgiu de maneira a estar em consonância com a anterior. A quarta premissa 

objetiva aumentar o rendimento do discente, tornando as aulas menos cansativas e mais 

participativas, baseando-se nas observações empíricas dos autores. Por fim, a quinta e a sexta 

premissas foram criadas para aperfeiçoar a formação profissional e tornar os discentes mais 

qualificados, gerando vantagens competitivas para os mesmos.  

Na proposta, os horários são concentrados no turno matutino até o 7º período, onde o 

aluno é estimulado a se adaptar à nova rotina de estudo na faculdade desde o 1º período. A parte 

da tarde/noite pode ser utilizada para estudos ou participar de projetos universitários. Além 

disso, no 7º período o aluno já possui disponibilidade para estagiar 4 horas por dia. Nos 8º, 9º 

e 10º períodos as matérias se concentram no turno vespertino/noturno. Assim, existe a 

possibilidade de o aluno estagiar 6 horas por dia, todos os dias, fazendo com que ele amplie o 

seu aprendizado, atendendo todas as premissas criadas.  
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5 DISCUSSÕES E ANÁLISES 

Seguindo o objetivo deste trabalho, acredita-se que o curso de Engenharia de Petróleo 

da UFF necessita de algumas mudanças. 

Primeiramente, foi feito um levantamento sobre a grade curricular dos cursos mais 

renomados em Engenharia de Petróleo no Brasil a fim de verificar uma padronização e 

encontrar possíveis melhorias a serem implementadas no curso da UFF. Assim, constatou-se 

que os cursos não são homogêneos devido à origem de cada um deles. Então, utilizou-se como 

referencial a proposta curricular sugerida pela SPE Seção Brasil, para verificar a existência de 

eventuais divergências entre as disciplinas da UFF e as disciplinas recomendadas pela SPE, 

conforme descrito no capítulo 3. A partir dessa avaliação, tomou-se como base os cursos de 

Engenharia de Petróleo a nível internacional para dar embasamento às sugestões de alterações 

propostas. Essas alterações têm por finalidade aproximar o curso da UFF de padrões 

internacionais, já que a indústria do petróleo possui alcance global, porém respeitando as 

particularidades brasileiras. Dessa forma, acredita-se que tais sugestões contribuam para 

melhorar o curso e a formação dos profissionais, baseado nos argumentos apresentados. 

Acredita-se que alguns campos de estudo não estão abordando de maneira ideal alguns 

assuntos, o que motivou a criação dessas recomendações. É importante ressaltar que a carga 

horária total original do curso foi mantida. Portanto, as sugestões de inclusão de novas 

disciplinas acompanham mudanças nas cadeiras atuais. 
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5.1 Sugestões propostas nas disciplinas de Geociências 

Conforme mencionado no capítulo 3, a UFF contempla 4 disciplinas de Geociências e 

um total de 296 horas. Entretanto, as disciplinas Sistema Terra e Geologia do Petróleo, ambas 

de 72 horas, possuem diversos assuntos recorrentes. Suas ementas poderiam ser suprimidas para 

se adequar a uma única disciplina de 60 horas, sem eliminar assuntos de importância da ementa. 

Uma forma apropriada de fazer isso é se baseando na ementa da proposta da SPE, referente à 

Geologia do Petróleo. Sendo assim, acredita-se que a disciplina GGO00095 - Sistema Terra 

pode ser absorvida por GGO00094 - Geologia do Petróleo. Essa alternativa foi escolhida para 

suportar disciplinas de outras áreas de conhecimento, que não estão sendo contempladas no 

currículo e que serão apresentadas posteriormente. 

Ademais, acredita-se que a disciplina GGO00073 - Estudos Integrados de Reservatórios 

deveria abordar os tópicos Prospecção de Petróleo, Perfuração, Avaliação de Formações e 

Reservatórios, bem como os tópicos atuais relacionados a sísmica e geofísica. Essa abordagem 

promoveria no aluno uma noção mais ampla do processo de exploração do petróleo e uniria 

conceitos das diversas áreas relacionadas, mesmo que superficialmente. 

Assim, a cadeira teria uma importância maior no currículo, pois seria responsável por 

dar início ao fomento do pensamento interdisciplinar no aluno, conectando conhecimentos de 

várias disciplinas, algo que é tão exigido na indústria do petróleo. Consequentemente, sua carga 

horária seria melhor aproveitada na grade curricular, além da possibilidade de reduzi-la para 60 

horas. 

Por conseguinte, apresenta-se uma nova distribuição das disciplinas de Geociências, no 

que diz respeito à carga horária e quantidade. Essas alterações podem ser vistas no quadro 5.1. 
Quadro 5.1 – Sugestão de disciplinas relacionadas à Geociências. 

