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Apresentação 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico que estabelece os princípios 

norteadores do currículo do curso de Bacharelado em Engenharia de Petróleo a ser 

oferecido pelo Departamento de Ciências do Mar da Universidade Federal de São 

Paulo. 

O projeto foi elaborado conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 

n.o 9.394, de 20/12/1996, Parecer CNE/CES n.o 1362 de 12/12/2001 e Resolução n.o 11 

de 11/03/2002, bem como as diretrizes de expansão dos cursos de Graduação em 

Engenharia estabelecidos no Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais, aprovado pelo Conselho Universitário (CONSU) 

da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, em reunião em reunião realizada em 

19 de outubro de 2011. 

O curso de Engenharia do Petróleo considera o parecer CNE/CES no. 1.362 de 12 de 

dezembro de 2001 que refere-se as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Engenharia, a Resolução CNE/CES no. 11 de 11 de março de 2002 que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Engenharia e a Resolução no. 1.010 de 22 

de agosto de 2005 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA) que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, 

atividades, competências e caracterização do âmbito de atuaçãoo dos profissionais 

inseridos no Sistema CONFEA / CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia). 

A estrutura do curso de Engenharia de Petróleo possibilita uma formação versátil e 

abrangente dos profissionais egressos, em função das áreas abrangidas na grade 

curricular proposta: 
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 Cadeia de produção de petróleo e gás natural, atuando desde os estudos 

geológicos iniciais, passando pela perfuração de poços e pela operação de 

produção, logística, processamento primário do petróleo e gás e petroquímica; 

 Recursos renováveis abarcando tanto a prospecção, estimativa e previsão de 

disponibilidade de recursos renováveis quanto os aspectos tecnológicos 

associados na exploração desses recursos; 

 Aspectos ambientais associados à cadeia de produção do petróleo, gás natural e 

ao aproveitamento de recursos renováveis com intuito de viabilizar a adoção de 

práticas ambientalmente sustentáveis;  

 Gestão de equipes de trabalho, essencial para uma área que se torna cada vez 

mais multidisciplinar em função das características do setor e das demandas 

sociais para as questões de preservação do meio ambiente e do atendimento 

nas necessidades energéticas para sustento e desenvolvimento econômico do 

país; 

 Realização de estudos de viabilidade técnico-econômicas, fiscalização de obras 

e serviços técnicos na emissão de laudos e de pareceres técnicos. 
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1 Dados gerais do curso 

Nesta seção, apresenta-se uma visão geral do curso de Bacharelado em Engenharia de 

Petróleo do Departamento de Ciências do Mar da UNIFESP, Campus Baixada Santista. 

1.1 Nome do curso 

Curso de graduação em Engenharia de Petróleo. 

1.2 Grau 

Bacharelado. 

1.3 Forma de ingresso 

Os alunos provenientes do ensino médio devem realizar um processo seletivo para o 

ingresso no Departamento de Ciências do Mar (DC-Mar). Esse processo seletivo é 

baseado na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)/SiSu. Anualmente, os 

alunos selecionados por esse processo são matriculados no curso denominado 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar). Após a 

conclusão do curso BICT-Mar, os alunos serão submetidos por um processo de 

progressão acadêmica para ingressarem no curso de Engenharia de Petróleo. O 

processo de progressão acadêmica ocorrerá anualmente, sendo regulamentado pela 

Comissão do Curso da Engenharia de Petróleo através do Edital de Convocação. 

O Edital de convocação para matrícula no Curso de Engenharia de Petróleo regerá as 

regras para a entrada no curso, sendo que os alunos elegíveis na ordem de prioridade 

são: Graduados em BICT-Mar; Graduados em outros Bacharelados Interdisciplinares 

(BIs) e ou Bacharelados em Ciências e Tecnologia (BCTs); e Graduados dos demais 

cursos. 
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O Anexo I é apresentado o edital para ingresso. 

 

1.4 Número de vagas previstas no ato da criação 

Total de 40 vagas por ano no período integral (vespertino e noturno). 

 

1.5 Número de vagas atual 

Total de 40 vagas por ano no período integral (vespertino e noturno). 

 

1.6 Situação legal do curso 

Criação do campus: Portaria MEC nº 1.235, de 19 de Dezembro de 2007. 

Criação do curso: Ata do Conselho Universitário (CONSU) de 14 de Setembro de 2011. 

Autorização: Portaria Seres/MEC nº 646, de 30 de outubro de 2014, publicada no 

D.O.U. em 03 de novembro de 2014. 

 

1.7 Regime do curso 

Semestral 
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1.8 Carga horária total do curso 

4.860 horas 

 

1.9 Tempo de integralização 

Mínimo: 11 semestres 

Máximo: 20 semestres 

 

1.10 Turno de funcionamento 

Período Integral (vespertino e noturno), com atividades de segunda-feira a sexta-feira. 

 

1.11 Endereço 

O Curso de Engenharia de Petróleo teve suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão iniciadas na Unidade II do Campus Baixada Santista, situada à Avenida 

Saldanha da Gama, n° 89, bairro Ponta da Praia, na cidade de Santos, São Paulo.  Em 

abril de 2016, passou a desenvolver estas atividades em novo endereço, na Rua 

Carvalho de Mendonça n. 144, bairro Encruzilhada, município de Santos, São Paulo. 

 

1.12 Organização curricular 
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A estrutura deste Projeto Pedagógico é regida pelas legislações que regulamentam o 

funcionamento dos cursos de graduação em Engenharia, pelas resoluções do 

Ministério da Educação (MEC), pelas diretrizes do Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (CONFEA), entre outras diretivas. Na Seção Bibliografia serão apresentados 

os principais referenciais utilizados na elaboração deste Projeto Pedagógico. 

Baseando-se no documento denominado Referenciais Orientadores para os 

Bacharelados Interdisciplinares e Similares da Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação, aprovado pelo CNE/CES em 06 de Julho de 2011, o curso de 

Engenharia de Petróleo do BICT é ofertado em dois ciclos, sendo o primeiro ciclo o 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar). O primeiro 

ciclo tem caráter generalista e interdisciplinar, englobando a área de conhecimento em 

Ciência e Tecnologia. Após cumpridos os requisitos exigidos no primeiro ciclo, os alunos 

poderão progredir ao segundo ciclo, de caráter específico e profissionalizante, para a 

obtenção do diploma de Bacharel em Engenharia de Petróleo. Mais detalhes sobre a 

relação entre o curso de Engenharia de Petróleo e o Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-Mar) podem ser encontrados na Seção 3.9. Na Seção 

3.10 encontra-se o detalhamento da matriz curricular do curso de Engenharia de 

Petróleo. 

A distribuição de carga horária do curso de graduação em Engenharia de Petróleo 

segue a seguinte organização: 

● 4.160 horas em unidades curriculares obrigatórias; 

● 380 horas em unidades curriculares de livre escolha (mínimo); 

● 160 horas em estágio supervisionado; 

● 160 horas em atividades complementares. 
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Total: 4.860 horas.  
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2 Histórico da instituição e do curso 

Nesta seção é apresentado um breve histórico sobre o surgimento da UNIFESP a partir 

da Escola Paulista de Medicina (EPM) de São Paulo. Apresenta-se também o histórico 

sobre as propostas iniciais de abertura do curso de Engenharia de Petróleo no 

Departamento de Ciências do Mar (DCMAR) do Campus Baixada Santista. Por fim, 

realiza-se a contextualização deste curso e a sua inserção no DCMAR, identificando-se, 

para isso, as necessidades regionais e nacionais por alunos egressos deste curso. 

 

2.1 Histórico da UNIFESP 

A Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), criada pela Lei n.º 8.957, de 15 de 

dezembro de 1994, surgiu da Escola Paulista de Medicina (EPM). 

A EPM, fundada em 1º de junho de 1933, era inicialmente uma instituição privada 

(Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo). Em 21 de janeiro de 1956, a lei 

federal Lei n.º 2.712, torna a EPM uma instituição pública e gratuita, sendo um 

estabelecimento isolado de ensino superior de natureza autárquica, vinculada ao 

Ministério da Educação (MEC). A Instituição tinha como principal objetivo  desenvolver, 

em nível de excelência, atividades inter-relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, 

com ênfase no campo das ciências da saúde.  

No ano de 2004, a UNIFESP inicia o processo de expansão das vagas públicas no ensino 

superior e de interiorização das suas atividades, com a abertura do Campus Baixada 

Santista. No ano seguinte, a Instituição adere à primeira fase do processo de expansão 

das Universidades Federais e, em 2008 ao plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) do Ministério da Educação, passando a atuar em várias 
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áreas do conhecimento nas seguintes unidades: Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, 

São José dos Campos e Osasco. Entre os anos de 2004 até 2010,  ocorreu um aumento 

significativo: a) no número de matriculados (360%), b) no número de novas vagas/ano 

oferecidas (860%) e c) no número de cursos oferecidos (820%). 

O Campus Baixada Santista iniciou suas atividades com cursos na modalidade 

sequencial de formação específica, fornecendo diploma de nível superior em áreas de 

fronteira das ciências humanas e saúde. Os cursos de “Educação e Comunicação em 

Saúde” e o de “Gestão em Saúde”, com duração de dois anos, foram implantados em 

2004. Nesse mesmo ano, a UNIFESP aderiu ao processo de expansão das Universidades 

Federais, que visava aumentar a oferta de vagas públicas no País, e o Campus passou a 

ofertar cinco novos cursos de graduação. 

Ainda mantendo sua tradição na área de saúde, os cursos aprovados pelo Conselho 

Universitário para o Campus Baixada Santista foram Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Psicologia, Educação Física e Nutrição, oferecidos a partir de 2006 com ingresso de 40 

alunos por curso. Nesse cenário, o Campus Baixada Santista representou um 

crescimento de 100% no número de cursos de graduação oferecidos pela UNIFESP, 

além de representar a chegada de mais uma Universidade pública na Região 

Metropolitana da Baixada Santista, que contava com apenas o Campus experimental 

da UNESP em São Vicente, inaugurado em 2001. 

Em 2008, atendendo a um chamado do Governo Federal, o Campus aderiu ao 

Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Como 

consequência, o Campus Baixada Santista aumentou o número de vagas para 

ingressantes nos 5 cursos de graduação já em funcionamento regular, e passou a 

oferecer o curso de graduação em Serviço Social a partir de 2009, com 100 vagas 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

20 

 

 

distribuídas entre os turnos vespertino e noturno. No projeto REUNI da UNIFESP foi 

proposto o futuro Instituto do Mar. 

Na dimensão administrativo-organizacional, o Campus Baixada Santista foi estruturado 

seguindo uma hierarquia departamental, constituída atualmente por 7 Departamentos 

Acadêmicos, incluído o Departamento de Ciências do Mar, nos quais estão lotados seus 

atuais 140 docentes. Seguindo a reforma do Estatuto da UNIFESP, concluída em 2010, 

esses 7 Departamentos compõem atualmente o Instituto de Saúde e Sociedade. 

O Departamento de Ciências do Mar é responsável pelo curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e a partir de 2015, passará a oferecer 

os cursos de graduação em Engenharia do Petróleo e em Engenharia Ambiental e 

Portuária. O Departamento conta com um corpo docente composto por 47 doutores 

com dedicação integral às atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e extensão) e com 

toda infraestrutura situada na Unidade 2 do Campus Baixada Santista localizado à Av. 

Saldanha da Gama, 89. Ponta da Praia, Santos. 

 

2.2 Histórico do curso de Engenharia de Petróleo 

O curso de Engenharia de Petróleo no BICT-MAR/UNIFESP está diretamente 

relacionado ao histórico de concepção do Instituto do Mar no qual, após um 

bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar, o estudante pode dar continuidade 

aos seus estudos em cinco áreas, incluindo a Engenharia de Petróleo. Como 

mencionado anteriormente, em 2005, diante da escassez de vagas de graduação 

oferecidas pelo ensino público no país, a UNIFESP iniciou o processo de expansão 

definido pelo Ministério da Educação. Além disso, a necessidade regional e nacional 

por recursos humanos em Engenharia nas áreas específicas de Petróleo, a proposta de 
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abertura de um curso de graduação em Engenharia de Petróleo se mostrou coerente 

com o panorama atual da região e do Brasil.  

Deste modo, na proposta de criação do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do 

Mar no Conselho de Graduação (CG) e no Conselho Universitário (CONSU), foi já 

sinalizada a continuidade da graduação com o Curso de Engenharia Petróleo como uma 

das possibilidades de continuidade de formação em sequência ao BICT-MAR. Na 

sequência, a Congregação do Campus Baixada Santista decidiu pela abertura e 

implantação do curso de formação específica em Engenharia de Petróleo para início 

em 2015 com entrada anual de 40 alunos provenientes do curso de Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do MAR (BICT-MAR) ou de outros 

Bacharelados Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia em áreas afins à Engenharia. 

Na reunião de Departamento Ciências do Mar em 13 de fevereiro de 2014 foi decidido 

a troca do nome de Engenharia de Petróleo e de Energia Alternativas para Engenharia 

de Petróleo para melhor adequação do nome ao perfil do curso e do egresso, pois o 

curso trata os aspectos do uso das fontes e ou recursos renováveis em toda a cadeia do 

petróleo, não se limitando apenas a geração de energia, que o nome anterior 

direcionava. 

 

2.3 Perfil do curso 

O perfil estabelecido para o curso de Engenharia de Petróleo envolve a capacitação e 

formação de profissionais para dimensionamento, avaliação, e exploração e 

gerenciamento de jazidas petrolíferas, transporte e o refino do petróleo. O engenheiro 

deverá ser capaz de reconhecer, desenvolver e aperfeiçoar toda a cadeia produtiva da 

indústria de petróleo. Além disso, em virtude da constatação que as grandes empresas 
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da área petrolífera estão se transformando em empresas de energia com abrangência 

para além da exploração e comercial de combustíveis fósseis, o curso inclui também os 

recursos renováveis como forma de se adequar a nova realidade global no que se 

refere à preocupação ambiental nas principais regiões produtoras. 

A partir desta perspectiva, o curso de Engenharia de Petróleo possui uma organização 

curricular que possibilitará ao aluno ingressante: 

 Uma formação sólida em Ciências Exatas que permita atuar no planejar, coletar 

dados e informações, analisar e avaliar os resultados e obter conclusões que 

contribuam para o processo de tomada de decisões e para o desenvolvimento 

de projetos nas áreas específicas de atuação profissional do Engenheiro de 

Petróleo. 

 Uma formação interdisciplinar que proporcionará um embasamento nas áreas 

de Humanas e Biológicas permitindo, ao profissional egresso, desenvolver suas 

atividades profissionais com visão ética e humanística levando em consideração 

não apenas aspectos puramente técnicos, mas também fatores econômicos, 

sociais, ambientais e culturais, em atendimento às demandas da sociedade. 

 

2.4 Contextualização e inserção do curso 

A região da Baixada Santista, situada na parte central do litoral paulista e 

estrategicamente próxima à capital do estado, abriga no estuário de Santos o maior 

complexo portuário da América do Sul, além de um dos maiores complexos industriais 

de siderurgia, química e petroquímica do Brasil. Ao lado da proeminente atividade 

industrial e portuária, a região, possui ainda importante vocação turística devido ao 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

23 

 

 

rico patrimônio histórico-cultural, opções urbanas de lazer e possibilidades pelas 

atrativas características naturais da região, como o extenso litoral arenoso, as 

condições climáticas amenas e a beleza cênica. 

A Região Metropolitana da Baixada Santista possui uma situação geográfica 

privilegiada, com a proximidade de São Paulo, capital do Estado e do maior pólo 

Industrial Brasileiro localizado na região do ABC. A Baixada Santista, composta por nove 

municípios (Santos, São Vicente, Cubatão, Bertioga, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, 

Itanhaém e Peruíbe), abrange uma área de  2.373 km2, e representa a terceira maior 

região do Estado em termos populacionais, cerca de 1 663 000 habitantes (IBGE, 2010), 

com um Produto Interno Bruto da ordem de 18,5 bilhões de reais, (3,7% da riqueza 

estadual) (http://www.agem.sp.gov.br/rmbs_indicadores.htm). 

O maior e mais importante complexo portuário da América do Sul está localizado na 

Baixada Santista. O Porto de Santos, atualmente, é responsável por 25% da Balança 

Comercial Brasileira e possui a maior infraestrutura em acesso terrestre e aquaviário do 

Brasil. 

A Região caracteriza-se pela grande diversidade de funções presentes nos municípios 

que a compõem. Além de contar com o Parque Industrial de Cubatão e o Complexo 

Portuário de Santos, as atividades relacionadas ao turismo, ao comércio atacadista e 

varejista, ao atendimento à saúde, à educação, ao transporte e ao sistema financeiro 

apresentam importância significativa. Têm presença marcante ainda na região as 

atividades de suporte ao comércio de exportação, originadas pela proximidade do 

complexo portuário. 

As recentes descobertas de petróleo nas camadas pré-sal ao longo da costa sul-sudeste 

do Brasil representam grandes perspectivas de investimentos em todo o litoral 
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brasileiro, particularmente na Baixada Santista, onde se estão instalando as bases 

continentais de suporte à exploração e produção offshore da Bacia de Santos. 

Em paralelo, ambas as portas de entrada do estado de São Paulo - os portos de Santos 

e de São Sebastião - planejam expansões de grande ordem para atender a crescente 

economia nacional e decorrentes exportações, importações e cabotagem. 

A instalação destes projetos estruturantes desencadeará também interações setoriais 

que nuclearão complexos industriais em toda a região. Ao lado da perspectiva de 

desenvolvimento econômico que desponta no horizonte da região da Baixada Santista, 

surge paralelamente uma demanda de mão de obra qualificada para atender às 

necessidades presentes e futuras dos setores que ampliarão sua atuação não apenas 

na Baixada Santista. Isto é de particular importância no atual momento brasileiro, em 

que se discute amplamente e é patente a necessidade da formação de um maior 

número de engenheiros para atender a atual expectativa de crescimento econômico 

nacional. 

Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), se mantido o 

atual ritmo de formação de engenheiros no Brasil, em dez anos o número de 

graduados nas diferentes modalidades de engenharia não será suficiente para atender 

um crescimento econômico de 5% no país (Nascimento et al., 2010). Mais importante, 

o estudo não considera ainda ritmos mais intensos de crescimento em setores 

específicos da economia, como petróleo e gás, além de setores associados situados a 

montante e a jusante desta cadeia produtiva, como o setor portuário (Nascimento et 

al., op. cit.). 

O crescimento econômico que se avizinha na esteira dos planos de desenvolvimento 

urbano e industrial da Baixada Santista é, sem dúvida, bastante promissor para uma 
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região que ainda possui, por exemplo, 20% de sua população vivendo em domicílios 

precários (Brandão et al., 2010). 

No entanto, em consonância com a definição de desenvolvimento sustentável 

elaborada pela Comissão de Brundtland das Nações Unidas em 1987, deve-se “suprir 

as necessidades do presente sem comprometer a habilidade das gerações futuras em 

suprir suas próprias necessidades”. O litoral paulista, ao longo de seus 700 km de 

extensão, compreende uma ampla diversidade de ecossistemas marinhos, incluindo 

planícies costeiras, estuários, praias arenosas, manguezais, marismas, costões 

rochosos, ilhas e ilhotas, bem como a desembocadura de rios de dimensões diversas 

provenientes dos sistemas serranos e planaltos distantes da atual linha de costa. 

Naturalmente, a conservação destes ecossistemas possui inestimável valor, quer seja 

pelo valor intrínseco dos recursos naturais, valor psicológico que contribui para o bem-

estar emocional e/ou espiritual do ser humano, ou valor instrumental, comumente 

medidos em termos de valor econômico ou de serviços (Trombulak et al., 2004). 

De um modo visível, o valor instrumental da conservação da Natureza vem ganhando 

espaço na esfera econômica neoclássica do mundo ocidental. Atualmente, é 

amplamente aceita a noção de que existe uma clara dependência entre a sobrevivência 

do homem e a integridade dos ecossistemas (Belchior, 2008). De acordo com relatório 

do Instituto de Recursos Mundiais, as economias mundiais estão de tal forma 

dependentes dos bens e serviços naturais que a vida humana está condicionada à 

capacidade que os ecossistemas têm de manter a oferta destes benefícios (IRM, 2000). 

Portanto, da mesma forma que se necessita cada vez mais profissionais com formação 

técnica adequada para dar sustentação ao desejável crescimento econômico em nossa 

região e em nosso país, também existe uma demanda crescente de profissionais que 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

26 

 

 

saibam acomodar este desenvolvimento dentro de limites em que não se comprometa 

a integridade de sistemas auto-organizados que provêm o contexto ambiental para as 

atividades humanas. Importante destacar que este tipo de profissional encaixa-se não 

apenas nas demandas regionais futuras, mas é também de crucial importância na 

recuperação do passivo ambiental existente na região da Baixada Santista. 

É nesse contexto que a Engenharia de Petróleo foi planejado e implantado pela 

UNIFESP no Campus Baixada Santista com o intuito de promover a capacitação 

profissional necessária para dar suporte a um desenvolvimento da cadeia de petróleo 

de forma sustentável, não só sob o ponto de vista tecnológico, mas também social e 

ambiental.  
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3 CONCEPÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE PETRÓELO 

Este capítulo descreve a concepção planejada para o curso de engenharia de petróleo 

do Campus baixada santista. 

3.1 Objetivo do curso 

O curso de Engenharia de Petróleo da UNIFESP tem como objetivo geral a formação de 

profissionais que possuam sólida formação científica, tecnológica e, também, política, 

ética e cultural. 

O curso também visa a formação de um engenheiro preparado para atuar de forma 

crítica, criativa e humanista sendo um agente transformador da sociedade, uma vez 

que, assumirá uma função de liderança junto à sociedade. 

Os objetivos específicos do curso são: 

 Formação de engenheiros com habilitação em Petróleo e aproveitamento dos 

recursos renováveis; 

 Capacitação técnico-científica e humana de excelência, entendendo a pesquisa 

como propulsora do ensino e da aprendizagem; 

 Capacitação de um profissional preparado para o trabalho em equipe 

interdisciplinar com ênfase na integralidade na abordagem profissional; 

 Formação de um profissional com atitude ética nas esferas profissional, 

acadêmica e das relações interpessoais, comprometido com a sustentabilidade 

nas relações entre ciência, tecnologia, economia, sociedade e ambiente. 
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3.2 Perfil do egresso 

O perfil desejado para o engenheiro graduado foi definido, tendo como base uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a absorver e 

desenvolver novas tecnologias, estimulando a sua atuação crítica e criativa na 

identificação e resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, 

econômicos, sociais, ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em 

atendimento às demandas da sociedade. 

A atividade de Engenheiro de Petróleo é reconhecida pelo CONFEA – Conselho Federal 

de Engenharia e Agronomia na sua Resolução nº 218, de 29 de Junho de 1973. O Artigo 

16 desta resolução estabelece que o Engenheiro de Petróleo é habilitado a 

desempenhar todas as 18 atividades estabelecidas para o exercício profissional da 

engenharia, “referentes a dimensionamento, avaliação e exploração de jazidas 

petrolíferas, transporte e industrialização do petróleo; seus serviços afins e correlatos”. 

É foco do curso que o profissional egresso apresente uma formação que atenda às 

regulamentações nacionais estabelecidas tanto pelo MEC quanto pelo CONFEA. O 

curso também tem com objetivo promover a capacitação de profissionais capazes de 

atender às demandas atuais do mercado de trabalho no setor energético e 

petroquímico, podendo atuar tanto em agências e órgãos governamentais como em 

empresas do setor privado com atuação direta ou indiretamente na área de energia e 

petroquímica. O profissional egresso do curso de Engenharia de Petróleo será capaz de: 

 Aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos no planejamento, elaboração, 

supervisão, coordenação e desenvolvimento: 

o de atividades relativas a estudos geológicos para a identificação de 

novas jazidas na área petrolífera. 
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o de projetos para a exploração e explotação de campos petrolíferos 

terrestres e marinhos, envolvendo os aspectos referente a perfuração e 

extração do Petróleo. 

o de projetos para a logística do petróleo, gás e derivados desde os 

campos de exploração até as refinarias e das refinarias até os usuários 

finais. 

o de projetos para o processamento e refino do petróleo e gás e 

petroquímica; 

o de projetos para o aproveitamento de recursos renováveis; 

o de projetos para a logística de recursos renováveis; 

o da gestão de equipes e processos relativos à cadeia de exploração de 

petróleo e seus derivados. 