Disciplinas de Geologia Carga Horária (h) 

GGO00094 - Geologia do Petróleo 60 

GGO00073 - Estudos Integrados de Reservatórios 60 

TEQ00009 - Perfilagem de Poços 60 

Total 180 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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5.2 Sugestões propostas nas disciplinas de Engenharia de Poços 

Após analisar as ementas das disciplinas de Engenharia de Poços, foi constatado que 

o currículo da UFF se encontra bem distribuído nesta área de conhecimento. Além disso, todos 

os tópicos relevantes nessa área de conhecimento estão sendo abordados nas disciplinas 

existentes. Considera-se, assim, que as disciplinas dessa grande área atendem plenamente às 

formações técnicas do aluno para que este atue na indústria do petróleo e, por este motivo, não 

há necessidade de realizar nenhuma alteração. 
Quadro 5.2 – Sugestão de disciplinas relacionadas à Engenharia de Poços. 

Disciplinas de Engenharia de Poços Carga Horária (h) 

TEQ00168 - Engenharia de Perfuração 60 

TEQ00167 - Completação de Poços 60 

TEQ00174 - Fluidos de Perfuração e Completação 60 

TEQ00171 - Estimulação de Poços 60 

TEQ00153 - Projeto de Poços de Petróleo 60 

Total 300 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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5.3 Sugestões propostas nas disciplinas de Engenharia de Reservatórios 

Ao examinar as ementas das disciplinas de Engenharia de Reservatórios, obteve-se a 

mesma conclusão do tópico anterior. Portanto, a sugestão para esse campo de conhecimento é 

manter a distribuição atual de disciplinas. 

 
Quadro 5.3 – Sugestão de disciplinas relacionadas à Engenharia de Reservatórios. 

Disciplinas de Engenharia de Reservatórios Carga Horária (h) 

TEQ00170 - Engenharia de Reservatórios 60 

TEQ00160 - Propriedades de Fluidos de Petróleo 60 

TEQ00184 - Reservatórios de Óleo e Gás 60 

TEQ00178 - Simulação de Reservatórios 60 

TEQ00165 - Avaliação de Formação e Testes de Poços 60 

TEQ00177 - Métodos de Recuperação 60 

Total 360 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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5.4 Sugestões propostas nas disciplinas de Processos de Produção 

Na área de Processos de Produção, sugere-se a inclusão da disciplina Garantia de 

Escoamento. Essa disciplina aborda estratégias e procedimentos essenciais para assegurar que 

os fluidos produzidos no reservatório escoam do fundo do poço até a superfície e que o fluxo 

não seja interrompido por situações adversas, como o acúmulo de parafinas, asfaltenos, hidratos 

e corrosão, sendo essencial na formação de um engenheiro de petróleo. Essa disciplina 

atualmente consta no quadro de disciplinas optativas do curso da UFF e possui carga horária 

60 horas. 

Acredita-se ainda que há necessidade de incluir a disciplina Processamento Primário de 

Petróleo na grade da UFF, pois os assuntos referentes à ela estão relacionados ao funcionamento 

de uma plataforma de petróleo, sendo de suma importância na formação do engenheiro de 

petróleo. Devido à proximidade desses temas com o refino do petróleo, sugere-se a adequação 

da ementa da cadeira TEQ00113 -Tecnologia do Refino para cobrir assuntos relacionadas ao 

processamento primário, de forma que a carga horária da disciplina seja mantida. 

O quadro 5.4 indica a sugestão das disciplinas do campo de Processos de Produção a 

serem ofertadas pelo curso da UFF. 

 
Quadro 5.4 – Sugestão de disciplinas relacionadas à Processos de Produção 

Disciplinas de Processos de Produção Carga Horária (h) 

TEQ00196 - Fluidos e Escoamentos na Indústria do Petróleo 45 

TEQ00183 - Garantia de Escoamento 60 

TEQ00169 - Engenharia de Produção de Petróleo 60 

TDT00037 - Sistema de Produção Offshore 60 

TEC00214 - Estruturas Offshore 60 

TEQ00113 - Processamento Primário de Petróleo 60 

Total 345 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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5.5 Sugestões propostas nas disciplinas de Gestão do Petróleo 

Para o campo Gestão do Petróleo, nota-se que a UFF não possui disciplinas associadas 

à Direito do Petróleo e SMS na Indústria do Petróleo. Nessa área, existe a disciplina Engenharia 

e Meio Ambiente, que aborda o tema Ciências do Meio Ambiente. Acredita-se que essa 

disciplina poderia ser adequada para abordar os tópicos da ementa existente na disciplina SMS 

da Indústria do Petróleo, apresentada no Apêndice A, considerada de suma importância na 

formação profissional. Sendo assim, Engenharia e Meio Ambiente passaria a abordar também 

assuntos relacionados à saúde e segurança, além da abordagem existente. 

Além disso, disciplinas relacionadas à Economia do Petróleo correspondem a 120 

horas na grade curricular do curso, com as disciplinas TEQ00173 - Estrutura e Organização da 

Indústria do Petróleo e TEQ00166 - Avaliação de Projetos na Indústria do Petróleo, ambas de 

60 horas. Na primeira, os assuntos abordados não estão diretamente relacionados à Economia 

do Petróleo, mas a forma como a indústria se organiza e sua evolução histórica. Comumente, 

esses tópicos são abordados, mesmo que superficialmente, na disciplina Introdução à 

Engenharia de Petróleo. Então, acredita-se que os tópicos de Estrutura e Organização da 

Indústria do Petróleo poderiam ser absorvidos pela disciplina Introdução à Engenharia de 

Petróleo, com o objetivo de fornecer uma visão geral da indústria e suas características para o 

recém-ingressado no curso, que muitas vezes lhe são desconhecidas. Apesar de comparar 

ementas de disciplinas de 6º e 1º período, respectivamente, cabe ressaltar que os tópicos não 

possuem teor técnico e pré-requisitos de conhecimento. Portanto, podem ser abordados no 1º 

período sem ônus para os alunos. Para que essa alteração seja bem-sucedida, faz-se necessário 

a inclusão de 15 horas na disciplina de Introdução à Engenharia de Petróleo, totalizando 60 

horas. 

Dessa maneira, as alterações propostas modificam a carga horária e as disciplinas 

oferecidas nessa área de conhecimento. Essas modificações estão apresentadas no quadro 5.5. 
Quadro 5.5 – Sugestão de disciplinas relacionadas à Gestão do Petróleo. 

Disciplinas de Gestão do Petróleo Carga Horária (h) 

TEQ00106 - Introdução à Engenharia de Petróleo 60 

TEQ00166 - Avaliação de Projetos na Indústria do Petróleo 60 

TEQ00172 - SMS na Indústria do Petróleo 60 

Total 180 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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5.6 Sugestões propostas nas disciplinas de Modelagem Matemática e Computacional 

O curso da UFF não possui disciplinas estritamente voltadas ao campo de Modelagem 

e Matemática Computacional. Isso se deve, em parte, à deficiência de uma infraestrutura 

computacional adequada, o que exige máquinas com alta capacidade de processamento de 

dados e parcerias com empresas de softwares de modelagem para obtenção de licenças 

institucionais. Esse é um tema muito importante que visa levar ao aluno um conhecimento mais 

aprofundado no âmbito computacional, muito utilizado nas empresas, principalmente na área 

de Reservatórios. Sendo assim, é muito importante que o aluno seja exposto a esse 

conhecimento enquanto estudante de graduação. Por isso, sugere-se que seja acrescentado ao 

fluxograma da UFF. Entretanto, existem disciplinas relacionadas à área, como por exemplo, a 

disciplina TEQ00103 - Sistema de Controle e Automação. Ela possui em sua ementa tópicos 

relacionados à automação industrial do setor de petróleo e instrumentação industrial. Além 

disso, aborda também fundamentos de controle e suas aplicações na indústria do petróleo. 

Portanto, trata de um tema bastante pertinente à indústria e que enriquece a formação do 

profissional, pois é considerado base para assuntos relacionados à inteligência artificial, 

conforme abordado no tópico 3.2. 

Dessa maneira, acredita-se que seja possível a inclusão de disciplinas voltadas para o 

campo da inteligência artificial, conforme mencionado no tópico 3.2, mesmo que de forma 

optativa ao aluno. Dessarte, propõe-se a inclusão da disciplina TEE00163 - Introdução ao 

Aprendizado de Máquina, do departamento de Engenharia Elétrica da UFF, como disciplina 

optativa. Por tratar-se de uma cadeira de outro departamento, o professor que ministra a referida 

disciplina foi consultado, a fim de saber a viabilidade dessa sugestão. Após essa consulta, 

garantiu-se que é possível oferecê-la ao curso e que os alunos terão conhecimento para cursá-

la, uma vez que as disciplinas de Programação de Computadores, Métodos Numéricos e 

Sistema de Controle e Automação sejam vistas. 
Quadro 5.6 – Sugestão de disciplinas relacionadas à Modelagem Matemática e Computacional. 

Disciplinas de Modelagem Matemática e Computacional Carga Horária (h) 

TEQ00103 - Sistema de Controle e Automação 60 

Modelagem Matemática e Computacional I 30 

Modelagem Matemática e Computacional II (Optativa) 60 

TEE00163 - Introdução ao Aprendizado de Máquina (Optativa) 60 

Total 210 
Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018). 
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Como dito anteriormente, a intenção é que a carga horária do curso não aumente. 