 Atuar e avaliar criticamente atividades de operação e manutenção de processos 

na área de Engenharia de Petróleo. 

 Avaliar a viabilidade econômica de projetos de Engenharia de Petróleo e de 

Recursos Renováveis; 

 Avaliar o impacto das atividades da Engenharia de Petróleo e de Recursos 

Renováveis no contexto social e ambiental; 

 Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica 

 Compreender, aplicar a ética e a responsabilidade socioambiental em suas 

atividades profissionais; 
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 Assumir a postura de permanente busca de atualização profissional; 

 Capacitação de recursos humanos; 

 Liderança; 

 Atitude Proativa e Empreendedora. 

Os engenheiros de petróleo estarão aptos a trabalhar em diversos setores do mercado 

de trabalho, ocupando diferentes cargos, tais como: coordenação e supervisão de 

equipes de trabalho, realização de estudos de viabilidade técnico, execução e 

fiscalização das obras e serviços técnicos, execução de vistorias, perícias e avaliações, 

emitindo laudos e pareceres técnico. 

 

3.3 Competências, habilidades e atitudes 

O curso de Engenharia de Petróleo atende plenamente a Resolução CNE/CES 11 do 

Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior, de 11 de março de 

2002, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em 

Engenharia. O curso provê as condições necessárias para promover a formação do 

profissional engenheiro com os conhecimentos requeridos para o exercício das 

atividades definidas pelo CONFEA para o profissional Engenheiro do Petróleo. 

Com esse intuito, o curso de Engenharia do Petróleo oferecido no Departamento de 

Ciências do Mar procura capacitar os estudantes para adquirir competências, 

habilidades e atitudes necessárias para sua vida profissional. Podemos destacar as 

seguintes como o foco deste curso: 
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Competências: 

 Visão sistêmica 

 Leitura e interpretação de representações simbólicas. 

 Criação de modelos para concepção e análise de sistemas, produtos e 

processos. 

 Conhecimento da legislação pertinente. 

 Compreensão dos problemas administrativos, econômicos, sociais e do meio 

ambiente. 

 Potencialização de processos de aprendizagem. 

Habilidades: 

 Trabalho em equipe multidisciplinar. 

 Identificação, formulação e resolução de problemas em engenharia. 

 Planejamento, supervisão, elaboração e coordenação de projetos de 

engenharia. 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas. 

 Avaliação crítica das ordens de grandeza e significância de resultados 

numéricos.  

 Capacitação de recursos humanos. 

Atitudes: 
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 Compromisso com a ética profissional. 

 Responsabilidade social e ambiental. 

 Liderança. 

 Atitude proativa e empreendedora. 

 Comprometimento com o processo de aprendizado continuado. 

 

3.4 Pressupostos epistemológicos 

Aprendizagem colaborativa/interativa e significativa - Práticas 

colaborativas/interativas proporcionam aprendizagens diversas e promovem um maior 

fluxo de troca de informações. A troca e a partilha de experiências faz aumentar de 

forma significativa a quantidade de soluções e ideias, bem como e a qualidade das 

atividades realizadas. Freire (1996), aponta que o educando deve primeiro descobrir-se 

como um construtor desse mundo em constante metamorfose, saber relacionar o real 

e o virtual, pois a cultura precisa ser redescoberta e reinventada, numa ação dialógica e 

interativa. 

Portanto A aprendizagem deve ser significativa, desafiadora, problematizadora e 

instigante, a ponto de mobilizar o aluno e o grupo a buscar soluções possíveis para 

serem discutidas e concretizadas à luz de referenciais teóricos e práticos. 

A avaliação formativa como feedback do processo - A avaliação deve subsidiar todo o 

processo de formação, fundamentando novas decisões, direcionando os destinos do 

planejamento e reorientando-o caso esteja se desviando. Dentro da visão de que 
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aprender é construir o próprio conhecimento, a avaliação assume dimensões mais 

abrangentes. Conforme Luckesi (1998), “o ato de avaliar por sua constituição mesmo, 

não se destina a julgamento “definitivo” sobre uma coisa, pessoa ou situação, pois que 

não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao diagnóstico e, por isso mesmo, à 

inclusão, destina-se à melhoria do ciclo de vida”. 

Assim, deve ser um mecanismo constante de retroalimentação, visando a melhoria do 

processo de construção ativa do conhecimento por parte de gestores, professores, 

alunos e funcionários técnico-administrativos. 

A interdisciplinaridade - O desenvolvimento da tecnologia e da ciência em vários 

campos disciplinares articulado com a crescente complexidade e o avanço significativo 

com que novas informações são produzidas impõe o desafio da integração das 

disciplinas. Neste contexto, emerge do conceito de interdisciplinaridade, situada nos 

anos 1970. 

Na diversidade que marca as conceituações e práticas interdisciplinares, é possível 

identificar pontos comuns: o sentido de relação, a valorização da história dos 

diferentes sujeitos/disciplinas envolvidas, o movimento de questionamento e dúvida, a 

busca por caminhos novos na superação de problemas colocados no cotidiano, a 

ênfase no trabalho coletivo e na parceria e o respeito pelas diferenças. É possível, 

assim, pensar que a interdisciplinaridade constitui-se em um dos caminhos para que 

áreas científicas delimitadas e separadas encontrem-se e produzam novas 

possibilidades. 

Assumimos que a ênfase interdisciplinar favorece o redimensionamento das relações 

entre diferentes conteúdos, contribuindo para que a fragmentação dos conhecimentos 

possa ser superada. Integrar também implica pensar em novas interações no trabalho 
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em equipe multiprofissional, configurando trocas de experiências e saberes numa 

postura de respeito à diversidade, cooperação para efetivar práticas transformadoras, 

parcerias na construção de projetos e exercício permanente do diálogo. 

Nessa reconstrução, importante frisar o lugar fundamental das disciplinas: o espaço 

inter exige a existência de campos específicos que, em movimentos de troca, possam 

estabelecer novos conhecimentos. Assim, a ênfase interdisciplinar demanda não a 

diluição das disciplinas, mas o reconhecimento da interdependência entre áreas 

rigorosas e cientificamente relevantes (Lenoir,1998; Fourez, 2001). 

A postura ativa do estudante na construção do conhecimento - Parte-se da premissa 

de que a aprendizagem implica em redes de saberes e experiências que são 

apropriadas e ampliadas pelos estudantes em suas relações com os diferentes tipos de 

informações. Aprender é, também, poder mudar, agregar, consolidar, romper, manter 

conceitos e comportamentos que vão sendo (re)construídos nas interações sociais. 

A aprendizagem pode ser, assim, entendida como processo de construção de 

conhecimento em que o aluno edifica suas relações e intersecções na interação com os 

outros alunos, professores, fóruns de discussão, pesquisadores. 

A postura facilitadora e mediadora do docente no processo ensino e aprendizagem -

Entende-se que as transformações sociais exigem um diálogo com as propostas 

pedagógicas, onde o professor assume um lugar de mediador no processo de formação 

do profissional, estruturando cenários de aprendizagem que sejam significativos e 

problematizadores da prática profissional (Brew e Boud, 1998; Harden e Crosby 2000). 

O docente deve desenvolver, nesse enfoque, ações de ensino que incidem nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos de 

busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam desenvolvidos 
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estilos e estratégias de estudo, pesquisa e socialização do que foi apreendido. Insere-

se, ainda, o esforço em propiciar situações de aprendizagem que sejam mobilizadoras 

da produção coletiva do conhecimento. 

Assumir diferentes papéis requer um envolvimento com a elaboração do 

planejamento, tendo clareza dos objetivos a serem buscados e discutindo a função 

social e científica das informações/conteúdos privilegiados. Essa postura implica, 

também, na escolha de estratégias metodológicas que priorizem a participação, 

interação e construção de conhecimentos. 

Nesse cenário, mediar não equivale a abandonar a transmissão das informações, mas 

antes construir uma nova relação com o conteúdo/assunto abordado, reconhecendo 

que o contexto da informação, a proximidade com o cotidiano, a aplicação prática, a 

valorização do que o aluno já sabe, as conexões entre as diversas disciplinas, ampliam 

as possibilidades de formar numa perspectiva de construção do conhecimento. 

A pesquisa como elemento impulsionador do ensino e da extensão - Diante do 

processo de avaliação e reestruturação em que se encontra o ensino superior no Brasil 

neste momento de implantação das Diretrizes Curriculares onde se espera um perfil de 

aluno mais ativo, questionador e construtor de seu próprio conhecimento, a pesquisa 

toma papel de destaque no processo de formação do profissional. 

De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das Universidades Brasileiras de 

2000, “a pesquisa, compreendida como processo formador, é elemento constitutivo e 

fundamental do processo de aprender a aprender/aprendendo, portanto prevalente 

nos vários momentos curriculares, alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à 

realidade do mundo. 
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A atividade de pesquisa também constitui um elemento aglutinador de 

conhecimentos, uma vez que integra alunos de graduação, pós-graduação e corpo 

docente, promovendo a interação orientador-aluno de forma a garantir a transferência 

do conhecimento em prol da produtividade acadêmica, com total aproveitamento do 

potencial humano e físico disponível na Instituição. 

No contexto da extensão, a atividade de pesquisa deve considerar as necessidades 

socioeconômicas e ambientais da região, e traduzir-se em melhoria da qualidade e 

sustentabilidade das atividades humanas e do ambiente no entorno. Uma vez 

assumido que a harmonia do binômio desenvolvimento-preservação norteia a atuação 

de professores e alunos, projeta-se uma significativa colaboração para o aumento da 

qualidade de vida da população local e dos usuários da zona costeira, a partir de 

melhorias na qualificação profissional, na eficiência de processos industriais e 

portuários e na conservação dos bens e serviços ambientais. 

Empreendedorismo -No atual cenário socioeconômico, emerge o entendimento de que 

a condução dos cursos de graduação deixem de ser meros instrumentos de 

transmissão de conhecimento e informações, para atuarem de forma positiva para o 

enfrentamento de desafios do mercado de trabalho que as rápidas transformações da 

sociedade apresentam (Parecer CNE/CES nº 776/1997). 

Estudos apresentados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), do Sistema das 

Nações Unidas, indicam que dentre as principais características esperadas dos 

diplomados na Educação Superior destaca-se o “espírito empreendedor”. 

De acordo com Filion (1999), o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela 

capacidade de estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência 

do ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. 
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Tomando como princípio norteador o estímulo ao espírito inventivo, inovador e 

empreendedor, o ensino superior deve despertar, influenciar e induzir o aluno a adotar 

uma postura empreendedora através de práticas pedagógicas que promovam 

experiências de mercado relacionadas ao curso que ele está vinculado, enquanto 

trabalham valores como pró-atividade, ética, foco em resultado, cooperação e 

comprometimento. 

3.5 Pressupostos didático-pedagógicos 

Diversificação de estratégias de ensino, aprendizagem e avaliação – O foco na prática 

significa construir um referencial orientador diferenciado para as decisões pedagógicas: 

pensar sobre o que foi realizado representa interrogar a própria ação, os interesses e 

expectativas dos alunos e as condições institucionais e sociais. Neste sentido, a reflexão 

“jamais é inteiramente solitária. Ela se apoia em conversas informais, momentos 

organizados de profissionalização interativa” (Perrenoud, 1999). 

Nesse sentido, insere-se a discussão sobre a prática como estruturante para o processo 

de ensino-aprendizagem. No processo de construção de conhecimento a prática 

necessita ser reconhecida como atividades a partir da qual se identifica, questiona, 

teoriza e investiga os problemas emergentes no cotidiano da formação. A prática não 

se reduz a eventos empíricos ou ilustrações pontuais. Se lida com a realidade e dela se 

retira os elementos que conferirão significado e direção às aprendizagens. 

Estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem alicerçadas na 

prática, na forma em que esta se dá no contexto real das profissões, possibilita que o 

processo de construção do conhecimento ocorra contextualizado ao futuro exercício 

profissional, reduzindo as dicotomias teoria/prática e básico/profissional. 
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Em contraposição a modelos tradicionais, a prática profissional será exercitada pelo 

aluno desde o início do curso, atuando como elemento problematizador para a busca 

do conhecimento necessário para o exercício desta prática.  Possibilitará assim um 

reconhecimento, pelo aluno, da necessidade dos conteúdos escolhidos para compor a 

estrutura curricular, especialmente dos cursos de graduação.  

A problematização do ensino a partir da prática e da pesquisa - As metodologias 

problematizadoras expressam princípios que envolvem assunção da realidade como 

ponto de partida e chegada da produção do conhecimento, procurando entender os 

conteúdos já sistematizados como referenciais importantes para a busca de novas 

relações. Encontra nas formulações de Paulo Freire um sentido de inserção crítica na 

realidade para dela retirar os elementos que conferirão significado e direção às 

aprendizagens. 

As dimensões problematizadoras procuram constituir mudanças significativas na forma 

de conceber e concretizar a formação de profissionais, configurando uma atitude 

propositiva frente aos desafios contemporâneos. Assume a construção do 

conhecimento como traço definidor da apropriação de informações e explicação da 

realidade. 

 

 

3.6 Pressupostos metodológicos 

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão - Como os três pilares da 

Universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa e a extensão devem ser 

vistas como indissociáveis e interdependentes. Da mesma forma que o ensino está 
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presente na formação do pesquisador e nas atividades extensionistas da Universidade, 

a pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino, campos fecundos de 

investigação. Por outro lado, as atividades de extensão possibilitam novas dimensões 

do processo formativo da Universidade, aproximando os estudantes da realidade local 

e regional da área de abrangência da Universidade e alimentando os projetos de 

pesquisa e construção de novos conhecimentos. 

A integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa - A convivência entre as 

atividades de graduação e pós-graduação, bem como das interfaces e 

interdependências que existem entre estes dois momentos de ensino é um princípio 

deste Projeto Político de Curso (PPC). Reconhece-se a necessidade de não haja uma 

monopolização dos interesses docentes e dos recursos infra estruturais/fomento em 

um espaço formativo ou de pesquisa em detrimento de outros, evitando secundarizar 

e ou marginalizar, especialmente, o ensino da graduação. 

A integração com a comunidade - A aproximação entre a universidade e as 

comunidades regionais deve funcionar como um meio de aproximar a formação do 

aluno às realidades, nacional e regional, dos assuntos relacionados à Engenharia do 

Petróleo às ciências do mar e meio ambiente. A percepção da multidisciplinaridade na 

gestão das atividades humanas e na utilização racional dos bens e serviços ambientais 

demanda novos cenários para o ensino-aprendizagem. 

A integração do ensino com a realidade socioambiental regional visa uma melhor 

organização da prática docente e dos espaços de aprendizagem nos vários níveis de 

apoio técnico-científico a órgãos governamentais, instituições privadas, organizações 

não governamentais e outras instituições de ensino e pesquisa. Nesta perspectiva, 

supera a simples utilização da rede de instituições, empresas e serviços como campo 

de ensino, mas supõe uma reelaboração da articulação teoria-prática, ensino-
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aprendizagem-trabalho e, fundamentalmente, uma reconfiguração da função social da 

própria universidade, no sentido de proporcionar o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, serviços e produtos pautados na inovação tecnológica e científica, de 

acordo com as demandas sociais. 

Dinamicidade do plano pedagógico: construção e reconstrução permanente - 

Identifica-se, ainda, a necessidade de que o Projeto Pedagógico seja objeto de estudo 

pelo docente e pela Instituição, produzindo-se um conhecimento sobre sua 

importância no desenvolvimento do PPC e construindo alternativas de lidar com as 

dificuldades e entraves que emergem em todo o processo transformador. 

Para isto, é necessária uma ampliação do conceito de currículo como uma construção 

social que se elabora no cotidiano das relações institucionais, podendo ser analisado 

como: função social, refletida na relação escola-sociedade; projeto ou plano educativo; 

campo prático que permite analisar a realidade dos processos educativos dotando-os 

de conteúdo e território de práticas diversas; espaço de articulação entre a teoria e a 

prática e objeto de estudo e investigação. 

Mobilidade acadêmica - De acordo com a Portaria nº 94/2009 do Ministério de 

Educação, que institui o "Programa Mobilidade Acadêmica Brasil - MAB" entende-se 

por mobilidade acadêmica entre Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a 

possibilidade efetiva de discentes e docentes vinculados a uma Universidade Federal 

cursarem (no caso de discentes) e ministrarem (no caso de docentes) disciplinas em 

outras Universidades Federais, bem como, complementarmente, desenvolverem 

atividades de pesquisa e de extensão, dentro de um curso equivalente, no qual terão 

asseguradas as mesmas condições, direitos e garantias gozadas por um estudante 

regularmente matriculado ou por docente em efetivo exercício na Universidade que os 

receberá. 
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Nesta proposta pedagógica, a mobilidade acadêmica será estimulada no interior da 

instituição e entre instituições que compartilham este regime curricular, através de 

convênios e parcerias com Universidades Federais como UFABC, UNIFESP Campus São 

José dos Campos e outras IES que ofereçam cursos de Bacharelado Interdisciplinares 

em Ciências e Tecnologia, bem como em instituições internacionais de ensino e 

pesquisa que desenvolvam estudos relacionados às ciências do mar e meio ambiente. 

Em âmbito internacional, a mobilidade acadêmica de discentes e docentes será 

fomentada pela participação em iniciativas do Governo Federal (CAPES, CNPq) com 

vistas ao intercâmbio científico entre IES do Brasil e do exterior, e pela participação do 

Instituto do Mar em redes e associações voltadas ao intercâmbio de informação e 

conhecimento visando a formação de recursos humanos de alto nível em programas de 

graduação e pós-graduação. 

Internacionalização - Considerando que o intercâmbio de informação e experiências, e 

a multiplicação de iniciativas conjuntas são instrumentos fundamentais para o 

progresso contínuo do conhecimento, a internacionalização universitária visa promover 

não apenas o desenvolvimento acadêmico do aluno e do docente, mas também um 

enriquecimento cultural que se traduza em ampliações dos referenciais profissionais na 

perspectiva do multiculturalismo e da diversidade. 

Nesse contexto, importa priorizar o estabelecimento de acordos de cooperação 

internacional para atividades de ensino, pesquisa e extensão, através da concepção e 

implementação de estratégias de aproximação a agências internacionais de 

cooperação acadêmica, representações diplomáticas e organizações internacionais. Tal 

aproximação se completa através da participação do corpo docente e discente em 

eventos, congressos e missões no exterior, bem como a partir da promoção e 

organização de eventos, simpósios e jornadas internacionais nos níveis de graduação e 
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pós-graduação, com vistas à formação e integração de redes, associações e programas 

de cooperação acadêmica, científica, tecnológica e de responsabilidade social. 

Incentivo ao desenvolvimento docente, respaldado pela Coordenadoria de 

Desenvolvimento Docente, art. 16, do Regimento Interno - Pensar em novos papéis 

para o docente exige projetar espaços de formação dos professores que sejam 

norteados pela valorização da prática cotidiana, privilegiando os saberes que os 

professores já construíram sobre o seu trabalho assistencial e educativo e 

desenvolvendo possibilidades de refletir sobre a própria prática, identificando avanços, 

zonas de dificuldades e nós críticos na relação ensino-aprendizagem, bem como 

formulando, em parceria com outros colegas, caminhos de transformação da docência 

universitária. 

Observa-se que, na Universidade brasileira interagem diferentes modelos de docência: 

o do pesquisador com total dedicação à universidade e uma sólida formação científica; 

o do professor reprodutor do conhecimento e o do professor que se dedica à atividade 

acadêmica, mas carece de uma formação consistente para a produção e socialização do 

conhecimento. 

A institucionalização de práticas de formação docente torna-se, assim, fundamental. 

Tomar a própria prática (ação-reflexão-ação) como ponto de partida para empreender 

transformações no cotidiano do ensinar e aprender na Universidade coloca-se como 

eixo estruturante para o processo de formação/desenvolvimento docente. 

3.7 Sistema de avaliação do processo de ensino e aprendizagem 

A complexidade e singularidade do processo de avaliação da aprendizagem em um 

currículo que promove a interdisciplinaridade na aquisição de competências, 

habilidades e atitudes listadas no tópico 3.3 deste documento, exige a articulação entre 
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as diferentes práticas, estratégias, critérios e instrumentos na perspectiva da 

consolidação de uma cultura de avaliação da aprendizagem comprometida com o 

desenvolvimento das pessoas.  

O ato educativo, ao assumir que avaliar é edificar caminhos que potencializem o 

acompanhamento das aprendizagens, identifica avanços e dificuldades, reconhece os 

contextos político-acadêmicos e institucionais em que as práticas estão inseridas, bem 

como mapeia o poder indutor de políticas favorecedoras de mudanças e superações no 

cotidiano do ensino.  

Norteado pelo conceito de que a avaliação deva ser um instrumento auxiliar da 

aprendizagem e não um instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos, a 

avaliação de ensino aprendizagem tem por objetivo conhecer o aluno, julgar o 

processo de ensino-aprendizagem e avaliar eficiência das estratégias didáticas, 

constituindo-se em um mecanismo constante de retroalimentação, com vista à 

melhora constante da construção ativa do conhecimento pelos alunos em seus 

processos de formação nas diversas unidades curriculares. 

As avaliações de ensino-aprendizagem realizada no âmbito deste curso, estão 

classificadas em três tipos, cada qual com instrumentos e objetivos particulares 

definidos: (i) avaliação diagnóstica, (ii) avaliação formativa e (iii) avaliação somativa. 

3.7.1 Avaliação Diagnóstica 

A avaliação diagnóstica dos discentes ocorre antes do processo de aprendizagem e tem 

como objetivos avaliar o conhecimento prévio, identificar dificuldades iniciais e 

conhecer as expectativas dos alunos. Esta apreciação servirá como instrumento de 

diagnóstico para o avanço no processo de ensino. Poderá ser identificada, por exemplo, 
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a necessidade de revisão de um assunto que servirá de base para os seguintes, que 

poderá ser trabalhada individualmente ou coletivamente.  

Como instrumento desta avaliação sugere-se a aplicação de questionário de 

conhecimentos específicos, dissertação sobre expectativas em relação ao curso e a 

profissão. 

3.7.2 Avaliação Formativa 

A avaliação formativa ocorre ao longo do processo de aprendizagem e tem como 

objetivo final identificar e corrigir falhas do processo educacional, bem como propor 

medidas alternativas de recuperação e sanar deficiências de aprendizagem. Assim, a 

avaliação como elemento formador deverá possibilitar: conhecer o aluno, tanto em 

suas competências curriculares, como em sua forma de aprendizagem, interesses e 

técnicas de trabalho; constatar o que está sendo aprendido; adequar o processo de 

ensino. Em resumo, a avaliação formativa deve avaliar o processo de ensino-

aprendizagem como um todo. 

Este tipo de avaliação caracteriza-se por ser um processo contínuo e um mecanismo de 

retroalimentação composto por duas avaliações, cognitiva e atitudinal, que, juntas, 

compõem a nota final. Cada atividade realizada como avaliação cognitiva terá uma 

pontuação de zero a dez, podendo ser por meio de provas, seminários, relatórios, 

estudos de caso, apresentação de situações-problema, elaboração de portfólio, roteiro 

de estudo, entre outros. Cada docente tem autonomia para estabelecer o 

peso/ponderação de cada atividade na nota final. 

A avaliação atitudinal prevê a observação e registro de: pontualidade (em sala de aula/ 

laboratório; na entrega de trabalhos); interação e cooperação individual (participação; 

entradas e saídas fora do horário; uso de celular); envolvimento e empenho coletivo 
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(participação; colaboração com o grupo; responsabilidade); organização do laboratório 

(limpeza; esquecimento de materiais; respeito às regras de segurança); postura 

(seriedade; conversas paralelas; realização de atividades não pertinentes ao módulo; 

saber ouvir; imposição de ideias; aceitação de ideias; respeito aos níveis hierárquicos). 