Sendo assim, foi feita uma comparação do atual fluxograma do curso com o fluxograma 

proposto, considerando um cenário em que todas as sugestões sejam acatadas. A figura 5.1 

apresenta o novo fluxograma, que possui uma redução de 51h na carga horária total com relação 

ao atual. As disciplinas em amarelo são as que passaram por alguma mudança na ementa ou 

estão sendo propostas. As ementas das disciplinas destacadas podem ser consultadas no 

Apêndice A deste trabalho. Essa elaboração foi realizada com base na discussão levantada 

anteriormente, neste mesmo capítulo. 
Figura 5.1 – Novo fluxograma proposto para o curso 
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Fonte: Coordenação do curso de Engenharia de Petróleo da UFF (2018).  
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5.7 Medidas de engajamento a serem tomadas 

A quantidade de cursos de Engenharia de Petróleo, no Brasil, tem aumentado nos 

últimos anos, o que reflete a constante valorização e crescimento da indústria de óleo e gás. Os 

profissionais da área devem ser bem preparados, e, para isso, o papel das universidades se torna 

crucial no desenvolvimento dos mesmos, tanto no âmbito acadêmico/técnico, quanto no âmbito 

social. Este trabalho mostrou que existe um grave problema relacionado à heterogeneidade dos 

cursos de Engenharia de Petróleo no Brasil, consequente das diferentes origens do curso em 

suas respectivas universidades, fazendo com que cada curso tenha características mais 

acentuadas dos seus respectivos cursos de origem. 

Para que a universidade possa preparar o profissional para a indústria, diversos pontos 

devem ser levados em consideração. Além de uma boa base técnica, é importante que os alunos 

possam contar com iniciativas acadêmicas para que possam se desenvolver mais e mais, 

tornando-se um profissional diferenciado frente à indústria de óleo e gás. Para que isso possa 

se tornar uma realidade na UFF, é importante que as medidas sugeridas sejam acatadas, como 

mudança da distribuição dos horários das disciplinas, substituição e implementação de novas 

disciplinas no fluxograma do curso, e estímulos para que os alunos participem de atividades 

acadêmicas. 

Para que tais medidas sejam aplicadas, sugere-se que nas disciplinas iniciais, como 

Introdução a Engenharia de Petróleo, que é a primeira disciplina em que o aluno terá contato 

com um professor do departamento do curso, os grupos acadêmicos possam ir às aulas para 

apresentar os projetos, incentivando os alunos a participarem. Professores e alunos de iniciação 

científica e monitorias podem também comparecer às aulas a fim de relatarem suas experiências 

e a importância de participar dessas atividades. Ademais, os professores de todas as disciplinas 

do curso podem estimular os alunos a participarem de atividades acadêmicas, oferecendo 

oportunidades em projetos de pesquisa desde cedo. Alunos que já publicaram ou participaram 

de congressos podem apresentar aos calouros como foi engrandecedor a experiência e quais 

benefícios isso traz a eles e à universidade em si. Outro benefício a ser levado em consideração 

ao participar desses projetos é o aumento do engajamento do aluno. Muitos alunos da UFF são 

naturais de outras cidades e estados, e ao ingressar na universidade, acabam tendo que se 

adaptar à nova rotina sozinhos. O fato de fazer parte de um grupo e preencher seu tempo faz 

com que ele se distraia, conheça os seus colegas e interaja mais, evitando uma possível 

desmotivação. 
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O professor da disciplina de Introdução de Engenharia de Petróleo poderia ainda 

propor trabalhos em que os alunos tivessem que entrevistar seus veteranos, conhecer mais sobre 

os projetos da universidade, sobre como podem se preparar para a indústria de modo a 

aproveitar seu tempo dentro da universidade da melhor forma possível. 

Vale frisar que esta não é uma tarefa associada a apenas uma disciplina. É importante 

que os alunos em si, e as futuras gerações, se posicionem de forma engajada, criando assim uma 

cultura de união e trabalho em equipe. Todos os professores do departamento que estão 

diretamente relacionados ao curso de Engenharia de Petróleo devem estar alinhados quanto à 

importância do seu papel na formação e no estímulo dos alunos. 

As atividades citadas tornam-se possíveis de serem realizadas devido às alterações 

propostas na grade de horários, uma vez que as aulas estariam concentradas no turno da manhã 

nos períodos iniciais, disponibilizando ao aluno 20 horas semanais, das 14h até às 18h, do 1° 

ao 7º período, para participar de atividades acadêmicas, desenvolvendo assim um grande 

diferencial para quando começar o ciclo profissional. É válido também incentivar que o aluno 

publique em congressos e revistas nesse momento. Dessa forma, tanto o aluno quanto o 

professor serão beneficiados da publicação, seja na experiência profissional ou na acadêmica, 

para os que optarem por seguir nesse meio. 

A partir do 8º período, o aluno possui uma grade concentrada na parte da noite, tendo 

disponibilidade para estagiar 6 horas diárias a partir de então. Essa mudança visa reduzir as 

barreiras entre uma possível contratação do aluno como estagiário e suas limitações de horário, 

além de consolidar a base de conhecimento do discente por meio do aprendizado das práticas 

do setor. 

Após tudo o que foi apresentado, com as mudanças sugeridas postas em prática, 

acredita-se que o curso de Engenharia de Petróleo da UFF será mais completo em todos os 

âmbitos. No âmbito acadêmico, pois incentiva a publicação científica e participação em 

atividades extraclasse. No âmbito da indústria do petróleo, pois promove a participação em 

empresas juniores e grupos acadêmicos, onde os alunos desenvolvem habilidades exigidas pelas 

empresas, e possibilita um horário compatível para que o aluno estude e trabalhe. No âmbito 

institucional, pois torna-se mais próximo da proposta curricular da SPE, contribuindo para uma 

padronização dos cursos de Engenharia de Petróleo e facilitando um possível intercâmbio entre 

alunos das universidades brasileiras. 
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6 CONCLUSÃO 

Durante a realização deste trabalho foi possível conhecer as ementas dos cursos de 

bacharelado em engenharia de petróleo de outras universidades e entender o motivo de se existir 

diferenças entre seus fluxogramas. O crescimento do curso no Brasil, abordado no capítulo 2 

deste trabalho, indica a importância de uma padronização curricular, pois, dado esse 

crescimento, a formação de jovens profissionais tende a aumentar, aumentando também o 

ingresso dos mesmos na indústria de petróleo e gás. Caso não haja um padrão de formação dos 

profissionais de Engenharia de Petróleo, a indústria precisa garantir que estes tenham a 

formação adequada, criando assim cursos internos de capacitação. Uma vez que empresas 

possuem cursos internos de capacitação para formar seus profissionais, as chances de 

recrutarem profissionais de outras áreas aumentam, diminuindo a demanda por engenheiros de 

petróleo. 

Este fato mostra a urgência que os cursos de Engenharia de Petróleo do Brasil têm em 

se adaptarem a um currículo homogêneo. Para isso acontecer, são necessárias iniciativas que 

visam a mudança curricular dos respectivos cursos tais como este trabalho. 

Quando comparado a outros cursos, o curso de bacharelado em Engenharia de Petróleo 

da UFF se destaca no quesito qualidade. Ele apresenta um currículo notável e pode-se alcançar 

melhorias significativas no desempenho do aluno por meio de alterações factíveis, como 

alteração dos horários, inserção de poucas disciplinas no currículo e incentivo de participação 

em atividades extracurriculares aos alunos. 

Sugere-se que sejam concentrados esforços no desenvolvimento da infraestrutura do 

curso, tais como como melhoria dos laboratórios de modelagem computacional e aquisição de 

licenças de softwares da área. Dessa forma, o aluno teria a oportunidade de aprender mais, tendo 

acesso a um conhecimento restrito e tornando-se um profissional ainda mais diferenciado para 

a indústria de petróleo nacional. 

Para um contínuo aperfeiçoamento do curso, se faz necessário que seja feito um 

acompanhamento recorrente por parte do Núcleo Docente Estruturante (NDE), grupo formado 

pelo coordenador do curso e docentes, como forma de auxiliar o Colegiado do curso nas 

questões de elaboração, implementação, atualização e consolidação do Projeto Pedagógico de 

Curso. 

Acredita-se que as modificações propostas neste trabalho irão elevar o curso da UFF 

a um patamar muito superior, preparando de maneira ainda melhor o aluno para os desafios 

enfrentados na indústria nacional. 
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8 APÊNDICES 