3.7.3 Avaliação Somativa 

A avaliação somativa tem como objetivo dar uma visão geral, de maneira concentrada, 

dos resultados obtidos no processo de ensino e aprendizagem. Com a sua aplicação 

busca-se avaliar o quão próximo o aluno ficou de atingir uma meta previamente 

estipulada. Esse tipo de avaliação é aplicado em momentos específicos ao longo de um 

curso, como, por exemplo, ao término da unidade curricular. 

Conforme Regimento Interno da ProGrad, seção II “da frequência” e IV “da avaliação”, 

considera-se aprovado o aluno que tiver frequência igual ou superior a 75% das horas 

letivas do módulo e nota de aproveitamento do semestre igual ou superior a 6,0 (seis). 

Para aqueles que não atinjam essa nota de aprovação direta, é possível realizar um 

“Exame Final”, desde que a nota de aproveitamento seja igual ou superior a 3,0 (três) e 

a nota para aprovação continua a ser 6 (seis). 

3.8 Sistema de avaliação do projeto do curso 

A avaliação do Projeto Pedagógico de Curso se desenvolverá em quatro níveis, 

empreendendo-se um trabalho de articulação de diferentes fontes de informação, 

discutindo-as em reuniões da Comissão de Curso, do Núcleo Docente Estruturante, e 

da Câmara de Graduação do Campus Baixada Santista. 

3.8.1 Avaliação Nacional 
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De acordo com o Decreto no. 5.773, de 9 de maio de 2006, o exercício da função de 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

sequenciais no sistema federal de ensino recai sobre o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES). Este sistema é o referencial básico para os processos 

de regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria da 

qualidade do ensino superior no Brasil. 

Durante o curso serão implementadas estratégias de conscientização dos alunos sobre 

o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE), com intuito de sensibilizá-

los para a importância deste instrumento avaliativo, seus objetivos, obrigatoriedade, 

elaboração e aplicação. Os resultados de desempenho no ENADE, quando divulgados, 

serão apresentados e amplamente discutidos com os alunos, buscando sanar 

deficiências e aprimorar as qualidades detectadas pelo exame. 

3.8.2 Avaliação Institucional 

No âmbito Institucional, projeta-se um processo de avaliação do Projeto Pedagógico do 

curso fundamentado na perspectiva de acompanhamento crítico das ações, 

monitorando os indicadores construídos para avaliar o Projeto, entendendo-o como 

uma expressão das práticas empreendidas por todos os sujeitos envolvidos com a 

formação profissional em Engenharia. 

A avaliação institucional da graduação da UNIFESP tem por objetivo geral avaliar o seu 

Programa Educacional para determinar sua qualidade e valor, verificar em que pontos 

este pode ser aprimorado, além de estabelecer que direção deva ser seguida. 

O processo de Avaliação Institucional da UNIFESP procura avaliar os cursos em todos os 

seus detalhes e no conjunto, e verificar a influência da graduação nas atividades 

profissionais desempenhadas pelos egressos. A UNIFESP faz, há anos, a avaliação dos 
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seus cursos de graduação, utilizando diversos instrumentos, que estão em diferentes 

estágios de aprimoramento e aplicabilidade. Entre eles destacam-se a Avaliação das 

Unidades Curriculares (UCs) pelo Discente, as Ações Afirmativas, a avaliação do perfil 

dos ingressantes e a avaliação dos cursos pelos formandos, instrumentos que serão 

utilizados para avaliação do processo de ensino-aprendizagem no âmbito da 

Engenharia. 

3.8.3 Avaliação discente das unidades curriculares no âmbito do Campus 

Em 2007, o Campus Baixada Santista foi cenário piloto para a aplicação da Avaliação de 

Unidades Curriculares, instrumento padronizado para todos os cursos da UNIFESP com 

o objetivo de monitorar o processo de aprendizagem e levantar indicadores que 

possibilitassem à Universidade aprimorar as atividades de ensino-aprendizagem como 

um todo. 

Esta avaliação compreende quatro grandes grupos de questões: 

 Quanto aos objetivos: se sua relevância para a unidade curricular ficou clara 

para os alunos; 

 Quanto ao conteúdo: se foi adequado quanto à carga horária e para atingir os 

objetivos propostos e se foi apresentado de forma isolada ou privilegiou a 

interdisciplinaridade; 

 Quanto à forma didática (relações interpessoais: professores-alunos e alunos-

alunos, comunicação do conteúdo) e recursos (físicos e logística, didático-

pedagógicos, cenários, avaliação e carga de trabalho); 
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 Quanto à auto-avaliação dos estudantes (interesse, dedicação, conhecimentos 

anteriores). 

Os resultados são analisados quantitativa e qualitativamente pela Coordenadoria de 

Avaliação da Pró-Reitoria de Graduação. Após sua sistematização e análise, serão 

enviados aos coordenadores e docentes, estabelecendo-se possibilidades de 

redimensionamentos, ajustes e mudanças. 

3.8.4 Avaliação do curso pelos egressos 

Desde 2007 a ProGrad vem disponibilizando online um questionário de avaliação dos 

cursos de graduação destinado aos alunos formandos. O questionário tem como 

objetivo geral identificar a percepção destes atores quanto às habilidades e 

competências que julgam ter adquirido ao longo do curso de graduação. Para tanto, o 

questionário busca, especificamente: identificar o perfil do formando; verificar em que 

grau o formando se sente preparado para o exercício profissional; identificar pontos 

fortes e pontos fracos no curso 

 

3.9 Relação com o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar 

(BICT-MAR) 

O Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar apresenta um desenho 

curricular direcionado por quatro eixos de formação: Vida Marinha; Ambiente 

Marinho; Mar Ciência e Tecnologia e Sociedade e o Mar. Várias unidades curriculares 

oferecidas no BICT-MAR são aproveitadas no curso de engenharia de petróleo dada a 

característica de interdisciplinaridade do BICT-MAR. 
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Para o desenvolvimento do curso de engenharia considera-se o desenho curricular do 

BICT-MAR, acrescidos mais três eixos, a saber: 

 Engenharia Profissionalizante: Este eixo comporta com as unidades curriculares 

básicas da Engenharia de forma a capacitar o aluno na base da engenharia 

necessária para a sua formação; 

 Engenharia Ambiental: Este eixo considera as unidades curriculares específicas 

da engenharia ambiental de forma a capacitar o aluno nos aspectos específicos 

para a formação do Engenhario Ambiental e Portuária; 

 Engenharia de Petróleo: Este eixo considera as unidades curriculares 

específicas da engenharia de petróleo de forma a capacitar o aluno nos 

aspectos específicos para a formação do profissional nesta área. 

 

Figura 1: Visão geral dos Cursos 
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3.10 Matriz curricular 

Neste item apresenta-se a matriz curricular planejada para a Engenharia de Petróleo. 

 

3.10.1 Semana Padrão 

Este item apresenta uma proposição de semana padrão, considerando a possibilidade 

de desenvolvimento do curso a partir do BICT. 

A proposição é que o discente possa cursar a partir do 8o termo os módulos 

obrigatórios somente no período noturno, possibilitando maior mobilidade no seu 

horário. No período vespertino serão oferecidas os módulos eletivos que fazem parte 

da sua formação complementar. 

Esta proposição permite que o aluno possa iniciar o período de estágio, o mais breve 

possível, caso julgue conveniente. 

 

3.10.2 Matriz 

Este capítulo apresenta a matriz dos módulos do curso. 

As Unidades Curriculares apresentadas na matriz do curso de Engenharia de Petróleo 

estão de acordo com as resoluções: 

- CNE/CP n0. 1, de 17 de Junho de 2004, para Educação das relações étnico-raciais e 

para o ensino da história e cultura afro-brasileita e africana, através das UC´s 

obrigatórias: Sociedade, cultura, porto e mar e, Metodologia científica e tecnológica I. 
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- CNE/CP n0. 1, de 30 de Maio de 2012, para Educação em direitos humanos, em 

através das UC´s obrigatórias: Sociedade, cultura, porto e mar e, Metodologia científica 

e tecnológica I. 

- CNE/CP n0. 2, de 15 de Junho de 2012, para Educação Ambiental através das UC´s 

obrigatórias: Tópicos de direito ambiental e marítimo, Análie de impacto e 

monitoramento ambiental e, Energia e meio ambiente. 

 

 

Módulos Fixos 

 

 

1° TERMO 

 

 

 

Código Nome da UC Categoria CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

Pré-
requisitos 

 Biodiversidade marinha I Fixa 40 40 80  

 Fenômenos químicos I Fixa 40 00 40  

 Funcionamento da vida I Fixa 60 20 80  

 Funções de uma variável I Fixa 40 00 40  

 
Introdução à geometria analítica e 
álgebra linear 

Fixa 40 00 40  

 Introdução à geologia Fixa 20 00 20  

 Introdução às ciências do mar Fixa 20 00 20  

 Metodologia científica e tecnológica 
I 

Fixa 28 12 40  

 Sociedade, cultura, porto e mar Fixa 20 20 40  



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

52 

 

 

2° TERMO 

Código Nome da UC Categoria CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

Pré-
requisitos 

 Fenômenos mecânicos I Fixa 40 00 40  

 Fenômenos químicos II Fixa 40 00 40  

 Funções de uma variável II Fixa 40 00 40  

 Introdução à Estatística Fixa 20 00 20  

 Laboratório de fenômenos mecânicos Fixa 00 20 20  

 Laboratório de fenômenos químicos Fixa 00 20 20  

 Metodologia científica e tecnológica 
II 

Fixa 20 20 40  

 
Metodologia científica e tecnológica 
III 

Fixa 20 20 40  
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3° TERMO 

 
 
4° TERMO 

 
 

Código Nome da UC Categoria CH 
Teórica 

CH 
Prática 

CH 
Total 

Pré-
requisitos 

 
Desenho técnico e introdução à 
CAD 

Fixa 32 08 40  

 
Equações Diferenciais Ordiná-
rias 

Fixa 40 00 40  

 Fenômenos do contínuo Fixa 40 00 40  

 Fenômenos físico-químicos Fixa 40 00 40  

 Fenômenos mecânicos II Fixa 40 00 40  

 
Fundamentos de ciência e en-
genharia de  materiais I 

Fixa 40 00 40  

 Geologia geral Fixa 40 00 40  

 
Laboratório de fenômenos do 
contínuo 

Fixa 00 20 20  

 
Laboratório de fenômenos físi-
co-químicos 

Fixa 00 20 20  

 Probabilidade e Estatística Fixa 28 12 40  

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 Engenharia do transporte Fixa 28 12 40  

 Fenômenos eletromagnéticos Fixa 40 00 40  

 Fenômenos térmicos Fixa 40 00 40  

 
Fundamentos de ciência e enge-
nharia de materiais II 

Fixa 40 00 40  

 
Gestão de negócios portuários e 
marítimos 

Fixa 28 12 40  

 
Laboratório de fenômenos tér-
micos 

Fixa 00 20 20  

 Licenciamento ambiental Fixa 32 08 40  

 Modelagem numérica Fixa 28 12 40  

 Organização da vida  Fixa 60 20 80  

 
Princípios de geologia sedimen-
tar 

Fixa 32 08 40  
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5° TERMO 

 

6° TERMO 

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 Ciências atmosféricas Fixa 28 12 40  

 Funções de várias variáveis Fixa 40 00 40  

 Geoprocessamento Fixa 32 08 40  

 
Introdução à engenharia do petróleo e 
recursos renováveis 

Fixa 20 00 20  

 Introdução à resistência de materiais Fixa 40 00 40  

 Introdução aos processos químicos Fixa 40 00 40  

 Técnicas de caracterização de materiais I Fixa 40 00 40  

 Tecnologia Química Fixa 28 12 40  

 Tópicos de direito ambiental e marítimo Fixa 28 12 40  

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 Climatologia   Fixa 28 12 40  

 Geologia Marinha e Costeira Fixa 32 08 40  

 Eletrotécnica Fixa 28 12 40  

 Energia e meio ambiente Fixa 28 12 40  

 Estática dos sólidos Fixa 36 04 40  

 Fenômenos do Transporte Fixa 28 12 40  

 Introdução à lógica de programação    Fixa 28 12 40  

 
Logística e sistemas inteligentes de 
transporte ITS 

Fixa 28 12 40  

 
Técnicas de Caracterização de Materiais 
II 

Fixa 40 00 40  
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7° TERMO 
 

 

 

8° TERMO 

 

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 
Comportamento Estrutural e Hidrodinâ-
mico 

Fixa 40 20 60  

 Fenômenos Ópticos e Física Moderna Fixa 40 00 40  

 Funções de Várias Variáveis Avançadas Fixa 60 20 80  

 Mecânica dos Fluídos Fixa 30 10 40  

 Operações Unitárias Fixa 60 20 80  

 Perfuração de Poços Fixa 40 20 60  

 Química ambiental Fixa 28 12 40  

 
Técnica de Análise de Bacias Sedimenta-
res 

Fixa 40 20 60  

 Termodinâmica Química Fixa 60 00 60  

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 Avaliação de Formação e Poços Fixa 40 20 60  

 Aproveitamento de Recurso Solar Fixa 60 20 80  

 Automação e Controle de Processos Fixa 40 20 60  

 Cinética e Reatores Petroquímicos Fixa 40 20 60  

 Engenharia de Reservatório de Petróleo Fixa 40 20 60  

 Engenharia de Poços Fixa 40 20 60  

 Geologia do Petróleo Fixa 40 20 60  

 Geometria Analítica e Álgebra Linear II Fixa 40 00 40  

 
Propriedades de Rochas e Perfilagem de 
Poços 

Fixa 28 32 60  
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9° TERMO 

 

10° TERMO 
 

 

11° TERMO 
 

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 Fluídos de Perfuração e Completação Fixa 60 20 80  

 Aproveitamento de Recurso Eólico Fixa 60 20 80  

 
Armazenamento e Transporte de Petró-
leo 

Fixa 40 20 60  

 
Projeto de Trabalho de Conclusão de 
Curso para Engenharia 

Fixa 00 20 20  

 Simulação e Modelagem de Reservatório Fixa 20 60 80  

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 

CH 

Prática 

CH 

Total 

Pré-

requisitos 

 
Caracterização de Combustíveis e Deri-

vados 
Fixa 40 20 60  

 Recurso Hidráulico e das Marés Fixa 60 20 80  

 Refino de Petróleo Fixa 60 20 80  

 
Sistemas Marítimos de Produção de Pe-

tróleo 
Fixa 40 20 60  

 
Trabalho de Conclusão de Curso I para 

Engenharias 
Fixa 00 40 40  

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 Bioenergia e Combustíveis Alternativos Fixa 60 20 80  

 Estágio Supervisionado Fixa 00 160 160  

 
Instalação de Plantas, Produção de Pe-
tróleo e Biocombustível 

Fixa 60 20 80  

 Petroquímica Fixa 40 20 60  

 Técnicas de Contenção de Vazamentos Fixa 40 20 60  

 
Trabalho de Conclusão de Curso II para 
Engenharias 

Fixa 00 40 40  
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3.10.3 Módulos Eletivos 

Este subitem apresenta a lista dos módulos que serão oferecidas como eletivas para o 

curso de Engenharia de Petróleo: 

 

Código Nome da UC Categoria 
CH 

Teórica 
CH 

Prática 
CH 

Total 
Pré-

requisitos 

 
Avaliação Econômica de Projetos de Óleo e 
Gás 

Eletiva 40 00 40  

 Biotecnologia Marinha Eletiva 40 00 40  

 Cartografia Digital Eletiva 40 00 40  

 
Catálise Heterogênea e adsorventes industri-
ais 

Eletiva 40 00 40  

 Comunicação Científica Eletiva 20 20 40  

 Corrosão na indústria química Eletiva 40 00 40  

 Engenharia de Gás Natural Eletiva 40 00 40  

 Engenharia de Produção no Setor Petrolífero Eletiva 40 00 40  

 Gravimetria e Sismologia Eletiva 40 00 40  

 Impactos ambientais na indústria do petróleo Eletiva 40 00 40  

 Laboratório de Fenômenos eletromagnéticos Eletiva 00 20 00  

 
Linguagem brasileira de sinais libras- 
modalidade EAD 

Optativa 40 00 40  

 Logística na Comercialização de Petróleo Eletiva 40 00 40  

 
Métodos Especiais de Recuperação de Petró-
leo 

Eletiva 40 00 40  

 Métodos Numéricos Eletiva 20 20 40  

 Noções de segurança do trabalho Eletiva 40 00 40  

 Normatização na Indústria de Petróleo Eletiva 40 00 40  

 Operações Unitárias II Eletiva 40 00 40  

 Polímeros de fontes  renováveis Eletiva 40 00 40  

 
Poluição marinha e métodos integrados de 
avaliação 

Eletiva 28 12 40  

 
Segurança de infraestrutura aplicada em 
locais de alto risco 

Eletiva 40 00 40  

 
Telecomunicações e Transmissão de Dados 
em Ambiente Crítico 

Eletiva 40 00 40  
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Termo Unidades Curriculares Horas 

Primeiro 
Funções de uma 

variável I 

(40h) 

Fenômenos 

químicos I 

(40h) 

Introdução à 

geometria 

analítica e 

álgebra linear 

(40h) 

Sociedade, 

cultura, porto e 

mar 

(40h) 

Metodologia 

científica e 

tecnológica I 

(40h) 

Funcionamento 

da Vida I 

(80) 

Biodiversidade 

Marinha I 

(80) 

Introdução às 

ciências do Mar 

(20h) 

Introdução à 

Geologia 

(20h) 

 

NB=200 

NP=80 

NE=120 

Segundo 
Fenômenos 

mecânicos I  

(40h) 

Laboratório de 

Fenômenos 

Mecânicos 

(20h) 

Fenômenos 

químicos II 

(40h)  

Laboratórios de 

Fenômenos 

Químicos 

(20h) 

Funções de uma 

variável II 

(40h) 

Metodologia 

científica e 

tecnológica II 

(40h) 

Metodologia 

científica e 

tecnológica III 

(40h) 

Introdução à 

Estatística 

(20h) 
  

NB=260 

 

Terceiro 

Equações 

diferenciais 

ordinárias 

(40h) 

Fenômenos 

mecânicos II 

(40h) 

Probabilidade e 

Estatística 

(40h) 

Geologia Geral 

(40h)  

Fenômenos do 

Contínuo 

(40h)  

Laboratório de 

Fenômenos do 

Contínuo 

 (20h) 

Fundamentos de 

Ciência e 

Engenharia de 

Materiais I 

(40h) 

Desenho 

Técnico e 

Introdução à 

CAD - (40h) 

Fenômenos 

físico-químicos 

(40h) 

Laboratório 

Fenômenos 

físico-

químicos 

(20h) 

NB=260 

NP=100 

Quarto 
Fenômenos 

térmicos 

(40h)  

Laboratório de 

fenômenos 

térmicos 

(20h) 

Gestão de 

negócios 

portuários e 

marítimos 

(40h) 

Princípios de 

Geologia 

Sedimentar 

 (40h) 

Fundamentos de 

Ciência e Eng. 

de Materiais II 

(40h) 

Fenômenos 

Eletromagnét. 

 (40h) 

Modelagem 

Numérica 

(40h) 

Engenharia do 

Transporte 

(40h) 

Licenciamento 

Ambiental 

(40) 

Organização 

da Vida 

(80h) 

NB=180 

NP=80 

NE=160 

Quinto 
Funções de 

várias variáveis 

(40h) 

Tópicos de 

Direito 

Ambiental e 

Marítimo 

 (40h) 

Introdução aos 

Processos 

Químicos 

 (40h) 

Introdução à 

resistência dos 

materiais 

 (40h) 

Geoprocessa-

mento 

(40h) 

Técnicas de 

Caracterização 

de Materiais I 

(40h) 

Ciências 

Atmosféricas 

(40h) 

Introdução à 

Engenharia do 

Petróleo e 

Recursos 

Renováveis 

 (20h) 

Tecnologia 

Química  

(40h) 
 

NB=120 

NP=120 

NE=100 

Sexto 
Eletrotécnica 

(40h) 

Fenômenos de 

Transporte 

(40h) 

Introdução à 

lógica de 

programação 

(40h) 

Estática dos 

Sólidos 

(40h) 

Geologia 

Marinha e 

Costeira 

(40h) 

Técnicas de 

Caracterização 

de Materiais II 

(40h) 

Logística e 

Sistemas 

Inteligentes de 

Transporte ITS 

(40h) 

Climatologia 

(40h) 

Energia e Meio 

Ambiente 

(40h) 
 

NB=160 

NP=120 

NE=80 
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Sétimo 

Fenômenos 

ópticos e física 

moderna 

(40h) 

Funções de 

várias variáveis 

avançadas 

(80h) 

Operações 

unitárias 

(80h) 

Mecânica dos 

fluídos 

(40h) 

 

Termodinâmica 

química 

(60h) 
 

Perfuração de 

poços 

(60h) 
 

Técnicas de 

análise de 

bacias 

sedimentares 

(60h) 

Comportamento 

estrutural e 

hidrodinâmico 

(60h) 

Química 

Ambiental 

(40h) 

ELETIVAS 

80h 

NB=120 

NP=180 

NE=300 

Oitavo 

Geometria 

analítica e 

álgebra linear II 

(40h) 

Geologia do 

petróleo 

(60h) 

Cinética e 

reatores 

petroquímicos 

(60h) 

Avaliação de 

formação e 

poços 

(60h) 

Engenharia de 

reservatório de 

petróleo 

(60h) 

Propriedades de 

rochas e 

perfilagem de 

poços 

(60h) 

Engenharia de 

poços 

(60h) 

Automação e 

controle de 

processos 

(60h) 

Aproveitamento 

de recurso solar 

(80h) 

ELETIVAS 

100h 

NB=40 

NP=00 

NE=600 

Nono 

Fluídos de 

perfuração e 

completação 

(80h) 

Simulação e 

modelagem de 

reservatório 

(80h) 

Armazenamento 

e transporte de 

petróleo 

 (60h) 

Aproveitamento 

de recurso 

eólico 

(80h) 

Projeto TCC 

para 

Engenharias 

(20h) 

ELETIVAS 80h     
NB=00 

NP=00 

NE=400 

Décimo 

Caracterização 

de combustíveis 

e derivados 

(60h) 

Recurso 

hidráulico e das 

marés 

(80h) 

Refino de 

petróleo 

(80h) 

Sistemas 

marítimos de 

produção de 

petróleo 

(60h) 

Trabalho de 

conclusão de 

curso I para 

Engenharias 

(40h) 

ELETIVAS 80h     
NB=00 

NP=00 

NE=400 

Décimo 

Primeiro 

Instalação de 

plantas, 

produção de 

petróleo e 

biocombustível 

(80h) 

Petroquímica 

(60h) 

Bioenergia e 

combustíveis 

alternativos 

(80) 

Técnicas de 

contenção de 

vazamentos 

(60h) 

Trabalho de 

conclusão de 

curso II para 

Engenharias 

(40h) 

ELETIVAS 40h     

NB=00 

NP=00 

NE=320 

            

 
Núcleo básico 

(NB) 

Núcleo 
profissionalizante 

(NP) 

Núcleo 

específico 

(NE) 

- A Unidade Curricular Libras é oferecida como optativa para o aluno, de 

acordo com o Decreto 5826/2005 

- Atividades Complementares (AC) 160h 

- Estágio Supervisionado (ES) 160h 

  Total de horas 

NB=1.340 

NP=680 

NE=2.520 

AC=160 

ES=160 
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3.11 Trabalho de conclusão de curso 

Durante o curso o aluno desenvolverá e apresentará seu Trabalho de Conclusão de 

Curso, como requisito obrigatório para obtenção do título de Bacharel em Engenharia 

de Petróleo. (maiores detalhes podem ser obtidos no Apêndice II ) 

 

3.12 Atividades complementares 

Durante o curso o aluno deverá realizar 160 horas de atividades complementares, 

como requisito obrigatório para obtenção do título de Engenheiro de Petróleo. 

(maiores detalhes podem ser obtidos no Apêndice III ) 

 

3.13 Atividades de Extensão 

A UNIFESP entende a extensão universitária como um processo educativo, cultural e 

científico, o qual se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Para tanto, são realizadas 

ações junto à sociedade de forma coerente ao processo formativo e à produção 

científica, além de se fomentar a difusão do conhecimento. De acordo com o artigo 90 

do Regimento Geral da UNIFESP, são considerados como atividades de extensão 

universitária cursos, programas, projetos, ações sociais e prestação de serviços. Estas 

atividades buscam envolver, sempre que possível, parceria com outras instituições 

públicas, organizações privadas, além de movimentos sociais organizados. 
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A extensão na UNIFESP é regida pelo Regimento Geral da Extensão Universitária da 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). As atividades de extensão, com a devida aprovação 

do Conselho de Extensão (COEX) nos termos previstos nos artigos 22 e 23 do Estatuto 

da UNIFESP, são coordenadas pela PROEX. No âmbito das Unidades Universitárias, as 

atividades extensionistas são avaliadas por suas Câmaras Técnicas de Extensão, órgão 

da Congregação da Unidade Acadêmica de caráter consultivo, deliberativo, de 

implementação e de acompanhamento da política de extensão institucional. Após 

apreciação, deliberação e emissão de parecer, as propostas são encaminhadas para 

homologação pelas respectivas Congregações, e em seguida remetidas aos setores 

competentes da PROEX, conforme previsto no artigo 92 Estatuto da UNIFESP. 

As ações de extensão executadas do Departamento de Ciências do Mar da UNFESP são 

pautadas pelo princípio da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão. Para a 

formação do egresso, a associação entre ensino e extensão é profícua uma vez que 

aproxima o estudante ao seu campo de trabalho, permitindo a obtenção de 

competências necessárias à atuação profissional, assim como o desenvolvimento da 

consciência de seu papel como agente de transformação social. Consequentemente, é 

ampliado o espaço de aprendizagem, tradicionalmente limitado à sala de aula, para 

espaços extramuros da universidade. Estende-se também o eixo pedagógico clássico 

“estudante-professor” para admitir a comunidade como elo importante no processo 

formativo do egresso (“estudante-professor-comunidade”). Assim o estudante é 

colocado como protagonista da sua formação técnica e cidadã, conforme preconiza a 

Política Nacional de Extensão Universitária (FROPROEX, 2012). 

A natureza dos conteúdos tratados nos diferentes eixos possibilitam a interlocução com 

áreas de atuação prioritárias para a articulação da extensão universitária com políticas 

públicas, movimentos sociais e setor produtivo, conforme se exemplifica a seguir:  
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 Avaliação e Exploração da cadeia produtiva de petróleo de forma sustentável; 

 Prospecção de novas fontes de energia; 

 Preservação e sustentabilidade ambiental; 

 Melhoria da saúde e da qualidade de vida das populações e trabalhadores na 

cadeia de petróleo e de energias renováveis; 

 Desenvolvimento cultural e profissional; 

 Fortalecimento das ações de democratização da cadeia de petróleo e de 

energias renováveis; 

 Formação de mão-de-obra, qualificação para o trabalho, reorientação 

profissional e capacitação de gestores públicos da área de petróleo e de 

energias renováveis; 

 Interação dialógica e reflexões conjuntas com organizações da sociedade civil, o 

que oferece novos saberes, valores e interesses à universidade e universitários, 

e provê capacitação, atualização e formação de lideranças e quadros das 

organizações civis; 

 Interação dialógica com o setor produtivo para o desenvolvimento de 

tecnologia e inovação na área de Petróleo e de Energias Renováveis, 

oferecendo à sociedade tecnologias, teorias e processos, sempre que o produto 

possua interesse acadêmico. 

 

3.14 Estágio curricular 
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O estágio curricular é uma atividade obrigatória para integralização do curso de 

Engenharia, conforme DCN. As atividades realizadas a título de estágio obedecerão as 

diretrizes estabelecidas pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) – parágrafo 1 e 2 do 

artigo de 75, do Regimento Interno – e deverá ser de no mínimo 160 horas. 

 

3.15 Relação do curso com Ensino, Pesquisa e Extensão 

A UNIFESP entende a extensão universitária como um processo educativo, cultural e 

científico, o qual se articula ao ensino e à pesquisa de forma indissociável e viabiliza a 

relação transformadora entre a universidade e a sociedade. Para tanto, são realizadas 

ações junto à sociedade de forma coerente ao processo formativo e à produção 

científica, além de se fomentar a difusão do conhecimento. De acordo com o artigo 90 

do Regimento Geral da UNIFESP, são considerados como atividades de extensão 

universitária cursos, programas, projetos, ações sociais e prestação de serviços. Estas 

atividades buscam envolver, sempre que possível, parceria com outras instituições 

públicas, organizações privadas, além de movimentos sociais organizados. 

A extensão na UNIFESP é regida pelo Regimento Geral da Extensão Universitária da 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEX). As atividades de extensão, com a devida aprovação 

do Conselho de Extensão (COEX) nos termos previstos nos artigos 22 e 23 do Estatuto 

da UNIFESP, são coordenadas pela PROEX. No âmbito das Unidades Universitárias, as 

atividades extensionistas são avaliadas por suas Câmaras Técnicas de Extensão, órgão 

da Congregação da Unidade Acadêmica de caráter consultivo, deliberativo, de 

implementação e de acompanhamento da política de extensão institucional. Após 

apreciação, deliberação e emissão de parecer, as propostas são encaminhadas para 
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homologação pelas respectivas Congregações, e em seguida remetidas aos setores 

competentes da PROEX, conforme previsto no artigo 92 Estatuto da UNIFESP. 

As ações de extensão executadas do Departamento de Ciências do Mar da UNFESP são 

pautadas pelo princípio da indissociabilidade entre Ensino-Pesquisa-Extensão. Para a 

formação do egresso da Engenharia, a associação entre ensino e extensão é profícua 

uma vez que aproxima o estudante ao seu campo de trabalho, permitindo a obtenção 

de competências necessárias à atuação profissional, assim como o desenvolvimento da 

consciência de seu papel como agente de transformação social. Consequentemente, é 

ampliado o espaço de aprendizagem, tradicionalmente limitado à sala de aula, para 

espaços extramuros da universidade. Estende-se também o eixo pedagógico clássico 

“estudante-professor” para admitir a comunidade como elo importante no processo 

formativo do egresso da Engenharia (“estudante-professor-comunidade”). Assim o 

estudante da Engenharia é colocado como protagonista da sua formação técnica e 

cidadã, conforme preconiza a Politica Nacional de Extensão Universitária (FROPROEX, 

2012). 

A natureza dos conteúdos tratados nos diferentes eixos do BICTMar possibilitam a 

interlocução com áreas de atuação prioritárias para a articulação da extensão 

universitária com políticas públicas, movimentos sociais e setor produtivo, conforme se 

exemplifica a seguir: 

 Cadeia produtiva do petróleo; 

 Recursos renováveis como alternativa na cadeia produtiva do petróleo; 

 Preservação e sustentabilidade ambiental em todo o processo produtivo do 

petróleo; 
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 Melhoria da saúde e da qualidade de vida dos trabalhadores e populações que 

interagem com a cadeia produtiva do petróleo; 

 Promoção do desenvolvimento cultural; 

 Ampliação e fortalecimento das ações de democratização da Ciência e 

Tecnologia em Petróleo; 

 Formação de mão de obra, qualificação para o trabalho, reorientação 

profissional e capacitação de gestores em petróleo; 

 Interação dialógica e reflexões conjuntas com organizações da sociedade civil, o 

que oferece novos saberes, valores e interesses à universidade e universitários, 

e provê capacitação, atualização e formação de lideranças e quadros das 

organizações civis; 

 Interação dialógica com o setor produtivo para o desenvolvimento de 

tecnologia e inovação em Engenharia de Petróleo, oferecendo à sociedade 

tecnologias, teorias e processos, sempre que o produto possua interesse 

acadêmico 

Referências citadas: 

FORPROEX (Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras) 

2012. Política Nacional de Extensão Universitária. Disponível em 

http://www.renex.org.br/documentos/2012-07-13-Politica-Nacional-de-Extensao.pdf 
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4 CORPO SOCIAL 

Este capítulo apresenta o corpo social necessário para o desenvolvimento do curso de 

Engenharia de Petróleo. 

4.1 Corpo docente 

A seguir apresenta-se informações do corpo docente quanto à titulação, grupos 

participação em módulos, comissões, grupos de trabalho e projetos de pesquisa. O 

corpo docente do Bacharelado em Engenharia de Petróleo e do BICT/UNIFESP da 

Baixada Santista é composto por profissionais qualificados que atuam em diversas 

áreas do conhecimento, envolvendo as ciências Exatas, Humanas e Biológicas. Para o 

funcionamento do BICT Mar, o Departamento de Ciências do Mar contratualmente 

com 65 professores com título de doutor todos contratados em regime de 40 horas dos 

quais 63 em Dedicação Exclusiva, e 2 professores com título de mestre contratados em 

regime de 20 horas. A previsão é que para o Departamento de Ciências do Mar tenha 

70 doutores até o final de 2018. 

Ao se considerar a característica de integração dos conteúdos de diferentes disciplinas 

em módulos, torna-se necessário envolver docentes de diferentes áreas, uma vez que é 

pouco provável que um único professor possua domínio sobre todas as disciplinas. 

Assim, cada módulo, sob a responsabilidade de um dos professores, pode agregar 

outros docentes de acordo com as suas características/necessidades específicas. 

Os professores podem participar dos módulos na condição de integrantes ou 

convidados. Os professores integrantes correspondem àqueles cuja inserção no 

módulo inclui a concepção, o planejamento e a avaliação do mesmo. Os professores 

convidados correspondem àqueles que irão ministrar algumas aulas, sem, no entanto, 
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participar da concepção, do planejamento e da avaliação do módulo. Entretanto, tais 

professores recebem o plano de ensino e o cronograma do módulo, para que possam 

planejar sua participação pontual de forma integrada aos demais conteúdos. 

O docente responsável pelo módulo acompanha as aulas dos convidados, de modo a 

propiciar a continuidade entre os conteúdos programáticos. Os professores convidados 

podem ser docentes de outros módulos, cursos ou instituições ou profissionais 

técnicos com notório saber na área. Esta coparticipação de diversos docentes em um 

mesmo módulo é necessária devido ao grande número de áreas disciplinares que cada 

módulo abarca, já que é pouco provável que um único professor possua domínio sobre 

todas. 

A seguir apresenta-se informações do corpo docente quanto à titulação, grupos 

participação em módulos, comissões, grupos de trabalho e projetos de pesquisa. 
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Nome: Adriana Barioni 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 04/04/2012. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

Docência; 

Orientação de iniciação científica (UFBA) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Implantação de um laboratório de grafitização 
para estudos com 14C na UFBA. Financiador: CNPq 447272/2014-4; Início: dezem-
bro/2014. 

  Colaborador em Projeto de Pesquisa: O estudo de núcleos fora da linha de estabili-
dade com o sistema RIBRAS. Financiador: FAPESP 2011/08781-6; Coordenador: Ru-
bens Lichtenthaler; Vigência: 2011 a 2013. 

  Colaborador em Projeto de Pesquisa: O estudo de núcleos fora da linha de estabili-
dade com feixes de núcleos exóticos. Financiador:  FAPESP 2008/09341-7; Coorde-
nador: Rubens Lichtenthaler; Vigência: 2009 a 2011. 
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Nome: Cledson Akio Sakurai 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 07/08/2013 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Membro da Comissão de Curso do Bacharelado em Engenharia Ambiental do Insti-
tuto Saúde Sociedade no Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São 
Paulo 

 Membro da Comissão de Curso do Bacharelado em Engenharia de Petróleo do Insti-
tuto Saúde Sociedade no Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São 
Paulo 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso do Bacharelado em Engenharia 
Ambiental do Instituto Saúde Sociedade no Campus Baixada Santista da Universida-
de Federal de São Paulo 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso do Bacharelado em Engenharia 
Petróleo do Instituto Saúde Sociedade no Campus Baixada Santista da Universidade 
Federal de São Paulo 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso do Bacharelado Interdisciplinar 
em Ciências e Tecnologia do Mar do Instituto Saúde Sociedade no Campus Baixada 
Santista da Universidade Federal de São Paulo 

 Coordenador para preparação do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Ambi-
ental e Sanitária do Instituto da Cidade no Campus Zona Lesta da Universidade Fe-
deral de São Paulo 

 Representante da Comissão de Estágio do Curso de Engenharia Ambiental 

 Representante da Comissão de Estágio do Curso de Engenharia de Petróleo 

 Representante da Comissão de Estágio do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e 
Tecnologias do Mar 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): GT Carvalho de Mendonça 

 Orientador de TCCs  do Bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologias do 
Mar 

 Orientador de TCCs  do Bacharelado em Engenharia Ambiental 
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 Orientador de TCCs  do Bacharelado em Engenharia de Petróleo 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias para o 
acompanhamento e avaliação de projetos de Mobilidade Urbana 

 Coordenador do Projeto de Pesquisa na Avaliação de Sistemas de Transporte Público 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa na Avaliação do Impacto Ambiental no Sistema 
de Transporte 
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Nome: Andrezza Justino Gozzo Andreotti 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 06/2012. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Atividades didáticas na graduação e pós-graduação; 

 Atividades de orientação de monitoria, jovens talentos, iniciação científica e 
trabalho de conclusão de curso e coorientação de mestrado e doutorado; 

 Organização e participação nos Eventos de extensão: “Meio Ambiente e Resíduos: 
como lidar com isso?”, “Expocell: Exposição Interativa Interdisciplinar sobre a Célula: 
aspectos estruturais e funcionais”, “ExpoMar: Exposição Interativa e Interdisciplinar 
sobre o Mar”; 

 Chefe da Divisão de Sustentabilidade do Departamento de Gestão e Segurança 
Ambiental da Pró-Reitoria de Administração da UNIFESP, em 2015; 

 Coordenadora da Comissão de Destino de Resíduos (CODERE) da UNIFESP, campus 
Baixada Santista, de 2013 a 2015; 

 Representante do campus na Câmara Técnica de Gestão e Segurança Ambiental, de 
2014 a 2015; 

 Representante do Eixo Vida Marinha na Comissão de Curso do BICMar, de 2014 a 
2016; 

 Coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) de Criação do Departamento de Ciências 
do Mar da UNIFESP, Baixada Santista, em 2012 e 2013; 

 Participação em GT do Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP, Baixada 
Santista): Infraestrutura Interna e Extensão, desde 2012; 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso de Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, UNIFESP Baixada Santista, de 2013 
a 2016; 

 Primeira suplente do Conselho de Extensão da UNIFESP, de 2013 a 2015. 

 

Projetos de pesquisa: 
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 Coordenadora do Projeto de Pesquisa: “Compostos bioativos extraídos de 
organismos marinhos: potencial biotecnológico?”. UNIFESP, campus Baixada 
Santista. Vigência: a partir de 2013; 

 Coordenadora do Projeto “Existe relação entre a expressão de proteases e seus 
inibidores e as condições ambientais em organismos marinhos?”. UNIFESP, campus 
Baixada Santista. Vigência: a partir de 2014; 

 Colaboradora no Projeto “Avaliação da Sustentabilidade Ambiental na UNIFESP”. 
UNIFESP, campus Diadema e Baixada Santista. Vigência a partir de 2016; 

 Colaboradora no Projeto “Estabelecimento de um modelo in vitro para investigação 
da diferenciação de células-tronco mesenquimais do sangue de cordão umbilical em 
queratinócitos: uma abordagem para estudo da biologia da pele”. Instituições 
Colaboradoras: USP e UNIFESP. Financiamento: FAPESP. Vigência: a partir de 2013; 

 Colaboradora no Projeto “Pesquisa participativa aplicada à construção de material 
didático interdisciplinar em Fundamentos Biológicos”. Vigência: a partir de 2010; 

 Colaboradora no Projeto “Efeito de inibidores de proteases, extraídos de organismos 
marinhos, em inflamação e em doenças neurodegenerativas”. Financiamento: 
CAPES/MES -Cuba. Vigência: a partir de 2008. Financiamento encerrado; 

 Colaboradora no Projeto “Proteases, inibidores naturais e recombinantes de 
sementes de Caesalpinia echinata (pau-brasil). Interações em processos 
inflamatórios e neurodegenerativos, com modulação por glicosaminoglicanos”. 
Financiamento: FAPESP. Vigência: a partir de 2008. Financiamento encerrado. 
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Nome: Anthony Andrey Ramalho Diniz 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 30/05/2016. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Orientador de trabalhos de conclusão de curso (TCC); 

 Colaborador em pesquisas voltadas à modelagem de reservatórios de petróleo e 
avaliação da aplicação de métodos de recuperação avançada, realizadas em 
conjunto com o Laboratório de Modelagem em Engenharia de Petróleo (LAMEP), do 
Centro de Informática da UFPB; 

 Colaborador em pesquisas voltadas para desenvolvimento de programas e 
dispositivos aplicáveis em engenharia biomédica, realizadas em conjunto com o 
Laboratório de Sinais e Imagens Médicas (LABSIM), da UFRN. 
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Nome: Augusto Cesar 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: (X) 40 h      (  ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/02/2011. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenador de Curso – BICTMar (vigência: outubro/2011 – março/2014); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar  (vigência: outubro/2011 – 
março/2014); 

 Membro do Conselho de Graduação (CG) – Unifesp (vigência: outubro/2011 – 
março/2014); 

 Membro do Comitê Técnico de Pesquisa e Pós-Graduação – Unifesp (vigência: março 
de 2012 – Atual); 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação  (CEG) – Unifesp (vigência: out/2011 – 
mar/2014); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (vigência: out/2011 – 
mar/2014); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(Unifesp); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (Unifesp), 
monitoria (Unifesp), mestrado e doutorado  (Unifesp, Unisanta, IPEN-USP e 
Universidade de Cádiz - Espanha); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Título do projeto: Desenvolvimento de plataforma para avaliação de risco ambiental 
em ecossistemas marinhos. Coordenador: Augusto Cesar. Vigência: 2013-2017. 
Agência financiadora: MCTI/FINEP/CT-INFRA. 

 Título do projeto: Desenvolvimento de protocolos para a avaliação de risco 
ambiental de produtos farmacêuticos introduzidos em ecossistemas marinhos – 
AMBMAR. Coordenador: Augusto Cesar. Vigência: 2012 - 2017. Agência 
financiadora: MCTI/FINEP/CT-INFRA. 
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 Título do projeto: Avaliação ecotoxicológica escalonada do impacto de poluentes 
emergentes associado ao emissário submarino de Santos - ECOMAR. Coordenador: 
Augusto Cesar. Vigência: 2013-2016. Agência financiadora: Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico/ Ministério de Ciência Tecnologia e 
Inovação. 

 Título do projeto: Efeito do CO2 sobre a biodisponibilidade de contaminantes em 
sedimentos Marinhos associados a vazamentos de reservatórios petrolíferos 
(ECO2Mar). Coordenador: Augusto Cesar.; Vigência: 2012-2015. Agência 
financiadora: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

 Avaliação da biodisponibilidade de contaminantes em sedimentos marinhos 
associados a vazamentos de CO2. Coordenador: Augusto Cesar.; Vigência: 2015-
2017. Agência financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo-FAPESP. 

 Micropoluentes orgânicos empregados em sistemas antiincrustantes: 
comportamento ambiental, toxicidade e biorremediação. Colaborador: Augusto 
Cesar; Vigência: 2014-2017. Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP. 

 Estudo ecotoxicológico de micropoluentes utilizados em sistemas antiincrustantes. 
Colaborador: Augusto Cesar; Vigência: 2014-2017. Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq. 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

76 

 

 

Nome: Barbara Lage Ignacio 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 24/07/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas e Administrativas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar), em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis e 
em Engenharia Ambiental e Portuária;  

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP) e co-
orientação de mestrado (UNIFESP). 

 Membro da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso do BICT-Mar – UNIFESP 
(fev/2017 a fev/2019); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP) (desde Agosto/2013); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (representante titular 
eleito fev/2014 - fev/2017 e suplente de fev/2017 a fev/2019); 

 Membro titular da Congregação do campus Baixada Santista - representante 
docente (pleito 2015) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Ecologia e Impactos Antrópicos em Ambientes Marinhos Costeiros 

 Bioinvasão e Ecologia de Populações e Comunidades. 

 Efeito local do pisoteio sobre macrofauna bentônica de praias arenosas. Projeto em 
colaboração com Dr. Leonardo Q. Yokoyama (UNIFESP). 

 Biomonitoramento em zonas estuarinas utilizando a espectroscopia de raios x. 
Projeto em colaboração com Dra. Renata F. Barbosa e Dr. Leonardo Q. Yokoyama 
(UNIFESP). Financiamento: MCTI/CNPq/Universal 14/2014 no. 455269/2014-9 e 
Laboratório Nacional de Luz Síncroton XAFS1-16186. 
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Nome: Bruno Leite Mourato 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde fevereiro de 2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência na graduação e pós-graduação; 

 Atividades de orientação de monitoria, iniciação científica e trabalho de conclusão 
de curso (UNIFESP, Baixada Santista);  

 Atividades de orientação de mestrado no Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira (PPG-BEMC - UNIFESP); 

 Participação em GT do Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP, Baixada 
Santista): (1) Oceanografia; (2) Concursos. 

 

Projetos de pesquisa: 

 Coordenador do Projeto de Pesquisa: “Análise das pescarias, dinâmica populacional 
e variabilidade genética da pescada-cambucu (Cynoscion virescens) e da pescada-
amarela (Cynoscion acoupa) na Bacia de Santos (23–29°S)” Universidade Federal de 
São Paulo. Financiamento: CNPq; Vigência: a partir de 2015. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Inovacões tecnológicas para a 
sustentabilidade da pesca industrial e artesanal no nordeste brasileiro”. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Financiamento: FINEP; Vigência: a partir 
de 2010. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Inovações tecnológicas para a redução das 
capturas da fauna acompanhante na pesca de atuns e afins com espinhel- PROJETO 
INOVAPESCA”. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Financiamento: CNPq; 
Vigência: a partir de 2010. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Projeto ETHOPÉLAGOS: Estudo do 
comportamento e uso do habitat por grandes peixes pelágicos no Oceano Atlântico 
Sul Ocidental”. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Financiamento: CNPq; 
Vigência: a partir de 2010. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Impacto dos anzóis tradicionais e circulares 
nas espécies-alvo e na fauna acompanhantes capturadas pela frota comercial 
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espinheleira brasileira no Oceano Atlântico”. Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Financiamento: CNPq; Vigência: a partir de 2010. 
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Nome: Caio Fernando Fontana 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: (X) 40 h         ( ) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 24/10/2011 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Atividades didáticas na graduação (UNIFESP, campus Baixada Santistae São Paulo); 

 Organizador do Seminário MetropolitanEcolution 2013 em parceria com a 
Universidade de Delft (Holanda) e Universidade Católica de Santos; 

 Organizador do Seminário MetropolitanEcolution em parceria com a Universidade 
de Delft (Holanda) e Universidade Católica de Santos; 

 Organizador do Ateliers MetropolitanEcolution 2013 em parceria com a 
Universidade de Delft (Holanda) e Universidade Católica de Santos; 

 Membro do Conselho de Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP);  

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): Coordenador GT-Infraestrutura Externa, Coordenador GT-Convênios, GT 
Navio Escola e GT-Instituto do Mar.  