APÊNDICE A – EMENTAS DAS DISCIPLINAS A SEREM ACRESCENTADAS AO 

CURSO 

TEQ00106 - Introdução à Engenharia de Petróleo 
1. Estrutura da Indústria do Petróleo e Gás Natural 
2. O petróleo no Brasil. Reservas. A cadeia produtiva do petróleo. 
3. Noções de Geologia de Petróleo. 
4. Prospecção de Petróleo. 
5. Noções de Perfuração, Reservatórios, Avaliação de Formações e Elevação. 
6. Importância Estratégica do Petróleo 
7. Competição e Regulação. 
8. Evolução dos sistemas Tecnológicos da indústria do petróleo. 
9. Processamento Primário de Fluidos. 
10. Considerações Ambientais. 
11. Matriz energética e balanço energético nacional. 
12. Geopolítica da energia. 
GGO00094 - Geologia do Petróleo 
1. Industria do Petróleo 
2. Histórico e Importância da Geologia de Petróleo 
3. Geocronologia: Tempo Geológico e a Idade da Terra 
4. Morfologia dos Oceanos 
5. Ambientes de Sedimentação 
6. Geração e Migração do Petróleo 
7. Sistemas Petrolíferos: Rochas Geradoras, Reservatório, Selantes, Armadilhas e 
Exemplos de Sistemas Petrolíferos 
8. Características geológicas dos reservatórios 
9. Analise e Evolução de Bacias Sedimentares 
10. Métodos de Exploração e Prospecção de Hidrocarbonetos 
11. Introdução a Geologia do Reservatório 
12. Ciclo Hidrológico 
13. Processos de dinâmica interna e Tectônica Global 
GGO00073 - Estudos Integrados de Reservatórios 
1. Problemas e métodos de integração de dados de reservatórios. 
2. Escalas de análise e gerenciamento. 
3. Modelos geológicos integrados. 
4. Reservatórios e características petrofísicas. 
5. Determinação de Hidrocarbonetos “in place” e princípios de engenharia de 
reservatórios. 
6. Princípios de modelagem numérica e simulação. 
7. Prospecção de Petróleo 
8. Introdução a Perfuração 
9. Introdução a Avaliação de Formações 
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TEQ00113 - Processamento Primário e Refino de Petróleo 
1. Esquemas de processamento primário. 
2. Separação de fases: temperatura, pressão e número de estágios de separação. 
3. Separação gravitacional. 
4. Tratamento do gás produzido. 
5. Tratamento do óleo produzido. 
6. Tratamento da água produzida. 
7. Tratamento da água de injeção. 
8. Sistemas de bombeio. 
9. Sistemas de compressão. 
10. Processos de Refino para obtenção de combustíveis e lubrificantes 
SMS na Indústria do Petróleo 
1. Engenharia de Segurança de Sistemas: saúde e segurança do trabalho, sistemas 
de gestão ambiental, sistemas de gestão integrada. 
2. Noções de higiene, segurança e ergonomia. 
3. Promoção da saúde do trabalhador: produtividade, responsabilidade social, 
redução de custo social e empresarial. 
4. Ato e condição insegura: teorias das causas dos acidentes de trabalho. 
5. Procedimentos e requisitos de segurança. Equipamento de proteção coletiva 
(EPC) e individual (EPI). 
6. Critérios de projeto e de especificação técnica para instalações em áreas 
classificadas. 
7. Instalação, manutenção e inspeção em áreas classificadas. 
8. Sistemas de proteção e combate a incêndios. 
9. Meio Ambiente e Sensibilidade dos Ecossistemas 
10. Características Tecnológicas da Produção de O&G e Riscos Associados. 
11. Principais Acidentes da História do Petróleo e Impactos Observados. 
12. Planos de Emergência Individual e por Vazamento de Óleo 
13. A nova indústria dos ativos não-convencionais e os riscos ambientais 
associados. 
14. Passivos Ambientais. 
15. Seguro Ambiental. 
16. Gerenciamento de Riscos. Ferramental para Avaliação de Riscos. 
17. Etapas do Processo de Licenciamento dos Empreendimentos de E&P no 
Brasil 
18. Estudos Prévios e Relatórios de Impacto Ambiental 
TEQ 00183 - Garantia de Escoamento 
1. Conceitos Básicos. 
2. Garantia de Escoamento e Transferência de calor em tubulações. 
3. Parafinas e Asfaltenos. 
4. Hidratos. 
5. Incrustações. 
6. Corrosão. 
7. Erosão. 
Modelagem Computacional I 
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1. Conceitos de modelagem matemática aplicados à Engenharia de Petróleo. 
2. Equações Diferenciais Parciais (EDP´s). 
3. Métodos Analíticos da Solução de EDP´s. 
4. Exemplos: processos ondulatórios, processos difusivos (calor e pressão), 
regime transiente e dominado por fronteiras, advecção, fluxo em meios porosos. 
Modelagem Computacional II (Optativa) 
1. Métodos Numéricos para Solução de EDP's: Método das Diferenças finitas, 
Elementos finitos e Volumes finitos. 
2. Exemplos: processos ondulatórios, processos difusivos (calor e pressão), 
regime transiente e dominado por fronteiras, advecção, fluxo em meios porosos. 
TEE00163 - Introdução ao Aprendizado de Máquina (Optativa) 
1. Métodos de aprendizagem. 
2. Redes Neurais Artificiais. 
3. Máquinas de Vetor Suporte. 
4. Métodos não paramétricos para estimação de funções densidade de 
probabilidade. 
5. Agrupamento de dados. 
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APÊNDICE B - LISTA DE EMPRESAS CONCESSIONÁRIAS E PRESTADORAS DE 

SERVIÇO ATUANTES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

Concessionárias 

Empresa Razão Social Sede 

Allpetro 
Allpetro Exploração, Produção e Comércio de 
Petróleo Ltda. Cajamar - SP 

Alvopetro Alvopetro S.A. Extração de Petróleo e Gás Natural Belo Horizonte - MG 

Anadarko 
Anadarko Exploração e Produção de Petróleo e Gás 
Natural Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Arclima Arclima Engenharia Ltda. 
Jaboatão dos 
Guararapes – PE 

Aurizônia 
Petróleo Aurizônia Petróleo S.A. Rio de Janeiro – RJ 

Barra Energia Barra Energia do Brasil Petróleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Bayar Bayar Empreendimentos e Participações Ltda. Curitiba - PR 

BG Brasil BG E&P Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 
BHP Billiton 
Brasil 

BHP Billiton Brasil Exploração e Produção de 
Petróleo Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

BP Energy BP Energy do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

BPMB Parnaíba BPMB Parnaíba S.A. Rio de Janeiro – RJ 

Brasoil Coral Brasoil Coral Exploração Petrolífera Ltda. Curitiba – PR 

Brasoil Manati Brasoil Manati Exploração Petrolífera Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

BrazAlta Brasil 
BrazAlta Brasil Norte Comercialização de Petróleo 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