 Representante da Unifesp como Diretor Acadêmico do Centro de Excelência 
Portuária – CENEP;  

 Membro Suplente Conselho de Planejamento da UNIFESP 

  Membro da Comissão de Estágios; 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Pesquisa e Desenvolvimento de Metodologias 
para o acompanhamento e avaliação das obras destinadas a copa do mundo 2014, 
financiado pelo CNPq e Coordenador do Projeto: Prof. Dr. Claudio Luiz Marte da 
Escola Politécnica da USP. 2014 – Atual 

 Proposta do Uso de Tecnologia não Intrusiva para Bilhetagem de Passagem em 
Veículo de Transporte Coletivo. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. 
Integrantes: Caio Fernando Fontana - Integrante / Cledson Akio Sakurai - 
Coordenador / Fabricio Ferreira Cintra - Integrante. 2014 - Atua 
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  Proposta de uma Metodologia para Avaliação de Processo de Transporte de carga 
no Porto de Santos. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos 
envolvidos: Graduação: (2) / Doutorado: (1) . Integrantes: Caio Fernando Fontana - 
Integrante / Cledson Akio Sakurai - Coordenador / Bruna Achilles - Integrante / 
Pedro Fongaro - Integrante. 2014 - Atual 

 Metodologia de Monitoramento da Carga Horária do Motorista de Caminhão 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (1) / 
Doutorado: (1) .  
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Nome: Bruno Leite Mourato 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde fevereiro de 2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência na graduação e pós-graduação; 

 Atividades de orientação de monitoria, iniciação científica e trabalho de conclusão 
de curso (UNIFESP, Baixada Santista);  

 Atividades de orientação de mestrado no Programa de Pós-graduação em 
Biodiversidade e Ecologia Marinha e Costeira (PPG-BEMC - UNIFESP); 

 Participação em GT do Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP, Baixada 
Santista): (1) Oceanografia; (2) Concursos. 

 

Projetos de pesquisa: 

 

 Coordenador do Projeto de Pesquisa: “Análise das pescarias, dinâmica populacional 
e variabilidade genética da pescada-cambucu (Cynoscion virescens) e da pescada-
amarela (Cynoscion acoupa) na Bacia de Santos (23–29°S)” Universidade Federal de 
São Paulo. Financiamento: CNPq; Vigência: a partir de 2015. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Inovacões tecnológicas para a 
sustentabilidade da pesca industrial e artesanal no nordeste brasileiro”. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco. Financiamento: FINEP; Vigência: a partir 
de 2010. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Inovações tecnológicas para a redução das 
capturas da fauna acompanhante na pesca de atuns e afins com espinhel- PROJETO 
INOVAPESCA”. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Financiamento: CNPq; 
Vigência: a partir de 2010. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Projeto ETHOPÉLAGOS: Estudo do 
comportamento e uso do habitat por grandes peixes pelágicos no Oceano Atlântico 
Sul Ocidental”. Universidade Federal Rural de Pernambuco. Financiamento: CNPq; 
Vigência: a partir de 2010. 
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 Colaborador do Projeto de Pesquisa: “Impacto dos anzóis tradicionais e circulares 
nas espécies-alvo e na fauna acompanhantes capturadas pela frota comercial 
espinheleira brasileira no Oceano Atlântico”. Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. Financiamento: CNPq; Vigência: a partir de 2010. 
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Nome: Crystopher Cardoso de Brito 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 25/04/2016. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar) e Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis. 

 Coordenador dos Laboratórios Didáticos do Curso de Engenharia de Petróleo e 
Recursos Renováveis (vigência: dezembro/2016 - Atual) 

 Membro da Comissão de Curso de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis 
(vigência: dezembro/2016 - Atual) 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(Unifesp); 

 Orientação de iniciação científica (com bolsa PIBIC/UNIFESP), trabalho de conclusão 
de curso (UNIFESP), Co-orientação de mestrado e doutorado (ICT/Unifesp e 
FEM/Unicamp); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Solidificação de ligas ternárias à base de 
alumínio e ligas para soldagem de alta temperatura livres de chumbo; Financiador: 
CAPES/CONFECUBE Coordenador: José Eduardo Spinelli (DEMA-UFSCar). Início: 
2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Correlation between study thermal variables 
solidification, microstructure and resistance to fatigue in al-nialloys; Financiador: 
IFSP 23311.000509.2016.10; Coordenador: Renato Chaves Souza (IFSP – São João da 
Boa Vista);  início: agosto/2016. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Efeitos de parâmetros da microestrutura de 
solidificação de ligas multicomponentes à base de alumínio (Al-Mg-Si; Al-Sn-Cu; Al-
Zn-Mg) nas resistências à degradação por corrosão e tribocorrosão. Financiador: 
FAPESP 2013/23396-7; Coordenador: Amauri Garcia (Faculdade de Engenharia 
Mecânica/Unicamp). Vigência: 2014-2016  
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Nome: Daniela Milstein 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 19/02/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar (2016 – atual); 

 Membro da Comissão Eleitoral do Departamento de Ciências do Mar (2015 – atual); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(2015 - atual); 

 Orientação de iniciação científica (UNIFESP), monitoria (UNIFESP) e mestrado 
(Instituto de Botânica); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenadora de Projeto de Pesquisa: Identificação morfológica de macroalgas do 
manguezal da Ilha Diana. UNIFESP. Início: junho/2016. 

 Colaboradora em Projeto de Pesquisa: Abordagem filogeográfica, com base em 
marcadores moleculares, de Gelidium floridanum e Pterocladiella capillacea 
(Gelidiales, Rhodophyta) no oceano Atlântico. Instituto de Botânica. Início: 
junho/2015. 
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Nome: Elen Aquino Perpetuo 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 07/05/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar), em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis e 
em Engenharia Ambiental e Portuária; e pós-graduação em Engenharia Química e 
Interunidades em Biotecnologia (USP, campus São Paulo) 

 Vice-coordenadora do Curso de Engenharia Ambiental e Portuária –(desde 
outubro/2016 

 Coordenação de módulos eletivos no BICT Mar 

 Membro da Comissão do Curso de Eng. Ambiental e Portuária (desde 2015) 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Eng. Ambiental e Portuária 
(desde 2015) 

 Membro da Câmara de Pesquisa e Pós Graduação (CPPG) – UNIFESP (desde 2015) 

 Atividades de orientação de monitoria, iniciação científica, trabalho de conclusão de 
curso (UNIFESP, Baixada Santista) e orientação de mestrado e doutorado (USP, SP). 

 

Projetos de pesquisa: 

 Responsável pelo Projeto de Pesquisa: “Caracterização da comunidade bacteriana 
de uma área de processamento de cobre e identificação do mecanismo de 
resistência a metais pesados”. Financiamento: FAPESP- processo:  2013/11020-2. 
Vigência: 2013-2017 

 Responsável pelo Projeto de Pesquisa: “Desenvolvimento de bioprocessos para 
descontaminação de efluentes industriais”. Instituição colaboradora: CEPEMA-USP 

 Pesquisadora associada ao CEPID-RCGI: Brasil Research Centre for Gas Innovation. 
Financiamento: FAPESP-SHELL processo 2014/50279-4. Coordenador: Prof. Julio 
Romano Meneghini. Vigência: 2015-2020 
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 Pesquisadora associada ao projeto: Sustainable gas pathways for Brazil: from 
microcosm to macrocosm. Financiamento: FAPESP-NERC processo 15/50684-9. 
Coordenador: Prof Reinaldo Giudici. Vigência: 2015-2019 

 Colaboradora no Projeto “Recuperação de áreas contaminadas e extração de 
minerais de rejeitos” Financiamento: BNDES-VALE-FUNTEC. Coordenador: Prof. 
Claudio A. Oller do Nascimento. Vigência: 2012-2018 

 Colaboradora no Projeto “CEPEMA- CENTRO COOPERATIVO EM ENGENHARIA 
AMBIENTAL. Financiamento: FAPESP- processo 2013/50218-2. Coordenador: Prof. 
Claudio A. Oller do Nascimento. Vigência: 2013-2018. 
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Nome: Elói Rotava 

Titulação Máxima: Mestrado 

Regime de Trabalho: ( X ) 20 h     ( ) 40 h      (  ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 15/03/2017. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP). 
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Nome: Emiliano Castro de Oliveira 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 30/11/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Vice-Coordenador de Curso – Engenharia de Petróleo (vigência: outubro/2016 - 
Atual); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar  (vigência: março a outubro/2016); 

 Membro do Conselho de Graduação (CG) – UNIFESP; 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação  (CEG) - UNIFESP; 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP), 
monitoria (UNIFESP); 

 

Projetos de extensão: 

 Coordenador de Projeto de Extensão: Ciências da Terra e Museu de Ciências 
Naturais Joias da Natureza. UNIFESP. Início: 2015 
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Nome: Éverson Miguel Bianco 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE     ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 28/01/2016. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docente do curso de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar); 

 Membro permanente do Programa de Pós-graduação em Biodiversidade e Ecologia 
Marinha e Costeira (PPGBEMC/UNIFESP) 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de trabalho de conclusão de curso, monitoria e mestrado (UNIFESP). 
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Nome: Fabiane Gallucci 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/08/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenador do Laboratório Multiusuário de Microscopia (vigência: julho/2014 – 
dezembro/2016); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar (suplente, vigência: 2015-atual); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP  e 
UNESP), monitoria (UNIFESP), mestrado e doutorado  (Centro de Estudo do Mar-
UFPR,  UNESP, Instituto de Biociências-USP,); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenadora de Projeto de Pesquisa: “Meiofauna marinha: Diversidade 
desconhecida e ameaçada”. FAPESP 2009/11808-3. Vigência: 2010- 2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: “Nemátodas marinhos de vida livra: 
taxonomia, sistemática e filogenia.” FAPESP 2009/14019-0. Coordenador: Gustavo F. 
Camargo Fonseca. Vigência 2010- 2014. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: “Biodiversidade e Funcionamento de um 
Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios para Gestão Integrada”; FAPESP-
2011/50317-5; Coordenadora: Antonia Cecilia Zacagnini Amaral. Vigência: 2012-
2016. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: “AIBRASIL2- Micropoluentes Orgânicos em 
sistemas anti-incrustantes: comportamento ambiental, toxicidade e 
biorremediação”,  FINEP 1111/13; Coordenador: Gilberto Fillmann. Vigência: 2014-
Atual.  
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Nome: Fabio Cop Ferreira 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 10/06/2014 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência. 

 Membro do NDE da Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis (Representante 
do Eixo MCT). 

 Membro do Conselho de curso da Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis 
(Representante do Eixo MCT). 

 Coordenador Suplente do Eixo Ambiente Marinho. 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP, 
BICTMar) e Mestrado (UNIFESP – PPGBEMC, Instituto de Pesca e Universidade Santa 
Cecilia). 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Efeitos locais e regionais na estrutura das 
comunidades de peixes em riachos do Alto Rio Paranapanema (SP). Coordenador: 
Prof. Dr. Mauricio Cetra. Instituição executora: Universidade Federal de São Carlos, 
Centro de Ciências e Tecnologias para a Sustentabilidade/CCTS/UFSCAR. Instituição 
de Fomento: FAPESP, Programas de Inovação Tecnológica / BIOTA - Programa de 
Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da 
Biodiversidade do Estado de São Paulo / BIOTA - Projeto de Pesquisa - Regular - 
Fluxo Contínuo. Processo número: 2013/24737-2. Vigência: 01/03/2014 a 
29/02/2016. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Estrutura e dinâmica de comunidades em rios 
e riachos costeiros da Mata Atlântica – Bacia do Rio Itanhaém. Coordenador: Prof. 
Dr. Antônio Fernando Monteiro Camargo. Instituição executora: Universidade 
Estadual Paulista – UNESP. Instituições colaboradoras: Universidade Federal de 
Goiás, Universidade Federal de São Carlos – campus Sorocaba, Universidade de São 
Paulo – Escola Superior de agricultura “Luiz de Queiroz”/ESALQ Piracicaba, Instituto 
de Botânica. Colaboradores. Instituição de Fomento: CNPq, CHAMADA 
MCTI/CNPq/FAPs Nº 34/2012 - Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração - 
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PELD. Processo número: 403723/2012-4. Vigência: Dezembro de 2012 a Dezembro 
de 2015.  

 Colaborador do projeto de Pesquisa: Convergência funcional na estrutura das 
assembleias de peixes em riachos de duas bacias hidrográficas no Estado de São 
Paulo. Coordenadora: Profa. Dra. Ursulla Pereira Souza. Instituição Executora: 
UNISANTA. Instituições colaboradoras: UNIFESP, UFSCar. Projeto FAPESP no. 
15/08423-3. Vigência: 01 de setembro de 2015 - 31 de agosto de 2017. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Componentes da diversidade beta em riachos 
costeiros da Baixada Santista. Instituição executora: UNIFESP. Instituições 
colaboradoras: UNISANTA, UFSCar. Projeto FAPESP no. 15/18013-7. Vigência: 01 de 
março de 2016 - 28 de fevereiro de 2018 
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Nome: Fabio dos Santos Motta 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 28/08/2014 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência 

 Orientação de alunos de Iniciação Científica (UNIFESP e UNESP) e Mestrado (UNI-
FESP) 

 Membro do Conselho de Extensão e Cultura (COEC – UNIFESP) 

 Membro da Comissão de Ensino de Pós-Graduação – Biodiversidade e Ecologia Ma-
rinha e Costeira (CEPG-BEMC) 

 Membro da Comissão de Seleção do Programa e Pós-Graduação em Biodiversidade 
e Ecologia Marinha e Costeira (PPGBEMC - UNIFESP) 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 

 Colaborador em disciplina de pós-graduação da UNESP, Campus do Litoral Paulista 

 

Projetos de pesquisa  

 Pesquisador colaborador do Laboratório de Biologia e Taxonomia de 
Elasmobrânquios (ELASMOBRASIL/UNESP Campus do Litoral Paulista)  

 Pesquisador da Rede Abrolhos (www.abrolhos.org) desde Agosto/2014.  

 Coordenador do Projeto Cação - Biologia e Pesca de Tubarões e Raias na costa 
centro-sul de São Paulo (desde Julho/1996). 

 Coordenador do projeto “Aspectos da comercialização de recursos pesqueiros na 
capital do Estado de São Paulo” (instituição financiadora: Fundação SOS Mata 
Atlântica – Vigência: julho/2014 a Dezembro/2014). 

 Colaborador do projeto “Riqueza e diversidade de peixes associados a Ilha do Bom 
Abrigo, litoral sul do estado de São Paulo, sudeste do Brasil” (instituição 
financiadora: Instituto Linha D'água – Vigência: Junho/2014 a Julho/2015) 

 Coordenador do Projeto “Avaliação da efetividade do Parque Estadual Marinho da 
Laje de Santos e das Estações Ecológicas Tupinambás e Tupiniquins, litoral do Estado 

http://www.abrolhos.org/
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de São Paulo” (instituição financiadora: Fundação SOS Mata Atlântica – Vigência: 
Janeiro/2015 a Dezembro/2016). 

 Pesquisador associado ao projeto “Avaliação de processos que determinam a 
formação e a biodiversidade associada a bancos de rodolitos em diferentes escalas 
espaciais. (Financiador: FAPESP 16/14017-0 . Início: Março/2017) 

 

Projetos e Atividades de Extensão 

 Colaborador do projeto “Capacitação de guias de pesca e outros atores envolvidos 
no segmento da pesca esportiva no complexo lagunar-estuarino de Iguape e Cana-
néia, sudeste do Brasil” – UNESP, Campus Registro (instituição financiadora: Funda-
ção SOS Mata Atlântica) Vigência: Julho/2015 a Junho/2016. 

 Coordenador do projeto “Efetividade das Unidades de Conservação Marinhas de 
São Paulo: da teoria ao fortalecimento da prática cidadã dos conselhos gestores”. 
Vigência: Julho/2016 a Março/2017. 

 Integrante do Grupo de Assessoramento Técnico do Ministério do Meio Ambiente 
para discussão da Portaria MMA No 445/2014 que trata da Lista Nacional Oficial de 
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos 

 Integrante do Grupo de Assessoramento Técnico para o monitoramento da imple-
mentação do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Tubarões e Raias Ma-
rinhos Ameaçados de Extinção (PAN Tubarões - Portaria ICMBio No 125/2014).  

 Presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Brasileira para o Estudo de Elas-
mobrânquios (SBEEL) desde Abril de 2014. 
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Nome: Fábio Ruiz Simões 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 12/08/2009. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência de graduação e pós-graduação; 

 Orientação de iniciação científica no curso de Baharelado Interdisciplinar em 
Ciências do Mar (Luis Antônio Polaci da Silva)  

 Orientação de Pós-Graduação pelos Programas Ciência e Tecnologia da 
Sustentabilidade (Campus Didadema UNIFESP) – Gabriela Martins de Araújo, 
Carlene do Santos Lucena, Vinícius Bianchi Soares e Análise Ambiental Integrada 
(multi Campi, Diadema – Baixada Santista), Isabela Myahira Morita 

 Vice-Coordenador e representante na Câmara de Pós-Grauduação e Pesquisa no 
Campus Baixada do Programa de Pós-Graduação em Análise Ambiental Integrada 
(multi Campi, Diadema – Baixada Santista) 

 Representante Titular dos Professores Adjuntos no Conselho Universitário da 
UNIFESP (CONSU) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa- Desenvolvimento de materiais de sensores 
baseados em filmes automontados de polímeros condutores e nanotubos de 
carbono para a determinação de Desreguladores Endócrinos em ambientes 
marinhos (FAPESP 2014/23858-3) 
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Nome: Fernando Fernandes Mendonça 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 15/07/2013. 

Bolsista Produtividade CNPq Nível 2 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar; 

 Orientação de Iniciação Científica, Trabalho de Conclusão de Curso (UNIFESP), 
Mestrado e Doutorado  (Instituto de Biociências de Botucatu - UNESP) e Mestrado 
(UNIFESP); 

 Coordenador do grupo de pesquisa Genética Pesqueira e Conservação – GenPesC; 

 Membro do Conselho do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia 
Marinha e Costeira 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Biodiversidade molecular e conservação de 
tubarões: banco genético, estruturas populacionais e redes internacionais de 
colaboração científica - Financiador: BIOTA/FAPESP 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Estrutura genética populacional do tubarão-
tigre Galeocerdo cuvier no Atlântico Ocidental utilizando sequências do DNA 
mitocondrial. Financiador: CNPq 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Projeto de Apoio Técnico-Científico ao 
Desenvolvimento da Pesca de Atuns e Afins no Brasil – PROTUNA – Financiador: 
CNPq 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: MAKO-WIDE A wide scale inter-hemispheric 
and inter-disciplinary study aiming the conservation of the shortfin mako shark in 
the Atlantic Ocean. Financiador: FAPESP 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Thresher: integrating biology, genetics and 
tagging studies for the management and conservation of the highly vulnerable big 
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eye thresher shark in the Atlantic Ocean. Financiador: Fundação para a Ciência e 
Tecnologia de Portugal - FCT. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Trans-Atlantic Pelagic Sharks Research 
Initiative. Financiador: University of Florida, FCT-Portugal e FAPESP. 
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Nome: Fernando Ramos Martins 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 07/08/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar), em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis e 
em Engenharia Ambiental e Portuária;  

 Coordenador de Curso – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 
Mar (de Março/2014 a Fevereiro/2016); 

 Chefe de Departamento de Ciências do Mar (desde Fevereiro/2016) 

 Membro da Comissão de Curso do BICT-Mar (desde Agosto/2013); 

 Membro da Comissão de Curso de Eng. De Petróleo e Recursos Renováveis (desde 
2015); 

 Membro da Comissão de Curso de Eng. Ambiental e Portuária (desde 2015); 

 Membro do Conselho de Graduação (CG) – UNIFESP (de Março/2014 a 
Fevereiro/2016); 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação (CEG) – UNIFESP (de Março/2014 a 
Julho/2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (desde Agosto/2013); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP) (desde Agosto/2013); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP e INPE), 
mestrado e doutorado  (UNIFEI e INPE); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível 2 – Área: Energia Nuclear, Planejamento 
Energético e Energias Renováveis. 
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 INCT – Mudanças Climáticas – Área temática: Segurança Energética, subgrupo: 
Energias renováveis. Desenvolvido em colaboração com o CEMADEN, INPE, UFRJ e 
outros. Fianciamento: FAPESP, CNPq e CAPES. 

 Orientador das seguintes pesquisas de Doutorado realizadas no Programa de Pós-
Graduação em Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais: 

 Caracterização da Nebulosidade no NEB utilizando imagens de satélite 
geoestacionário, imagens de superfície com câmeras all-sky e dados meteorológicos 
observados em superfície; 

 Previsão do recurso eólico para o NEB utilizando modelos climáticos em alta 
resolução espacial; 

 Geração solar integrada com geração hidroelétrica com intuito de aumentar o fator 
de capacidade de geração em UHE’s na Bacia do São Francisco. 

 Previsão de Irradiação solar incidente na superfície utilizando modelos numéricos e 
métodos de inteligência artificial para atender demandas do setor energéticos: 
Financiamento: CNPq 

 Projeto NOPA (Novas Parcerias) com IMUK/Leibniz Universität Hannover para 
investigação da influência de fatores ambientais na geometria de geração 
fotovoltaica. Financiamento: CAPES e DAAD. 

 Estudo da influência de fatores atmosféricos no espectro de radiação solar incidente 
na superfície. Financiamento: CNPQ 
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Nome: Flávia Talarico Saia 

Titulação Máxima: Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X ) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde junho de 2013 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas:  

 Docência nos três cursos de Bacharelado do Departamento de Ciencias do Mar: 
BICT-Mar; Engenharia Ambiental e Portuária e Engenharia de Petróleo e Recursos 
renováveis; 

 Coordenador do Laboratório Multiusuário de Pesquisa de Análises Físico-Quimicas e 
Moleculares, desde 2014 a 2016;  

 Coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) de Infraestrutura o Departamento de Ci-
ências do Mar, de 2014 a 2016; 

 Orientação de alunos de Extensão, Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação Tecnológica 
(PIBIT), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),  Monitoria desde 2014 e co-
orientadora de alunos de mestrado (UFSCar) e doutorado (EESC/SHS/USP); 

 Coordenadora do curso de Engenharia Ambiental e Portuária – UNIFESP. 

 

Projetos de Pesquisa  

 Coordenadora do Auxilio Pesquisa Fapesp Proc. 2012/17002-3:  Utilização da vinha-
ça para produção de hidrogênio e metano em reatores termofílicos de duas fases - 
reator acidogênico seguido de reator metanogênico ;   

 Coordenadora do Auxilio Pesquisa Fapesp Proc. 2012/51496-3 : Theenvironmental 
impact of biofuel production: Functional bio-indicators for sustainable and optimal 
biofuel production (consórcio Fapesp-Bebasic) 

 Colaboradora no Projeto de Pesquisa PROANTAR/CNPq sob coordenação: Profa. 
Vivian Helena Pellizari (IO/USP). 

 Pesquisadora associada ao projeto: Sustainable gas pathways for Brazil: from micro-
cosm to macrocosm. Financiamento: FAPESP-NERC processo 15/50684-9. Coorde-
nador: Prof Reinaldo Giudici. Vigência: 2015-2019. 
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Nome: Gilberto Pessanha Ribeiro 

Titulação Máxima: Doutorado. 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h ( X ) DE ( ) Convidado. 

Tempo de Exercício da Função: desde 21/11/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenador e executor de 5cursos de extensão, realizados em 2015:  

- Sistema de Posicionamento Plobal (GPS); 

- Astronomia de Posição e Navegação Astronômica; 

- Mapeamento Costeiro Integrado; 

- Sistemas de Informação Geográfica (SIG); 

- Processamento Digital de Imagens LANDSAT8: SPRING. 