BS-3 BS-3 S.A. Rio de Janeiro – RJ 

Cemes Cemes Petróleo S.A. Contagem - MG 

Cemig Companhia Energética de Minas Gerais S.A. Belo Horizonte – MG 
Central 
Resources 

Central Resources do Brasil Produção de Petróleo 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Cepsa Cepsa Óleo e Gás do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Chariot Brasil Chariot Brasil Petróleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Chevron Brasil Chevron Brasil Petróleo Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Chevron Frade Chevron Brasil Upstream Frade Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Cisco Cisco Oil and Gas S.A. Rio de Janeiro - RJ 
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Codemig 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais S.A. Belo Horizonte - MG 

Copel Companhia Paranaense de Energia Curitiba – PR 

Cowan Cowan Petróleo e Gás S.A. Belo Horizonte – MG 

Delp Delp Engenharia Mecânica Ltda. Contagem - MG 

Ecopetrol Ecopetrol Óleo e Gás do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Egesa Egesa Engenharia S.A. Belo Horizonte - MG 

EPG Brasil EPG Brasil Ltda. Aracaju - SE 

ERG ERG - Negócios e Participações Ltda. Salvador - BA 
ExxonMobil 
Brasil ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Frade Japão Frade Japão Petróleo Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

G3 Óleo e Gás G3 Óleo e Gás Ltda. Belo Horizonte - MG 
Galp Energia 
Brasil Galp Energia Brasil S.A. Recife - PE 

GDF Suez 
GDF Suez Energy Latin América Participações 
Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Genesis 2000 
Genesis 2000 Exploração e Produção de 
Hidrocarbonetos Ltda. Mossoró – RN 

Geopar - Geosol Geopar - Geosol Participações S/A Ibirité - MG 

Geopark Brasil 
Geopark Brasil Exploração e Produção de Petróleo 
e Gás Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Gran Tierra Gran Tierra Energy Brasil Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Guto & Cacal 
Guto & Cacal - Indústria, Comércio e Serviços 
Ltda. Aracaju - SE 

HRT O&G 
HRT O&G Exploração e Produção de Petróleo 
Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

IBV IBV Brasil Petróleo Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Imetame Imetame Energia Ltda. Aracruz – ES 

Inpex Inpex Petróleo Santos Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

IPI IPI Oil Exploração de Petróleo Ltda. Vitória - ES 

Karoon Karoon Petróleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Lábrea Lábrea Petróleo S.A. Rio de Janeiro - RJ 

Maersk Energia Maersk Energia Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Niko 
Niko Brasil Exploração e Produção de Petróleo 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ 
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Nord Nord Oil and Gas S.A. Rio de Janeiro - RJ 

Nova Petróleo Nova Petróleo S.A. Exploração e Produção Rio de Janeiro - RJ 
Nova Petróleo 
Rec Nova Petróleo Recôncavo S.A. Rio de Janeiro – RJ 

Oceania 
Oceania Exploração e Participações em Petróleo 
Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

OGX OGX Petróleo e Gás S.A. Rio de Janeiro – RJ 

Oil M&S Oil M&S Perfurações Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

ONGC Campos ONGC Campos Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Orteng Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda. Contagem - MG 

OP Energia OP Energia Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

OP Pescada OP Pescada Óleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Ouro Preto Ouro Preto Óleo e Gás S.A. Rio de Janeiro - RJ 

Pacific Brasil 
Pacific Brasil Exploração e Produção de Óleo e Gás 
Ltda. Rio de Janeiro– RJ 

Panergy Panergy Petróleo e Gás Ltda. Salvador – BA 

Panoro Energy Panoro Energy do Brasil Ltda. Rio de Janeiro– RJ 

Parnaíba Gás Parnaíba Gás Natural S.A. Rio de Janeiro– RJ 

Partex Brasil Partex Brasil Ltda. Recife - PE 

Perenco Perenco Petróleo e Gás do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Petra Energia Petra Energia S.A. Rio de Janeiro - RJ 

Petra Parnaíba Petra Energia Parnaíba S.A. Recife - PE 

Petro Vista Petro Vista Energy do Brasil Ltda. Aracaju – SE 

Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Rio de Janeiro - RJ 

Petrogal Brasil Petrogal Brasil S.A. Recife – PE 

Petrosynergy Petrosynergy Ltda. Maceió – AL 

Phoenix Phoenix Empreendimentos Ltda. Natal – RN 

Phoenix Petróleo Phoenix Petróleo Ltda. Natal – RN 

Potióleo Potióleo S.A. Rio de Janeiro – RJ 
Premier Oil 
Brasil Premier Oil do Brasil Petróleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Proen 
Proen Projetos Engenharia Comércio e Montagens 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ 
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PTTEP Brasil 
PTTEP Brasil Investimentos em Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

QPI Petróleo QPI Brasil Petróleo Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Quantra Quantra Petróleo S.A. Natal – RN 

Queiroz Galvão Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A. Rio de Janeiro – RJ 

Recôncavo E&P Recôncavo E&P S.A. 
Mata de São João - 
BA 

Repsol Sinopec Repsol Sinopec Brasil S.A. Rio de Janeiro - RJ 

Rosneft Rosneft Brasil E&P Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Santana Santana Exploração e Produção de Óleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Severo Villares Severo Villares Projetos e Construções Ltda. São Paulo - SP 

SHB Sonangol Hidrocarbonetos Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Shell Brasil Shell Brasil Petróleo Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Silver Marlin Silver Marlin E&P de Petróleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 
Sinochem 
Petróleo Sinochem Petróleo Brasil Ltda. Rio de Janeiro – RJ 

Sinopec Sinopec Petroleum do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Somoil 
Somoil Internacional de Petróleo do Brasil – SIPEB 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Sonangol 
Guanambi 

Sonangol Pesquisa e Produção de Petróleo do Brasil 
Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Statoil Brasil Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

STR STR Projetos e Participações Ltda. São Paulo - SP 

TDC TDC do Brasil Petróleo Ltda. Aracaju - SE 

Tek Tek Óleo e Gás Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Tog Brasil Trayectoria Petróleo e Gás do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 
Total E&P 
Brasil Total E&P do Brasil Ltda. Rio de Janeiro - RJ 

Tucumann Tucumann Engenharia e Empreendimentos Ltda. Curitiba - PR 
UP Petróleo 
Brasil UP Petróleo Brasil Ltda. Aracaju - SE 

UTC EP UTC Exploração e Produção S/A Mossoró - RN 

Vipetro Vipetro Petróleo Ltda. Vitória - ES 
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Prestadoras de Serviço 

Empresa Razão Social Sede 

Aker Solutions Aker Solutions do Brasil Ltda. Curitiba - PR 

AKOFS Offshore Ak Operações do Brasil Ltda. Macaé - RJ 

Archer - The Well 
Company Archer do Brasil Servicos de Petroleo Ltda. 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Baker Hughes Bake Hughes do Brasil Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Brasco Logística 
Offshore Brasco Logística Offshore Ltda. Niterói - RJ 

Brasdril Brasdril Sociedade de Perfurações Ltda. Macaé - RJ 

BW Offshore BW Offshore do Brasil Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

CGG CGG do Brasil Participações Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

CHC Brasil CHC do Brasil Táxi Aéreo S.A. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

DOF Brasil DOF Subsea Brasil Serviços Ltda. Macaé - RJ 

ENSCO ENSCO do Brasil Petróleo e Gás Ltda. Macaé - RJ 

EXPRO EXPRO do Brasil Serviços Ltda. Macaé - RJ 

Farol Farol Apoio Maritimo Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Frank's International 
Brasil Frank's International Brasil Ltda. Macaé - RJ 

Fugro 
Fugro Brasil - Serviços Submarinos e Levantamos 
Ltda. 

Rio das Ostras - 
RJ 

Gran Energia Granenergia Investimentos S.A. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Halliburton Halliburton Serviços Ltda. Macaé - RJ 

Helix do Brasil Helix do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

MAERSK Supply 
Service MAERSK Supply Service - Apoio Maritimo Ltda. 

Rio de Janeiro - 
RJ 

McDermott Brasil McDermott Serviços Offshore do Brasil Ltda. Macaé - RJ 

MODEC MODEC Serviços de Petróleo do Brasil Ltda. Macaé - RJ 

National Oilwell Varco National Oilwell Varco do Brasil Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 
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Ocean Rig Ocean Rig do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Oceaneering 
Oceaneering Marine Production Systems do Brasil 
Ltda. Niterói - RJ 

Ocyan Ocyan Participações S.A. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Prumo Logística Prumo Logística S.A. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Queiroz Galvão Óleo e 
Gás Queiroz Galvão Óleo e Gás S.A. 

Rio de Janeiro - 
RJ 

SAIPEM SAIPEM do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. Guarujá - SP 

Sapura Sapura Navegação Maritima S.A. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

SBM Offshore SBM Offshore do Brasil Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Schlumberger Schlumberger Serviços de Petróleo Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Seadrill Seadrill Serviços de Petróleo Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Siemens Siemens Ltda. São Paulo - SP 

Sistac Sistac Sistemas de Acesso S.A. Itaboraí - RJ 

Sotreq Caterpillar Sotreq S.A. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Subsea 7 Subsea7 do Brasil Serviços Ltda. 
Rio de Janeiro - 
RJ 

Superior Energy 
Services 

Superior Energy Services - Serviços de Petróleo 
do Brasil Ltda. Macaé - RJ 

TechnipFMC 
Technip Brasil - Engenharia, Instalacoes e Apoio 
Maritimo Ltda. 

Rio de Janeiro - 
RJ 

Teekay 
Teekay Petrojarl Producao Petrolifera do Brasil 
Ltda. Macaé - RJ 

Transocean Transocean Brasil Ltda. Macaé - RJ 

Weatherford Weatherford Industria e Comercio Ltda Macaé - RJ 

Wood Group 
Wood Group Engineering And Production 
Facilities Brasil Ltda 

Rio de Janeiro - 
RJ 
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