 Coordenador do Grupo de Trabalho (GT) de Extensão do Departamento de Ciências 
do Mar, em 2014 e em 2015; 

 Membro Suplente da Comissão de Curso do BICT Mar, a partir de 2016; 

 Colaborador do Núcleo de Políticas Públicas Sociais (NPPS) do Campus Baixada 
Santista, desde 2015; 

 Membro Titular do Conselho do Departamento de Ciências do Mar, representando o 
Eixo Ambiente Marinho, a partir de 2015; 

 Participação de GTs do Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP), desde 2015; 

 Coordenador do Laboratório Multiusuário de Pesquisa em TECNOLOGIA E 
PROCESSAMENTO DE IMAGENS, desde 2014; e 

 Orientação de alunos de Extensão, Iniciação Científica (PIBIC), Iniciação Tecnológica 
(PIBIT), Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) eMonitoria (Ciências da Terra), desde 
2015: 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador de Projeto de Pesquisa financiado pelo CNPq (Processo nº 
444.836/2014-4 - Chamada Universal 2014), desde 2015: Evolução da extremidade 
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NE da Ilha Comprida (SP) e sua relação com variáveis climáticas e oceanográficas na 
escala de tempo histórica; 

 Colaborador de Projeto de Pesquisa aprovado pelo CNPq (Processo nº 
465.525/2014-8 – Chamada INCT 2014), desde 2015: O Instituto Nacional de Ciência 
e Tecnologia em análise histórica integrada de poluição em sistemas aquáticos – 
INCT/AHIPSAq; 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa com bolsista PIBIC em 2014 e em 2015: 
Mapeamento digital do litoral de São Paulo e suas aplicações em geomorfologia 
costeira e marinha rasa; 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa com bolsista PIBIT em 2014 e em 2015: 
Mapeamento digital de planícies costeiras quaternárias contidas nos municípios de 
Ubatuba e Caraguatatuba/SP, a partir de imagens de satélites THEOS; 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa com aluno voluntário, desde 2015:Análise 
espacial integrada de ambientes costeiros e oceânicos; 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa com bolsista PIBIC em 2017:Mapeamento 
digital de Santos e Guarujá?SP a partir de imagens sensoriais de satélites e 
fotografias aéreas; 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa com bolsista PIBIT em 2017:Geotecnologias 
aplicadas ao mapeamento digital do litoral Sul de São Paulo e suas aplicações em 
morfodinâmica de praias arenosas e campos de dunas. 

 

Projetos de extensão: 

 Coordenador e executor de Projeto de Extensão, desde 2015: Sentinelas das 
Praias;e 

 Coordenador e executor de Projeto de Extensão, em 2015: Ciências da Terra e 
Museu de Ciências Naturais Joias da Natureza. 
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Nome: Gislene Torrente Vilara 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 04/04/2011. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência na Graduação e Pós-Graduação; 

 Representante docente na Pós-Graduação PPG-BEMC/UNIFESP 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar – Eixo MCT  (vigência: desde 
outubro/2016); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP ), 
monitoria (UNIFESP), mestrado e doutorado  (PPGDRA/UNIR; Bionorte/UFAM e 
PPG-BEMC/UNIFESP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenadora de Projeto de Pesquisa: A sub-bacia do rio Javari no contexto do 
projeto “Peixes Amazônicos e mudanças climáticas – AMAZONFISH BRASIL”. 
Financiador: FAPESP 2016/07910-0. Início: março/2017.  

 Colaboradora em Projeto de Pesquisa: Rede cooperativa de pesquisa e formação de 
recursos humanos para o estudo dos impactos dos empreendimentos hidrelétricos 
na Amazônia sobre recursos pesqueiros e a pesca com enfoque ecossistêmico, 
CAPES edital número 047/2012. Coordenadora: Carolina Rodrigues da Costa Doria. 
Início: 2012.  

 Colaboradora em Projeto de Pesquisa: Phylogenetic and functional composition of 
fish assemblage in Neotropical rivers, financiado pela Universidade de Genebra. 
Coordenador: Juan Ignacio Montoya-Burgos. Início: 2015. 

 Colaboradora em Projeto de Pesquisa: AMAZONFISH: Amazonian fishes and climate 
change, financiado pelo ERANetLac/IRD, França. Coordenador: Thierry Oberdorff.  
Início: 2015. 
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 Colaboradora em Projeto de Pesquisa: Componentes da diversidade beta em peixes 
de riachos costeiros da baixada Santista. FAPESP 2015/18013-7. Coordenador: Fábio 
Cop Ferreira.  Início: 2016. 
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Nome: Guilherme Henrique Pereira Filho 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 07/08/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência no curso de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar); 

 Vice-Coordenador de Curso – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia 
do Mar (de Março/2014 a Fevereiro/2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (de Julho/2013 a 
Marco/2014); 

 Coordenador da APCN para o curso de Pós-graduação em Biodiversidade e Ecologia 
Marinha e Costeira aprovado com conceito 4 (de Janeiro/2016 a Fevereiro de 2017); 

 Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia Marinha 
e Costeira (desde Março/2017); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (Unifesp e Unesp), 
mestrado e doutorado (UFABC), e mestrado (Unifesp); 

 Membro de Corpo Editorial do Periódico Check List; 

 Revisor de diversos periódicos; 

 Consultor ad hoc do CNPq 

 

Projetos de pesquisa:  

 Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível 2 – Área: Oceanografia Biológica 

 “Influência da sedimentação na herbivoria de macroalgas do maior complexo recifal 
do Atlântico Sul: Banco dos Abrolhos” . Coordenador: Guilherme H. Pereira-Filho. 
Financiamento: CNPq Apoio a Projetos de Pesquisa / MCTI/CNPQ/Universal 14/2014 

 “Avaliação de processos que determinam a formação e a biodiversidade associada a 
bancos de rodolitos em diferentes escalas espaciais”. Coordenador: Guilherme H. 
Pereira Filho. Financiamento: FAPESP Programas Regulares / Auxílios a Pesquisa / 
Projeto de Pesquisa / Projeto de Pesquisa - Regular - Fluxo Contínuo 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

106 

 

 

Nome: Gustavo Bueno Gregoracci 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 01/07/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência – Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT – 
Mar): diversos módulos; 

 Vice-Coordenador de Pós-Graduação em Bioprodutos e Bioprocessos (desde 
outubro/2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (desde outubro de 
2013): representação de eixo e pós-graduação; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) e Comissões Eleitorais do Departamento 
de Ciências do Mar (UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP e UFRJ), 
monitoria (UNIFESP), mestrado e doutorado (UNIFESP e UFRJ); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Diversidade metagenômica do femto-, pico- e 
nanoplâncton em ambientes costeiros do estado de SP. Financiador: FAPESP 
2013/21745-4. Início: fev/2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Efeito dos substratos artificias na redução do 
estresse em camarões cultivados intensivamente com a tecnologia de bioflocos, e 
estudo da diversidade bacteriana do sistema; Coordenador: Rodrigo Schveitzer. 
Financiador: CNPq. Início: 2014. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Ecologia, bioprospecção e preservação: 
Integração de diferentes escalas de análise de um novo bioma recifal na Plataforma 
Continental do Rio de Janeiro (Ecobiotec-Mar); Coordenador: Renato Crespo 
Pereira. Financiador: FAPERJ. Início: fevereiro/2014. 
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Nome: Gustavo Fernandes Camargo Fonseca 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 19/06/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Vice-chefe de departamento (vigência: 2016 - atual) 

 Coordenador do Eixo Vida Marinha (vigência: 2014 - 2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (vigência: 2013 - 2017); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP ), 
monitoria (UNIFESP), mestrado e doutorado  (Centro de Estudos do Mar - UFPR); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Modelo costeiro integrado para análise de 
balneabilidade. UNIFESP. Inicio: 2015 - atual 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Biodiversidade 
Marinha. USP. Inicio: 2012 - atual 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Biodiversidade e Funcionamento de um 
Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios para Gestão Integrada. BIOTA/FAPESP – 
Araçá. FAPESP. Inicio: 2012 - atual 

 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

108 

 

 

Nome: Gyrlene Aparecida Mendes da Silva 

Titulação Máxima: Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 28/02/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docente nos cursos de graduação Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, 
Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis e Engenharia Ambiental e Portuária 
do Departamento de Ciências do Mar/Universidade Federal de São Paulo 
(DCMar/UNIFESP);  

 Docente colaborador externo no Programa de Pós-Graduação em Geoquímica e 
Geotectônica do Instituto de Geociências/Universidade de São Paulo (IGc-USP); 

 Coordenadora e orientadora de projeto de monitoria, orientadora de trabalho de 
conclusão de curso, iniciação científica, iniciação em desenvolvimento tecnológico e 
inovação no DCMar/UNIFESP; 

 Co-orientadora de mestrado no Departamento de Ciências Biológicas/UNIFESP; 

 Co-orientadora de mestrado no Programa em Geoquímica e Geotectônica/IGc-USP; 

 Co-orientadora de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Geologia da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR);  

 Colaboradora do Instituto de Pesca/SP e do Grupo de Estudos Climáticos 
(GrEC)/USP; 

 Membro do Grupo de Trabalho - Extensão e da Comissão de Trabalho de Conclusão 
de Curso do DCMar/UNIFESP; 

 Membro dos grupos de pesquisa certificados pelo CNPq: Análise espacial integrada 
de ambientes costeiros e oceânicos/UNIFESP; Modelagem Climática e de Sistemas 
Complexos/Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Núcleo de Apoio a 
Pesquisa em Mudanças Climáticas (INCLINE - Inter-disciplinary Climate 
Investigation)/USP;  

 Revisora de periódicos internacionais. 

 

Projetos de pesquisa:  

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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 Coordenadora do Projeto Universal “Aprimoramento dos hindcasts sazonais do 
modelo CFSv2 para o litoral de São Paulo e aplicação no estudo dos organismos do 
entremarés rochoso”. Financiamento: CNPq.  Sede: UNIFESP.   

 Pesquisadora dos projetos: 

- Análise das pescarias, dinâmica populacional e variabilidade genética da pescada-
cambucu (CYNOSCION VIRESCENS) e da pescada-amarela (CYNOSCION ACOUPA) na 
Bacia de Santos (23º-29ºS). Financiamento: CNPq.  Sede: UNIFESP. 

- Evolução da extremidade NE da Ilha Comprida (SP) e sua relação com variáveis climá-
ticas e oceanográficas em série histórica. Financiamento: CNPq. Sede: UFPR. 
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Nome: Igor Dias Medeiros  

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 16/05/2012. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 

Ensino: 

 Coordenador de Módulo – Funcionamento da Vida I (vigência: maio/2012 - Atual); 

 Coordenador de Módulo – Biologia Molecular Básica (vigência: agosto/2013 - Atual); 

 Colaborador em Módulo – Funcionamento da Vida II (vigência: maio/2012 - Atual); 

 Colaborador em Módulo – Introdução à Aquicultura (vigência: março/2014 - Atual); 

 Colaborador em Módulo – Cultivo de organismos aquáticos (vigência: março/2014 - 
Atual); 

 Colaborador em Módulo – Biomarcadores de contaminação (vigência: março/2014 - 
Atual); 

 Orientador de TCC - (vigência: maio/2012 - Atual); 

 Orientador de monitoria - (vigência: agosto/2013 - Atual); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar (vigência: maio/2012 a 
dezembro/2013); 

 Membro do eixo Vida Marinha 

 

Administrativo 

 Vice-chefe do Departamento de Ciências do Mar – (vigência: março/2013 a 
abril/2016); 

 Membro suplente do Conselho de Administração (CA) – UNIFESP - (vigência: 
2014/2015); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar - (vigência: maio/2015 - 
atual); 
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 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 

Pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Capes Pesquisador Visitante Especial (PVE 
126/2012), Efeito da acidificação por injeção de CO2 em sedimentos marinhos 
contaminados – (vigência abril 2013 – dez 2015); 

 Colaborador em projeto de pesquisa: Efeito dos substratos artificiais na redução do 
estresse em camarões cultivados intensivamente com a tecnologia de bioflocos, e 
estudo da diversidade bacteriana do sistema. (CNPq 447160/2014-1); 

 Co-orientação de doutorado – (vigência agosto 2015 – atual) 

 Orientação de Iniciação Científica – (vigência agosto 2012 – atual) 

 

Extensão 

 Coordenador de Projeto de Extensão: ExpoCell: exposição interativa interdisciplinar 
sobre a célula – (vigência março 2014 – fevereiro 2016) (CNPq406.513/2013-9); 

 Coordenador de Projeto de Extensão: ExpoMar: exposição interativa interdisciplinar 
sobre a biodiversidade marinha, do micro ao macro - (vigência março 2015 – atual); 
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Nome: Ítalo Braga de Castro 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/04/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenador de Eixo Pedagógico – Ambiente Marinho (vigência: março/2016 - 
Atual); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciência do Mar (DCMar) – UNIFESP; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP); 

 Orientação de Mestrado no Programas de pós-graduação Análise ambiental 
Integrada e Bioprodutos e Bioprocessos 

 Vice coordenador do programa de Pós-graduação e Biodiversidade Marinha e 
Costeira (PPGBEMC- UNIFESP) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Alterações em conchas de Lottia subrugosa 
como possível biomarcador para áreas costeiras multi-impactadas. Financiador: 
FAPESP 2015/25063-0. Início: Março/2016. 

 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

113 

 

 

Nome: José Alberto Carvalho dos Santos Claro 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 18/02/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenador do Eixo Sociedade e o Mar (vigência: março/2016 - Atual); 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação (CEG) - UNIFESP; 

 Membro do Conselho de Administração (UNIFESP) 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP ), 
monitoria (UNIFESP), mestrado (UNIFESP - OSASCO); 

 Líder do Grupo de Pesquisa do CNPq (Organizações, Administração e o Mar: 
Desafios Estratégicos, Sustentabilidade e Inovação) 

 

Projetos de pesquisa:  

2015 - Atual 

 Estudo internacional comparado sobre Cidades Hospitaleiras.Descrição: Estudo 
internacional comparativo realizado em cidades tidas pela literatura científica da 
área de Turismo e Hospitalidade como Cidades Hospitaleiras. A realidade verificada 
nesses destinos é comparada com a realidade da Região Metropolitana da Baixada 
Santista. Integrantes: José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Coordenador 

 Estudo da viabilidade de recursos renováveis de energia e desenvolvimento de ce-
nários de inserção na matriz brasileira. Descrição: O conhecimento da variabilidade 
dos recursos energéticos em função da variabilidade ambiental é relevante não só 
para o planejamento energético do país, como também para a avaliação da viabili-
dade econômica e detalhamento técnico de projetos e investimentos na produção e 
inserção dessas fontes renováveis no sistema energético brasileiro. Os estudos de 
viabilidade econômica e de planejamento energético deverão levar em conta os im-
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pactos ambientais e sociais de curto, médio e longo prazo. Serão desenvolvidas 
pesquisas em energia solar, eólica, biocombustíveis, e bioenergia..  
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Integrantes: José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Coordenador / Fernando Ra-
mos Martins - Integrante / Flavia Talarico Saia - Integrante / Tatiana Martelli Mazzo 
- Integrante / Elen Aquino Perpétuo - Integrante / Renzo Taddei - Integrante / Thia-
go Michel Brito Farias - Integrante / Yvan Jesus Olortiga Asencios - Integrante. 
 

2014 - Atual 

 Estudos Bibliométricos sobre a Interdisciplinaridade entre as áreas da Administra-
ção e das Ciências do Mar. Descrição: Há uma ausência na literatura científica dis-
ponível de estudos que representem a interseção entre as áreas da Administração e 
Ciências do Mar. Se realizará um estudo exploratório, quantitativo, baseado em 
análise bibliométrica da produção científica nas bases de dados disponíveis no Por-
tal de Periódicos Capes e no SPELL® Scientific Periodicals Electronic Library. Objeti-
va-se identificar a produção científica que faça a interseção entre a área de Admi-
nistração e Ciências do Mar nas diversas temáticas interdisciplinares, estruturar e 
adequar o método aqui definido para se utilizar no levantamento de outras temáti-
cas que proporcionem interdisciplinaridade entre estas duas áreas, apresentar e di-
vulgar os resultados junto à comunidade científica e à sociedade. 
Integrantes: José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Coordenador  

 Sustentabilidade Corporativa e Desenvolvimento no Âmbito das MPEs e Instituições 
do Terceiro Setor.Descrição: O objetivo do projeto é, de pesquisar o significado e as 
práticas evidenciadas de Sustentabilidade, no âmbito das MPEs, Cooperativas e 
ONGs de Campo Limpo Paulista, Jarinu, Várzea Grande, Jundiaí e Campinas, todavia 
não se limitando a esses municípios. Busca-se conhecer e divulgar as práticas de 
gestão dessa empresas, ONGs, Cooperativas, bem como as contábeis, financeiras, 
econômicas, sociais, ambientais e de responsabilidade pública, que dizem respeito 
às atividades desempenhadas pelas MPEs e as instituições mencionadas, na busca 
do desenvolvimento sustentável e humano. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.  
Integrantes: José Alberto Carvalho dos Santos Claro - Integrante / João Eduardo 
Prudêncio Tinoco - Coordenador / Mariano Yoshitake - Integrante / Patrícia Schnei-
der Severo - Integrante / Marco Antonio de Souza - Integrante / Clayton George - In-
tegrante / Olga Graciela Diaz Dominguês - Integrante / Valéria Francianne Mendes 
Meschiatti Nogueira - Integrante. 
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Nome: José Juan Barrera Alba 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         ( X ) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 27/06/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas:  

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar); em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis e 
em Engenharia Ambiental e Portuária; 

 Coordenador dos laboratórios didáticos do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP) (desde Fevereiro/2016). 

 Membro titular da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (CTCC). 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar (desde Fevereiro/2016). 

 Orientação de alunos em pesquisas com fitoplâncton marinho: bolsista PIBIC, 
graduação (UNIFESP); 

 Orientação de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP). 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador no grupo da FAOC-UERJ do Projeto “Balanço das importações e 
exportações de material em suspensão e dissolvido nas águas da Baia de 
Guanabara: influência nos processos físico-biológicos” (2014 – atual). Coordenador 
geral: Dr. Marcos Aurélio Vasconcelos de Freitas; Coordenadora associada UERJ: 
Gleyci A. O. Moser. Instituição Executora: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(COPPE-UFRJ)/Unidade do Estado do Rio de Janeiro (FAOC-UERJ). Financiamento: 
CAPES CIMAR II. 

 Colaborador no Projeto “Estrutura e Funções do Ecossistema da Baia da Guanabara. 
Pesquisa Ecologia de Longa Duração” (2010 – 2016). Coordenador: Dr. Jean Louis 
Valentin. Instituição Executora: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Financiamento: CNPq e FAPERJ. http://www.lncc.br/peldguanabara/index.php  

 Colaborador no Projeto “INCT Antártico de Pesquisas Ambientais” (2009 –2015). 
Coordenador: Dra. Yocie Valentin. Instituição Executora: Universidade Federal do Rio 

http://www.lncc.br/peldguanabara/index.php
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de Janeiro. Financiamento: CNPq e FAPERJ. http://www.biologia.ufrj.br/inct-
antartico/  

 Colaborador no Projeto “Sistemas de Observação Bentônicos no Oceano Austral: 
Biodiversidade Marinha em relação os Processos Evolutivos e Oceanográficos entre 
a Antártica e América do Sul (SOBE)” (2010 – 2014). Coordenador: Dra. Lúcia de 
Siqueira Campos. Instituição Executora: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Financiamento: CNPq. 

 

 

http://www.biologia.ufrj.br/inct-antartico/
http://www.biologia.ufrj.br/inct-antartico/
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Nome: Juliana Elaine Perobelli 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 23/07/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência no curso de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar);  

 Coordenadora do eixo Vida Marinha - Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar) desde março 2016;  

 Vice-Coordenadora da Comissão de Resíduos (CODERE) – UNIFESP (desde março 
2016); 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação (CEG) – UNIFESP (desde março 2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (desde março 2016); 

 Membro do Conselho do Programa de Pós-Graduação em Bioprodutos e 
Bioprocessos e membro suplente do Conselho do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Ciências da Saúde; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP) e 
mestrado (UNIFESP);  

 Revisor de 17 periódicos; 

 

Projetos de pesquisa:  

 UNIVERSAL CNPq 2017 - Toxicidade reprodutiva, mutagenicidade, genotoxicidade, 
citotoxicidade e distribuição do Arsênio em ratos machos expostos durante o 
desenvolvimento pré-puberal. Em andamento: Iniciação Científica (1) / Mestrado 
acadêmico: (2) 

 Exposição de Ratos Machos Adultos a Doses Supra Fisiológicas de Manganês: 
Avaliação Histomorfométrica, Biomarcadores de Estresse Oxidativo e Distribuição do 
Mn em Órgãos Reprodutores. Em andamento: Iniciação Científica (1) / Mestrado 
acadêmico: (1) 
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 Exposição de ratos machos juvenis a mistura de agroquímicos: caracterização dos 
efeitos adversos e estudo do potencial protetivo de diferentes estratégias de 
suplementação alimentar. Em andamento: Iniciação Científica (1) / Mestrado 
acadêmico: (2) 

 Avaliação da qualidade espermática e parâmetros reprodutivos em camundongos 
submetidos à dieta hiperlipídica e tratados com extrato de juçara. Auxílio Regular 
Fapesp (2014-2016) 

 Exposição pré-puberal a baixas doses de metilmercúrio e aroclor associados: 
avaliação de parâmetros reprodutivos e endócrinos de ratos púberes e adultos.  
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Nome: Leonardo Querobim Yokoyama 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 26/07/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar) e em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis; 

 Docência no curso de pós-graduação em Análise Ambiental Integrada da 
Universidade Federal de São Paulo; 

 Coordenador do Eixo Mar, Ciência e Tecnologia do Departamento de Ciências do 
Mar (desde março de 2014); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT-Mar (desde março de 2014); 

 Membro do Núcleo Docente Estruturador (NDE) do BICTMar (desde março de 
2014); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (desde março de 2014); 

 Membro da Comissão do Curso de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia 
Marinha Costeira da UNIFESP (desde março de 2017); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP) (desde julho de 2013); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP) e 
mestrado (UNIFESP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Efeito local do pisoteio sobre macrofauna bentônica de praias arenosas 

 Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros (ReBentos) 

 Contaminação por metais pesados no litoral de São Paulo: invertebrados bentônicos 
como estudo de caso 

 Determinação dos níveis de metais nos compartimentos ambientais (água, solo) e 
biológicos (mangue e consumidores) no Estuário de Santos usando SR-TXRF. 
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 Orientador da seguinte pesquisa de Mestrado realizadas no Programa de Pós-
Graduação em Análise Ambiental Integrada da Universidade Federal de São Paulo: 

 O caranguejo Maria-Farinha (Ocypode quadrata) como bioindicador de urbanização 
em praias do litoral sul do estado de São Paulo. Financiamento: CAPES. 
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Nome: Liliane Janikian Paes de Almeida 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/04/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenadora de Curso – Engenharia de Petróleo (vigência: outubro/2016 - Atual); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar  (vigência: março a outubro/2016); 

 Membro do Conselho de Graduação (CG) – UNIFESP; 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação  (CEG) - UNIFESP; 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP  e IGc-
USP), monitoria (UNIFESP), mestrado e doutorado (Instituto de Geociências-USP); 

 Revisor de periódicos nacionais e internacionais; 

 Revisor de projetos de pesquisa de agências de fomento à pesquisa. 

 

Projetos de pesquisa:  

 Bolsa de Produtividade em Pesquisa nível 2 – Área: Ciências Exatas e da Terra - 
Geociências 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Caracterização das Heterogeneidades e 
Modelagem de Análogos de Reservatórios em Depósitos Fluviais e Eólicos. 
Financiador: FAPESP 2016/03091-5. Início: junho/2016. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Modelagem de análogos de reservatórios em 
sucessões siliciclásticas. UNIFESP. Início: junho/2015. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Relação de fácies e heterogeneidades de 
microescala em análogos de reservatórios de sistemas fluviais das bacias Camaquã 
(RS) e Tucano Central (BA). Financiador: FAPESP 2013/01825-3. Vigência: maio/2013 
a março/2016. 
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 Colaborador de Projeto de Pesquisa: Geodinâmica de Bacias Sedimentares e 
implicações para o potencial exploratório (petróleo, gás natural e água subterrânea) 
– GEO-SEDex; Coordenador: Wilson Teixera (Instituto de Geociências-USP). Início: 
2011. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Abordagens quantitativas de depósitos fluviais 
de grande porte: geologia de campo integrada a modelos 3D de afloramentos 
obtidos por fotogrametria; Financiador: FAPESP 2016/19737-5; Coordenador: 
Bernardo Tavares Freitas (Faculdade de Tecnologia – UNICAMP). Início: 
fevereiro/2017. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: O Craton Amazônico e o Bloco Rio Apa na 
formação de paleocontinentes com base em estudos paleomagnéticos de unidades 
geológicas Proterozoicas; Financiador: FAPESP 2016/13689-5; Coordenador: Manoel 
Souza D'Agrella Filho (Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas-
USP). Início: 2016. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de modelos de fácies para 
grandes rios: processos e produtos em barras ativas na Amazônia Brasileira e 
implicações para as reconstruções paleogeográficas do Neogeno da Amazônia e do 
Mesozoico Gondwânico no NE-Brasil e E-Austrália; Financiador: FAPESP 
2014/16739-8; Coordenador: Renato Paes de Almeida (Instituto de Geociências-
USP). Vigência: fevereiro/2015 a janeiro/2017. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Estudos de Magnetoestratigrafia: Calibração da 
Curva de Paleointensidade Relativa para o Período Calmo do Cretáceo (Aptiano-
Albiano). Financiador: Rede Temática de Micropaleontologia Aplicada - Petrobras 
(Projeto FUSP 2405); Coordenador: Ricardo Ivan Ferreira da Trindade (Instituto de 
Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas-USP). Vigência: 2011 a 2016  
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Nome: Lúcio Leonel Barbosa 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função na Unifesp: desde 01/01/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Representante suplente dos  Laboratórios Didáticos do curso de Engenharia de 
Petróleo 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso da UNIFESP, co-
orientação de estudantes de doutorado (UFES). 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(Unifesp); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de projeto de pesquisa: Caracterização de petróleo do pré-sal e pós-
sal.  UNIFESP. Início: junho/2015. 
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Nome: Luiz Felipe Mendes de Gusmão 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/04/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência em curso de Graduação – BICT-Mar UNIFESP; 

 Docência em curso de Pós-Graduação – Engenharia Ambiental EESC-USP;  

 Pesquisa; 

 Membro da Comissão de Curso de Engenharia Ambiental – UNIFESP; 

 Membro do Comissão de Curso de Pós-Graduação em Biodiversidade e Ecologia 
Costeira e Marinha – UNIFESP; 

 Membro da Comissão de Moradia Estudantil – UNIFESP; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar – 
UNIFESP; 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP e EESC-
USP), mestrado e doutorado (EESC-USP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Scenario, fishEry, ecologicAl-economic 
modelling and VIability nEtWork (SEAVIEW). Financiador: FAPESP. Início: 
Março/2015. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Avaliação da produção e condição do 
zooplâncton através de índices bioquímicos: Um estudo de caso na Baia do Araçá e 
Canal de São Sebastião. Financiador: FAPESP. Vigência: 2012-2013. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Efeito da aclimatação termal sobre a 
sensibilidade e toxicidade termo-dependente ao Glifosato para Ceriodaphnia 
silvestrii (EESC-USP). Vigência: 2014-2016. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Contaminação e toxicidade de microplásticos 
em uma área de proteção marinha costeira (EESC-USP; UNIFESP). Vigência: 2014-
2016. 
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 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Biodiversidade e Funcionamento de um 
Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios para Gestão Integrada; Coordenador: 
Antonia Cecilia Zacagnini Amaral (UNICAMP). Início 2012. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Projeto REDELlTORAL - Mudanças Climáticas 
Globais e Impactos na Zona Costeira: Modelos, Indicadores, Obras Civis e Fatores de 
Mitigação/Adaptação. Coordenador: Wilson Cabral de Sousa Júnior (ITA). Vigência: 
2010-2015. 
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Nome: Magno José Alves 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 09/05/2016 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Membro da Comissão de Destino de Resíduos – CODERE (UNIFESP - campus Baixada 
Santista); 

 Orientação de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso (UNIFESP).  

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: PROhBIO - Desenvolvimento de Processos 
Inovadores e integrados para a produção de hidrogênio e biodiesel. Financiador: 
FAPEMIG/FAPESP/FAPESPA/VALE S.A Coordenador: Vicelma Luiz Cardoso 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Caracterização das condições de uso e 
qualidade dos recursos hídricos no Município de Formiga, Estado de Minas Gerais. 
Financiador: FAPEMIG. Coordenador: Ivani Pose Martins 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Avaliação das Características Floculantes de 
Leveduras de Alto Desempenho na Fermentação Alcoólica. Financiador: CAPES. 
Coordenador: Eloízio Júlio Ribeiro 
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Nome: Marcelo Visentini Kitahara 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         ( X ) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 17 de setembro de 2013 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas:  

 

 Docência;  

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): Pesquisa, Convívio e Pós-BICT; 

 Coordenação do GT-Oceanografia; 

 Membro do Conselho da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UNIFESP; 

 Membro do Conselho de Pesquisa do Centro de Biologia Marinha da Universidade 
de São Paulo (CEBIMar-USP); 

 Orientação de iniciação científica (UNIFESP e UFPR), trabalho de conclusão de curso 
(UNIFESP), monitoria (UNIFESP), mestrado (PGSISCO-UFPR) e doutorado (PGSISCO-
UFPR, PPGBBE-UFRJ, PPGF-USP, RyukyusUniversity [Japão], James CookUniversity 
[Austrália]). 

 

Projetos de Pesquisa: 

 

 Título: Microbial symbiosis in deepseacorals. Situação: Em andamento; Natureza: 
Pesquisa. Integrantes: Marcelo VisentiniKitahara - Integrante / Tracy Ainsworth - 
Coordenador. 

 Título:TaxonomicRevisionoftheAzooxanthellateScleractinia(Cnidaria, Anthozoa) 
fromNewCaledonia. Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Integrantes: 
Marcelo V. Kitahara: Coordenador.  

 Título: Sistemática e história evolutiva da ordem Scleractinia (Cnidaria, Anthozoa). 
Situação: Finalizado; Natureza: Pesquisa; Instituição financiadora: FAPESP (auxílio 
regular); Integrantes: Marcelo V. Kitahara – Executor / Alvaro Esteves Migotto - Co-
ordenador. 
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 Título: Técnicas de extração de DNA genômico total, amplificação molecular de ge-
nes mitocondriais e análises filogenéticas moleculares multiloco.Situação: Finaliza-
do; Natureza: Pesquisa; Instituição financiadora: FAPESP (auxílio regular); Integran-
tes: Marcelo V. Kitahara –Orientador / Alvaro Esteves Migotto - Coordenador. 

 Título: Filogenômica da ordem Scleractinia (Cnidária, Anthozoa): relação entre evo-
lução da ordem e mudanças climáticas. Situação: Em andamento; Natureza: Pesqui-
sa. Instituição financiadora: FAPESP (Jovem Pesquisador);Integrantes: Marcelo V. Ki-
tahara - Coordenador.  

 Título: Evolução e diversidade em Ceriantharia (Cnidária). Situação: Em andamento; 
Natureza: Pesquisa. Instituição financiadora: FAPESP (auxílio regular);Integrantes: 
Marcelo V. Kitahara –colaborador / Sérgio do Nascimento Stampar - Coordenador.  

 Avaliação da efetividade do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e das Esta-
ções Ecológicas Tupinambás e Tupiniquins, litoral do Estado de São Paulo. Situação: 
Em andamento; Natureza: Pesquisa. Instituição financiadora: Fundação SOS Mata 
Atlântica;Integrantes:Marcelo V. Kitahara – colaborador / Fábio dos Santos Motta - 
Coordenador.  

 Phylogenomics of Anthozoa (Cnidaria): new approaches to long-standing problems. 
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa. Instituição financiadora: NationalSci-
enceFoundation; Integrantes: Marcelo V. Kitahara –colaborador / Catherine McFa-
dden e Estafania Rodriguez - Coordenadores.  
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Nome: Márcio Yee 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 19/06/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar) e Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis. 

 Orientação de iniciação científica (com bolsa PIBIC/UNIFESP) e trabalho de 
conclusão de curso (UNIFESP); 

 Coordenador de Curso – Engenharia de Petróleo (vigência: setembro/2014 até 
setembro de 2016); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar  (vigência: setembro/2014 até 
setembro de 2016); 

 Membro do Conselho de Graduação (CG) – UNIFESP (vigência: setembro/2014 até 
setembro de 2016); 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação  (CEG) – UNIFESP  (vigência: 
setembro/2014 até setembro de 2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (vigência: 
setembro/2014 até setembro de 2016); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Integrante do Projeto de Pesquisa: GEOCRONOLOGIA DO QUATERNARIO DA COSTA 
SUDESTE E SUL DO BRASIL. Coordenador: Shigueo Watanabe (Instituto de Física da 
Universidade de São Paulo - IFUSP). Início: 2015 – atual. 

 Colaborador no Projeto: “Obtenção e caracterização reológica de nanocompósitos 
com grafeno e nanotubos de carbono”. Coordenador: Profa. Dra. Ticiane Sanches 
Valera. Instituição Executora: Laboratório de Processamento e Caracterização de 
Materiais Poliméricos (LPCM) da Universidade de São Paulo. Início: 2014 – atual. 

 Colaborador no Projeto: “Obtenção e caracterização de compósitos com fibras 
naturais e PLA”. Coordenador: Profa. Dra. Ticiane Sanches Valera. Instituição 
Executora: Laboratório de Processamento e Caracterização de Materiais Poliméricos 
(LPCM) da Universidade de São Paulo. Início: 2015 – atual. 
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Nome: Melissa Vivacqua Rodrigues 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: 05/11/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar) e em Engenharia Ambiental;  

 Membro da Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso (desde2013); 

 Membro da Câmara Técnica de Extensão do Campus Baixada Santista (desde 2014); 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante  (desde 2016) 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP) (desde 2014); 

 Orientação de iniciação científica em trabalhos de conclusão de curso (UNIFESP) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaboradora do projeto de pesquisa Biodiversidade e Funcionamento de um 
Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios para Gestão Integrada. Financiador: 
FAPESP. (Início: janeiro 2015) 
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Nome: Michele Fripp Lazzari Schaefer 

Titulação Máxima: Mestrado 

Regime de Trabalho: (X) 20 h      ( ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 15/03/2017. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Docente na Universidade Católica de Santos; 

 Orientadora de trabalhos de conclusão de curso (TCC); 

 Membro do NDE da Engenharia de Petróleo da Universidade Católica de Santos; 
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Nome: Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde setembro de 2006. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência 

 Vice Diretora Acadêmica (Assessoria Acadêmico Administrativa) do campus Baixada 
Santista da UNIFESP (2008 a 2011) 

 Vice Coordenadora do curso de Psicologia da UNIFESP-BS (2008) 

 Chefe do ‘Departamento Saúde, educação e sociedade’, da UNIFESP-BS (em 2008) 

 Chefe do ‘Departamento de Ciências do mar’, da UNIFESP-BS (em fevereiro de 2016) 

 Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Campus Baixada Santista (2009 
a 2011) 

 Conselheira do Conselho Provisório do campus Baixada Santista da UNIFESP, como 
Vice-Diretora (2010, 2011) 

 Conselheira (representante da UNIFESP) no Conselho Curador do Parque 
Tecnológico de Santos (desde 2010) 

 Membro Titular do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UNIFESP) (de 2007 a 2011) 

 Membro Titular da Comissão de Extensão do  Departamento de Ciências da 
Saúde’ da UNIFESP-BS (2007, 2008). 

 Membro do Núcleo de Bioética da UNIFESP-BS (de 2007 a 2013) 

 Coordenadora do Núcleo de Bioética (UNIFESP-BS) (2007, 2008, 2010, 2011) 

 Vice Coordenadora do Núcleo de Bioética da UNIFESP-BS (de 2008 a 2010) 

 Membro Titular da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório - CAEP/ UNIFESP-BS 
(desde maio/2013) 

 Vice Coordenadora da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório  CAEP/UNIFESP-
BS (desde março de 2016) 

 Coordenadora do Eixo “Sociedade e Mar” do DCMAR (de 2012 a 2016) 

 Membro do Conselho Técnico da Fundação ‘Centro de Excelência Portuária de 
Santos‘ (CENEP) (desde setembro/ 2015) 
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 Orientadora credenciada junto ao “Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 
Ciências da Saúde” da UNIFESP (desde 2010) 

 Orientadora de projetos de Iniciação Científica e de Trabalhos de Conclusão de 
Curso no BICTMAR 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (desde 2013) 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado Interdisciplinar de 
Ciência e Tecnologia do Mar (BICTMar)  (desde março 2013) 

 Coordenadora do projeto de monitoria do Eixo ‘Sociedade e mar’ (desde 2013) 

 Coordenadora do Laboratório de Psicologia Ambiental e Desenvolvimento Humano 
(LADH/UNIFESP-BS) (desde 2008) 

 Membro do Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotecnicoambientais (LISTA) 
da UNIFESP-BS (desde abril de2014) 

 

Atividades de extensão 

 Membro da Comissão de Organização e Execução do ‘I Concurso de Fotografia - Mar, 
Ciência & Sociedade (2014) 

 Membro da Equipe de Organização e Execução do Evento: 'UNIFESP UFF sobre 
projetos de pesquisa sobre o Porto e o Mar' (2015) 

 Membro da comissão organizadora e de execução do evento: ‘Workshop Unifesp - 
Universidade da Coruña, Espanha, sobre Porto e Mar’ (2015) 

 Membro da comissão organizadora e de execução do Curso de Extensão - 
‘Introdução a métodos analíticos aplicados a ciências forenses ambientais’  

 Organizadora do evento: ‘Trabalho na indústria do Petróleo: Conflitos sócio 
ambientais e desafios éticos’. (2016) 

 Coordenadora do evento: Palestra ‘Competências de estudantes universitários’. 
Maria Jesus Luisa Freire Seoane (Universidade Coruña/Espanha) (2016) 

 Coordenadora do evento: ‘Seminário Interdisciplinar sobre ética em animais não 
humanos e aplicações nas ciências do mar (2016) 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenadora do projeto: Competências e Problemas Psicológicos de adolescentes 
(CNPq) (2010 a 2012). 
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 Coordenadora do projeto: Transcorrer da gravidez na adolescência: etapa de estudo 
longitudinal quando os filhos chegam à adolescência (FAPESP) (2011 a 2013) 

 Coordenadora do projeto: Competências e condições psicológicas de universitários 
(2016) 
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Nome: Nilo Francisco Cano Mamani 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: 01/11/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar);  

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP) (desde 2014); 

 Orientação de iniciação científica em trabalhos de conclusão de curso (UNIFESP) e 
Co-orientação de tese de Doutorado no Instituto de Física da Universidade de São 
Paulo. 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador do projeto de pesquisa: Produção de cristais sintéticos de CdSiO3, 
CaSiO3 e MgSiO3 e seu uso na detecção de nêutrons produzidos no Reator IEA-R1 do 
IPEN. Inicio: Janeiro/2015. 

 Colaborador do Projeto Temático: Geocronologia do Quaternário da Costa Sudeste e 
Sul do Brasil; Coordenador: Shigueo Watanabe (Instituto de Física-USP). FAPESP 
2014/03085-0. Início: Abril/2015. 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Estudos sobre as Mudanças Climáticas e 
Geotectônicas em Ilhas Oceânicas Brasileiras com base em análises físico-químicas 
integradas de sedimentos e fósseis. Coordenador: Thomas Ferreira da Costa 
Campos. CNPq 442805/2015-2. Inicio: Janeiro/2016. 

 Colaborador do projeto de pesquisa: Síntese, caracterização e estudo de 
nanocristais semicondutores e semicondutores magnéticos diluídos em matrizes 
dielétricas para aplicações tecnológicas. Coordenador: Ricardo Souza da Silva (ICENE 
-Universidade Federal do Triângulo Mineiro). 

 Colaborador do Projeto de Pesquisa: Modelagem de análogos de reservatórios em 
sucessões siliciclásticas. UNIFESP. Coordenadora: Liliane Janikian Paes de Almeida. 
Início: junho/2015. 
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Nome: Paula Christine Jimenez 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 16/04/2014 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência no curso de Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar 

 Orientação de IC e TCC (UNIFESP) 

 Orientação de mestrado (UNIFESP); Co-orientação de doutorado (Universidade 
Federal do Ceará) 

 Membro suplente do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (2016 - atual) 

 Membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIFESP, Campus Baixada 
Santista 

 Revisora de diversos periódicos 

 Consultora ad hoc de agências de fomento 

 

Projetos de pesquisa:  

 Pesquisadora associada do projeto temático de pesquisa “Abordagem Integrada na 
Prospecção Sustentável de Produtos Naturais Marinhos: da Diversidade a 
Substâncias Anticâncer”. Pesquisadora responsável (coordenadora): Letícia V. Costa 
Lotufo. Instituição executora: USP. Agência financiadora: FAPESP. Em andamento. 

 Pesquisadora associada do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Biodiversidade e Produtos Naturais – INCTBioNat. Pesquisadora responsável 
(coordenadora): Vanderlan da Silva Bolzani. Instituição executora: UNESP. Agências 
financiadoras: CNPq/FAPESP. Em andamento. 

 Colaboradora do projeto de pesquisa “Prospecção Sustentável em Ilhas Oceânicas: 
Biodiversidade, Química, Ecologia e Biotecnologia (ProspecMar- Ilhas)”. 
Coordenadora: Letícia V. Costa Lotufo. Instituição executora: USP. Agência 
financiadora: CNPq. Em andamento. 

 Colaboradora do projeto de pesquisa “Prospecção de substâncias com potencial 
anticâncer de zoantídeos do litoral brasileiro utilizando metabolômica e análise da 
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diversidade microbiana associada a esses invertebrados por métodos dependente e 
independente de cultivo”. Coordenador: Diego V. Wilke. Instituição executora: UFC. 
Agência financiadora: CNPq. Em andamento. 

 Colaboradora do projeto de pesquisa “Identificação de novas moléculas obtidas de 
organismos marinhos relevantes no tratamento do câncer de mama que 
superexpressam o receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER-2)”. 
Coordenador: José Delano B. Marinho Filho. Instituição executora: UFC. Agência 
financiadora: CNPq. Em andamento. 

 Colaboradora do projeto de pesquisa “Bioprospecção de produtos naturais 
marinhos.”. Coordenadora: Renata Mendonça Araújo. Instituição executora: UFRN. 
Agência financiadora: CNPq. Em andamento. 

 Coordenadora do projeto de Monitoria em Bioprospecção em Organismos 
Marinhos. Instituição executora: UNIFESP. Em andamento. 
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Nome: Pilar Carolina Villar 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: (X ) 40 h      (  ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 21/11/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Vice coordenadora do Eixo Sociedade e Mar 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP  e 
UNESP), monitoria (UNIFESP); 

 Co-orientação do mestrado de Matilde Saraiva na Maestria en Ordenamiento 
Territorial y Dessarrollo Urbano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
la Republica de Uruguay (UDELAR) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Governança das Águas Subterrâneas no 
Estado de São Paulo. Aprovado na Chamada Universal CNPQ 2016, Processo CNPqnº 
406314/2016-0.   

 Pesquisadora Colaboradora do Projeto de Pesquisa Conflito e cooperação pelo uso 
das águas transfronteiriças na Bacia do Prata: Vigência: fevereiro/2015- abril/2017. 
Processo FAPESP nº 2014/21734-5. Coordenador Wagner Costa Ribeiro.  
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Nome: Renata de Faria Barbosa 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 21/06/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenador do Eixo Ambiente Marinho – (vigência: março/2014 – março/2016); 

 Membro da Comissão de Curso da Engenharia Ambiental (vigência: março/2015 - 
atual); 

 Membro do Conselho de Departamento de Ciências do Mar – UNIFESP - (vigência: 
março/2014 – março/2016); 

 Membro da Câmara de Ensino de Graduação (CEG) – UNIFESP - (vigência: 
março/2014 – março/2016); 

 Membro do NDE do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 
Mar – UNIFESP (vigência: março/2014 – março/2016); 

 Membro do NDE do curso Engenharia Ambiental – UNIFESP (vigência: março/2015 - 
atual); 

 Membro da Comissão de trabalho de conclusão de curso do Bacharelado 
Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar – UNIFESP (vigência: março/2014 – 
atual) 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica (UNIFESP), trabalho de conclusão de curso 
(UNIFESP), monitoria (UNIFESP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa CNPq Universal faixa A: Biomonitoramento em 
zonas estuarinas utilizando a espectroscopia de Raios X. Financiador: CNPq 
455269/2014-9.  Vigência: dezembro/2014 a dezembro/2017. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: XAFS1 - 16186  -  Determinação dos níveis de 
metais nos compartimentos ambientais (água, solo) e  (mangue, biológicos e 
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consumidores) no Estuário de Santos usando SR-TXRF UNIFESP. Início: janeiro/2014 
– dezembro/2016. 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Micro CT – 19880 – Caracterização de meios 
porosos para estudos de análogos de reservatórios de hidrocarbonetos. Vigência: 
maio/2016 a dezembro/2016. 
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Nome: René Rojas Rocca 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h ( X ) DE ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 27/02/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência. 

 Orientador de TCC e Iniciação Científica (UNIFESP)  

 Participação de projetos de monitoria de Cálculo. 

 

Projetos de pesquisa: 

 Colaborador do projeto “Geocronologia do Quaternario da Costa Sudeste e Sul do 
Brasil” coordenado pelo Prof. Dr. Shigueo Watanabe. Início: 2016. 

 Coordenador do projeto: “Caracterização da emissão Termoluminescentes (TL) e 
Luminescências Opticamente Estimulada (LOE) de cristais Naturais”. Início: 2015 

 Coordenador do projeto: “Modelagem Matemática da Contaminação em Conchas 
Marinhas da Baía de Santos, comparando os resultados com dados experimentais 
obtidos através de técnicas de caracterização Físico-Química”. Início: 2014 
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Nome: Renzo Romano Taddei 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/07/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Campus 
Baixada Santista; 

 Docência no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNIFESP, campus 
Guarulhos; 

 Membro do Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
UNIFESP, campus Guarulhos; 

 Relator do Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP; 

 Coordenador do Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotecnicoambientais 
(LISTA; Lab #4) 

 Membro suplente representante do Eixo Sociedade e Mar no Conselho do 
Departamento de Ciências do Mar;  

 Orientação (em andamento) de iniciação científica (3), trabalho de conclusão de 
curso (4), mestrado (2), doutorado (2) e pós-doutorado (1); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Os limites do sentido: visceralidade, multidão, 
e outros desafios etnográficos. Início: 2012. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Climate Services Through Knowledge Co-
Production: A Euro-South American Initiative For Strengthening Societal Adaptation 
Response to Extreme Events; Coordenadora: Carolina Vera (Universidad de Buenos 
Aires). Instituição financiadora: Belmont Forum/Fapesp. Início: 2016. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Análise de recurso energético e cenários de 
aplicações no Brasil. Coordenador: Fernando Ramos Martins (UNIFESP). Início: 2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Estudo da viabilidade de recursos renováveis 
de energia e desenvolvimento de cenários de inserção na matriz brasileira. 
Coordenador: Fernando Ramos Martins (UNIFESP). Início: 2015. 
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 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Transferring climate knowledge in the science-
policy interface for adaptation to drought in Uruguay. Coordenadora: Gabriela Cruz 
(Universidad de la Republica, Uruguay). Instituição financiadora: Instituto Inter-
Americano de Pesquisa de Mudanças Climáticas Globais (IAI). Início: 2014. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Towards usable climate science - Informing 
sustainable decisions and provision of climate services to the agriculture and water 
sectors of southeastern South America. Coordenadora: Cecilia Hidalgo (Universidad 
de Buenos Aires). Instituição financiadora: Instituto Inter-Americano de Pesquisa de 
Mudanças Climáticas Globais (IAI). Início: 2013. 
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Nome: Rodolfo Eduardo Scachetti 

Titulação Máxima: Doutorado  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 10/12/2012. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência no Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, Campus 
Baixada Santista; 

 Coordenador do Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar, 
Campus Baixada Santista; 

 Vice-Coordenador da Câmara de Ensino de Graduação, Campus Baixada Santista; 

 Membro do Conselho de Graduação (CG); 

 Representante suplente da Unifesp no Centro de Excelência Portuária – CENEP;  

 Vice-Coordenador do Laboratório de Pesquisas em Interações 
Sociotecnicoambientais (LISTA; Lab #4); 

 Membro do Conselho de Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP);  

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): GT-Ensino, GT-Carvalho de Mendonça e Maria Máxima; 

 Orientação (em andamento): trabalho de conclusão de curso (1). 

 

Atividades de Extensão: 

 

 Membro da Equipe de Organização e Execução do Evento: 'UNIFESP UFF sobre 
projetos de pesquisa sobre o Porto e o Mar' (2015) 

 Membro da comissão organizadora e de execução do evento: ‘Workshop Unifesp - 
Universidade da Coruña, Espanha, sobre Porto e Mar’ (2015) 

 Membro da comissão organizadora do evento: ‘Trabalho na indústria do Petróleo: 
Conflitos socioambientais e desafios éticos’. (2016) 

 Membro da comissão organizadora do evento: Palestra ‘Competências de 
estudantes universitários’. Maria Jesus Luisa Freire Seoane (Universidade 
Coruña/Espanha) (2016) 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

145 

 

 

 

Projetos de Pesquisa:  

 

 Integrante do projeto: Competências e condições psicológicas de universitários 
(2016). Auxílio financeiro: Fapesp. 
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Nome: Rodrigo Brasil Choueri 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 08/06/2011. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência na graduação (coordenação e participação em UCs) 

 Docência na pós-graduação (PPGs Unifesp: Análise Ambiental Integrada, 
Bioprodutos e Bioprocessos; PPG Unisanta: Sustentabilidade em Ecossistemas 
Costeiros e Marinhos) 

 Coordenação de Eixo – Vida Marinha (2012 - Atual); 

 Membro do Conselho de Assuntos Estudantis (2013 – 2015) 

 Membro do NDE do Curso do BICT Mar (2013 - Atual); 

 Membro do NDE do Curso Engenharia Ambiental (2015 – Atual) 

 Membro do Conselho de Curso Engenharia Ambiental (2015 – Atual); 

 Membro da Câmara de Extensão do Campus BS (titular 2012-2015; suplente 2015-
Atual); 

 Vice-coordenador adjunto do PPG Análise Ambiental Integrada; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar; 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, Programa Jovens 
Talentos, monitoria (UNIFESP), mestrado e co-orientação de doutorado; 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de um Esquema Simples de 
Avaliação e Identificação da Toxicidade (AIT) de Sedimentos Marinhos utilizando um 
organismo bentônico (Nitokra sp.). Financiador: CNPq 486350/2013-4. Vigência: 
2013-2016 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Diagnóstico de resíduos sólidos, efluentes 
líquidos e fauna sinantrópica nociva nos portos de Santos e São Sebastião. 
Financiador: SEP/COPPE. Vigência: 2012-2014. 
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 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Micropoluentes orgânicos empregados em 
sistemas anti-incrustantes: comportamento ambiental, toxicidade e biorremediação 
(AIBRASIL 2). Financiador(es): FINEP, CNPq. Vigência: 2014-Atual 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de plataforma para avaliação 
de risco ambiental em ecossistemas marinhos. Financiador: MCTI/FINEP/CT-INFRA. 
Vigência: 2013-Atual 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Avaliação ecotoxicológica escalonada do 
impacto de poluentes emergentes associado ao emissário submarino de Santos - 
ECOMAR. Financiador: CNPq. Vigência: 2012-2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Efeito do CO2 sobre a biodisponibilidade de 
contaminantes em sedimentos Marinhos associados a vazamentos de reservatórios 
petrolíferos (ECO2Mar). Financiador: CNPq. Vigência: 2012-2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de protocolos para a 
avaliação de risco ambiental de produtos farmacêuticos introduzidos em 
ecossistemas marinhos – AMBMAR. Financiador: MCTI/FINEP/CT-INFRA. Vigência: 
2012-Atual. 

Ações de Extensão:  

 Coordenador/responsável técnico-científico do evento “Trabalho na indústria do 
petróleo: conflitos socioambientais e desafios éticos (2016). 

 Participante da equipe executora do evento “I Workshop ECOMar - Efeito do CO2 
sobre a biodisponibilidade de contaminantes em sedimentos Marinhos associados a 
vazamentos de reservatórios petrolíferos” (2013). 
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Nome: Rodrigo Fernandes More 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: (X) 40 h         (  ) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 08/04/2014 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docente Adjunto Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP). 

 Participação em Grupo de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): GT – Atividades Complementares; GT Lancha; GT Instituto do Mar; 
Coordenador da Comissão TCC (Eng. Ambiental). 

 Suplente na CPPG; Suplente do Eixo Sociedade e Mar no Departamento. 

 Orientador de mestrado acadêmico: Escola de Guerra Naval. 

 Orientador de TCCs: UNIFESP 

 Orientador de IC: UNIFESP  

 Membro e Consultor Jurídico do Grupo de Trabalho para elaboração da proposta 
política do Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC), na 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), que propõe perante a 
Comissão de Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas a extensão da 
plataforma continental além das 200 milhas marítimas. 

 

 

Projetos de pesquisa:  

 

 Líder: Grupo de Pesquisa InterOceano – Centro Interdisciplinar de Estudos do 
Espaço Oceânico, Linhas de Pesquisa: 1) Proteção e Preservação do Meio Marinho e 
Costeiro; 2) Uso compartilhado do ambiente marinho; 3) Regulação, Política e 
Governança dos Oceanos. Projetos de extensão associados: Mar na Escola (em 
construção). Empresas parceiras: Mare Brasilis Consultoria em Projetos Ltda (área: 
CT&I).  

 Co-Líder: Grupo de Pesquisa Oceanos, Espaço Cósmico e Antártica: regimes dos 
mega-espaços comuns. Linhas de pesquisa: 1) Regime Jurídico da Antártica e 2) 
Regime Jurídico do Mar e Oceanopolítica.  
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 Pesquisador: Grupo de Pesquisa Laboratório de Pesquisas em Interações 
Sociotecnicoambientais - Unifesp; 

 Pesquisador: Grupo de Pesquisa Regulação de Defesa, Segurança e uso dos recursos 
do mar. Linha de Pesquisa: Segurança no Mar e Direito no Mar – Escola de Guerra 
Naval 
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Nome: Rodrigo Silvestre Martins 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 28/04/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Membro da Comissão de Curso da Engenharia de Petróleo (UNIFESP) (abril/2014 – 
Atual); 

 Membro da Comissão de Curso do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade 
Marinha e Costeira (UNIFESP) (fevereiro/2017 – Atual) 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso e mestrado 
(UNIFESP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Subsídios Científicos para o Manejo Espacial e 
com Enfoque Ecossistemico da Pesca Demersal nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. 
Financiador: CNPq (Chamada MCTI/MPA/CNPq Nº22/2015). Coordenador: José 
Angel Alvarez Perez (Universidade do Vale do Itajaí). Início: janeiro/2016. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Análise das pescarias, dinâmica populacional e 
variabilidade genética da pescada-cambucu (Cynoscion virescens) e da pescada-
amarela (Cynoscion acoupa) na bacia de Santos (23–29°S). Financiador: CNPq 
(Chamada Universal); Coordenador: Bruno Leite Mourato (UNIFESP). Início: 
janeiro/2014. 
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Nome: Rodrigo Schveitzer 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         ( X ) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 01/07/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas:  

 

 Coordenação de módulos eletivos no BICT Mar; 

 Colaborador em módulos obrigatórios e eletivos no BICT Mar; 

 Coordenador do Laboratório de Aquicultura do DCMAR/UNIFESP; 

 Membro do Conselho do DCMAR/UNIFESP; 

 Membro do Conselho Fiscal do Projeto Incubadora de Sonhos: Fomento de Empre-
endimentos Sustentáveis voltados a Economia Solidária tendo como partida a incu-
bação de atividade na área da aquicultura no Âmbito da Universidade Federal de 
São Paulo/UNIFESP/Baixada Santista; 

 Participação no Grupo de Trabalho “Oceanografia” do DCMAR; 

 Orientação de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso de alunos do 
BICT Mar/UNIFESP e Engenharia Ambiental/UNIFESP. 

 

Projetos de pesquisa:  

 

 Coordenador: Efeito dos substratos artificiais na redução do estresse em camarões 
cultivados intensivamente com a tecnologia de bioflocos, e estudo da diversidade 
bacteriana do sistemaUso de substratos artificiais no cultivo intensivo de camarões 
com bioflocos. Financiador: CNPQ, Processo: 447160/2014-1. 
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Nome: Ronaldo Adriano Christofoletti 

Titulação Máxima: Pós Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h         (X) DE         ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 05/04/2012 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Membro do Conselho de Departamento de Ciências do Mar (UNIFESP); 

 Membro da Congregação do Campus Baixada Santista; 

 Membro da Comissão Permanente de Espaço Físico do Campus Baixada Santista; 

 Membro da Comissão de Relações Internacionais como representante do Campus 
Baixada Santista; 

 Membro no Conselho Superior (CONSU UNIFESP); 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): Infraestrutura, Concursos, Fluxograma; 

 Orientação de TCC’s (UNIFESP), Mestrado (UNIFESP, UFABC e UNESP), Doutorado 
(UFABC e UNESP), coorientação de Mestrado (UFSCar, UNESP) e Doutorado (UNESP, 
USP), supervisão de Pós-Doutorado (UNIFESP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador: Rede de Monitoramento de Ecossistemas Bentônicos Estuarinos: 
Estação Ecológica Juréia-Itatins (SP) e Baía de Paranaguá (PR) como modelos 
regionais para estudos sobre Mudanças Climáticas. Fundação o Boticário de 
Proteção à Natureza, 2013-2017. 

 Coordenador: Interação entre processos ecológicos ascendentes e herbívoros 
regulando os produtores primários no entremarés rochoso subtropical. 
MEC/MCTI/CAPES/CNPQ/FAPS, 2014-2017. 

 Colaborador: Variações nas taxas de recrutamento e potencial reprodutivo de 
invertebrados do entremarés de costões rochosos em resposta a alterações do nível 
do mar guiados por tempestades e por impactos das ondas. Coordenador: Áurea 
Ciotti. Fundo Nacional sobre Mudança do Clima/Ministério do Meio Ambiente, 
2011-2015. 
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 Colaborador: Rede de Monitoramento de Habitats Bentônicos Costeiros (ReBentos). 
Coordenador: Alexander Turra (USP). FAPESP/CNPq, 2011-2014. 

 Colaborador: Biodiversidade e Funcionamento de um Ecossistema Costeiro 
Subtropical: Subsídios para Gestão Integrada. Coordenador: Antônia Cecília C. 
Amaral (UNICAMP). FAPESP, 2012-2015. 

 Colaborador: Oceanografia Integrada e Usos Múltiplos da Plataforma Continental e 
Oceano Adjacente Centro de Oceanografia Integrada (COI) (INCT Mar COI). 
Coordenador: José Henrique Muelbert (FURG). CNPq, 2012-2016. 

 Colaborador: Monitoramento Ambiental do Parque Estadual Marinho da Laje de 
Santos (MAPEMLS). Coordenador: Roberto Ávila (USP). Petrobrás, 2013-2015. 

 InQuES - Índices de qualidade bentônicos para estuários capixabas. Coordenador: 
Ângelo Bernardino (UFES). FAPES, 2013-2015. 
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Nome: Ronaldo José Torres 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 21/12/2015. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Coordenação da Comissão de Destino de Resíduos – CODERE-BS (vigência: 
março/2016  a atual); 

 Coordenação de Laboratório Didático do BICT Mar (vigência: março/2014  a 
março/2016); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar  (vigência: março/2014  a março/2016); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP ); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de plataforma para avaliação 
de risco ambiental em ecossistemas marinhos; Financiador: FINEP; Coordenador: 
Prof. Dr. Augusto Cesar. Início: março/2014. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Tolerância biológica, efeitos subletais e 
bioacumulação em Ucides cordatus (Linnaeus, 1763) expostos a contaminantes, via 
água e alimentação; Financiador: FAPESP 14/13448-2; Coordenador: Prof. Dr. Camilo 
Dias Seabra Pereira.  Início: abril/2015. 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 
Análise Histórica Integrada de Poluição em Sistemas Aquáticos (INCT-AHIPSAq); 
Financiador: MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº 16/2014; Coordenador: Profa. Dra. Sonia 
Hatsue Tatumi. Início: outubro/2016. 

 

Projetos de extensão:  
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 Colaborador em Projeto de Extensão: Elaboração e concessão de Termo de 
Autorização para Uso Sustentável (TAUS) para a comunidade da Ilha Diana, 
Santos/SP; Desenvolvedor: Superintendência de Patrimônio da União (SPU); 
Coordenador: Celso Santos Carvalho. Início: agosto/2016. 
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Nome: Sonia Hatsue Tatumi 

Titulação Máxima: Livre - Docente 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 01/05/2012 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Aulas de Laboratório de Fenômenos Mecânicos 

 Aulas de Fenômeno Contínuo 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) Carvalho de Mendonça/Maria Máximo 

 Orientação de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso (UNIFESP), 
mestrado e doutorado  (Instituto de Física-USP); 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador Auxílio Organização de Reunião Científica: 2o Simpósio de Datação por 
Métodos Físicos (SDMF16) - Aplicações em Arqueologia e Geociências. 
Proc.2016/19988-4. Financiador: FAPESP. Início 2017 

 Coordenador Auxílio Professor Visitante: DATAÇÃO E DOSIMETRIA DE SÍTIOS 
GEOLÓGICOS POR TL E LOE. Proc. 2016/02262-0. Financiador: FAPESP. Início 2016 

 Vice-Coordenador de Projeto de Pesquisa: Estudos Sobre as Mudanças Climáticas e 
Geotectônica em Algumas Ilhas Oceânicas Brasileiras com Base em Análises Físico-
químicas Integradas nos Sedimentos e Fósseis. Proc. 442805/2015-2.Financiador: 
CNPq. Início 2016 

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Instituto Nacional de Ciências e Tecnologia em 
Análise Histórica Integrada de  Poluição em Sistemas Aquáticos. Proc. 465525/3014-
8-2 Financiador: CNPq. Início 2017 

 Colaborador de Projeto de Pesquisa Temático: GEOCRONOLOGIA DO QUATERNARIO 
DA COSTA SUDESTE E SUL DO BRASIL. Proc.2014/03085-0 Financiador: FAPESP. Início 
2015 
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Nome: Tatiana Martelli Mazzo 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 08/09/2014. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Vice coordenação do curso “Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do 
Mar”(desde Março/2016); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT-Mar (desde Março/2016); 

 Membro da Câmara Técnica de Extensão do Instituto Saúde e Sociedade (desde 
Julho/2015); 

 Vice-Coordenação do Eixo Pedagógico “Engenharia de Petróleo e Recursos 
Renováveis” do curso de graduação “Engenharia de Petróleo” (desde Junho/2015) 

 Representação dos docentes Adjuntos na Congregação do Campus Baixada Santista. 

 Orientação de iniciação científica (UFBA) 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Desenvolvimento de materiais multifuncionais 
(atual – sem financiamento). 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Estudo da viabilidade de recursos renováveis 
de energia e desenvolvimento de cenários de inserção na matriz brasileira (atual – 
sem financiamento) 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Biorremediação de poluentes orgânicos 
persistentes (POPs) e poluentes emergentes em ecossistemas marinhos (POEEMA) 
(atual – sem financiamento) 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa: Modelagem de análogos de reservatórios em 
sucessões siliciclásticas (atual – sem financiamento) 

 Colaborador em Projeto de Pesquisa Análise de recurso energético e cenários de 
aplicações no Brasil (atual – sem financiamento) 
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Nome: Thiago Michel de Brito Farias 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 22/05/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Membro suplente da comissão local de avaliação de cursos do Campus Baixada 
Santista; 

 Vice-coordenador do eixo Ambiente Marinho; 

 Membro da Comissão de Curso de Engenharia Ambiental (vigência: março a 
outubro/2016); 

 Vice-coordenador do Curso de Engenharia de Petróleo (vigência: setembro/2014 a 
setembro/2016 

 Supervisão de Estágios; 

 Orientação de alunos em pesquisas com contaminantes de solo de suspensão e 
petróleo, graduação UNIFESP; 

 Orientação de pesquisa de TCC; 

 Participação em grupos de trabalhos (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); Acervo Pesquisa; Equipamentos. 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador de Projeto de Pesquisa: Utilização de espectroscopia de Infravermelho 
com Transformada de Fourier (FTIR) na análise de sedimentos. Instituição 
executora: Universidade Federal de São Paulo. Financiamento FAPESP. 
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Nome: Thiago Zagonel Serafini 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 02/12/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Membro da Comissão de Curso do BICT Mar  

 Membro da Comissão de Curso da Engenharia do Petróleo e Recursos Renováveis  

 Membro da Câmara de Extensão do Campus Baixada Santista - UNIFESP; 

 Membro da Comissão de Moradia Estudantil do Campus Baixada Santista - UNIFESP; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 

 Orientação de trabalho de conclusão de curso (UNIFESP ), mestrado e doutorado 
(PPGMADE-UFPR); 

 Editor-adjunto do periódico científico Desenvolvimento e Meio Ambiente (SER-
UFPR). 

 

Projetos de pesquisa:  

 Colaborador de Projeto de Pesquisa: Dinâmicas de desenvolvimento no litoral norte 
de São Paulo: o porto de São Sebastião e a pesca artesanal. Início: 2015. 

 Colaborador de Projeto de Pesquisa: Biodiversidade e Funcionamento de um 
Ecossistema Costeiro Subtropical: Subsídios para Gestão Integrada. FAPESP. Início: 
2012. 

 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

160 

 

 

Nome: Wandrey de Bortoli Watanabe 

Titulação Máxima: Doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 29/03/2017. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência; 

 Participação em Grupos de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP); 
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Nome: William Remo Pedroso Conti 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado 

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      (X) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: dois anos e um mês (posse e início de exercício em 
04/02/2015). 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 
Tecnologia do Mar (BICT-Mar), em Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis e 
em Engenharia Ambiental e Portuária; 

 Orientação de monitoria (UNIFESP) e trabalho de conclusão de curso (UNIFESP). 

 Membro da Comissão de Curso de Engenharia de Petróleo e Recursos Renováveis 
(Vice representante do Eixo Ambiente Marinho de março de 2015 a setembro de 
2016); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT-Mar (Vice representante do Eixo Ambiente 
Marinho de março de 2016 a agosto de 2016); 

 Membro da Comissão de Curso do BICT-Mar (Representante do Eixo Ambiente 
Marinho de setembro de 2016 ao presente); 

 Participação no Grupo de Trabalho (GT) “Interdisciplinaridade” do Departamento de 
Ciências do Mar (UNIFESP) (de abril de 2015 ao presente); 
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Nome: Yvan Jesus Olortiga Asencios 

Titulação Máxima: Doutorado e Pós-doutorado em Ciências químicas (Físico-química).  

Regime de Trabalho: ( ) 40 h      ( X ) DE      ( ) Convidado 

Tempo de Exercício da Função: desde 23/07/2013. 

 

Descrição de Atividades Acadêmicas: 

 Docência nos cursos de graduação em Engenharia de Petróleo e Recursos 
Renováveis e Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar (BICT-
Mar).   

 Membro do Grupo de Trabalho (GT) do Departamento de Ciências do Mar 
(UNIFESP): GT – Pós BICT (2013-2015), GT-Pesquisa (desde 2013).  

 Orientação de iniciação científica (6 alunas UNIFESP atualmente, e 2 alunas da USP 
concluído), trabalho de conclusão de curso  (05 alunas formadas), coorientação 
mestrado e doutorado (UFABC, iniciante) .   

 Vice - Coordenador do Eixo Pedagógico Ambiente Marinho (2014/2016) 

 Coordenador do Eixo Pedagógico Engenharia do Petróleo e Energias Renováveis 
(desde 2015) 

 Membro da Comissão de Curso de Eng. De Petróleo e Recursos Renováveis (desde 
2015); 

 Membro do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Eng. De Petróleo e Recursos 
Renováveis (desde 2015); 

 Membro do Conselho do Departamento de Ciências do Mar (desde 2016); 

 Membro (Suplente) na Câmara de Extensão e Pesquisa da UNIFESP Baixada Santista 
(desde 2016). 

 Revisor ad-hoc da: Chemical Engineer Journal; Applied Surface Science; Journal of 
CO2 utilization e Química Nova. 

 

Projetos de pesquisa:  

 Coordenador do Projeto: Desenvolvimento de catalisadores sólidos baseados em 
óxidos semicondutores para produção de hidrogênio a partir da fotólise de água. 
Projeto de Auxílio à Pesquisa – Regular. Processo: 2014/24940-5. Financiamento. 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
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 Coordenador do Projeto: Caracterização Físico-química de materiais derivados de 
macroalgas do litoral da baixada Santista e seu uso como filtro purificador de água. 
Objetivo: Caracterizar por métodos físico-químicos materiais baseados em algas 
marinhas presentes no litoral da Baixada Santista, que sejam utilizados na remoção 
de cátions de metais pesados contaminantes Pb, Cd, Zn, Cu, Cr, visando sua 
aplicação no tratamento de efluentes industriais com alta carga metálica. Processo: 
407097/2016-3. Edital Chamada Universal  2016 para Apoio à Pesquisa. 
Financiamento Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq)   

 Colaborador do Projeto XRD1-13526: Estudo de catalisadores de Cu durante o 
processo de ativação e sob condições reacionais de reação de deslocamento gás-
água e oxidação preferências do CO. Objetivo:  realização de medidas in situ usando 
a linhas XPD (X-Ray powder diffraction) do Centro Nacional de Pesquisa em energia 
e Materiais (CNPEM). Situação: Concluído. 

 Colaborador do Projeto D06-DXAS 10726: Estudo de catalisadores de Ni e Co 
durante o processo de ativação e sob as condições reacionais de reforma e oxidação 
de hidrocarbonetos e álcoois. Objetivo: Realizar medidas na linha D06A-DXAS para 
fazer medi-das in situ sobre os catalisadores durante as condições de reação usando 
a técnica de absorção de raios X na região do XANES, realizado no Centro Nacional 
de Pesquisa em energia e Materiais (CNPEM). Situação: Concluído. 

 Colaborador do Projeto D06-DXAS 9335: Estudo de catalisadores de Ni, Cu e Co 
durante o processo de ativação e sob as condições reacionais de reforma e oxidação 
de hidrocarbonetos e álcoois. Objetivo: Usar a linha de luz D06A-DXAS para fazer 
medidas in situ de catalisadores na linha DXAS usando a técnica de Absorção de 
Raios X, na região do XANES, realizado no Centro Nacional de Pesquisa em energia e 
Materiais (CNPEM). Situação: Concluído. 

 Colaborador do Projeto D06A-DXAS 9903: Produção de hidrogênio e/ou gás de 
síntese através das reações de Reforma a vapor, seca, e oxidação parcial do metano 
ou reforma a vapor do etanol. Objetivo: Usar as linha de luz D06A-DXAS para fazer 
medidas in situ nas condições de reações de catalisadores de níquel usando a 
técnica de absorção de raios X (XAS) na região do XANES, realizado no Centro 
Nacional de Pesquisa em energia e Materiais (CNPEM). Situação: Concluído. 
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4.2 Corpo técnico administrativo 

A equipe técnico-administrativa inicial é de  09 técnicos, sedo 6 de nível superior e 3 de 

nível médio, com uma expectativa de contratação de mais41 técnicos. 

 

Nome: Cintia Naomi Yamashiro 

Formação: Ensino Superior 

Função: Técnico em Tecnologia da Informação 

Local de atuação: Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho de 

Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 

 

Nome: Elisângela M. Santos  

Formação: Biblioteconomia 

Função:  Bibliotecária 

Local de atuação: Biblioteca, Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho 

de Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 

 

Nome: Fernando Pitta 

Formação: Educação Física 

Função:  Apoio Pedagógico 

Local de atuação: Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho de 

Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 

  

Nome:Giuseppa Bottini 

Formação: Mestre em Literatura Portuguesa 

Função: Secretária Executiva 

Local: Coordenação BICT Mar e Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – 

Carvalho de Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 
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Nome: Marcia Nagamura Ceresetti 
Formação: Bacharel em Ciências Biológicas 
Função: Técnica Administrativa em Educação - Bióloga 
Local: Laboratórios Didáticos - Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carva-
lho de Mendonça. 
Carga horária: 40 horas semanais 

 

 

Nome: Gleise Ferreira Lino 

Formação: Bacharel em Biblioteconomia -UFMG 

Função: Bibliotecária 

Local de atuação: Biblioteca,  Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho 

de Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 

  

Nome: Marcelo da Silva Paes Siqueira 

Formação: Especialização Lato Sensu 

Função: Assistente Administrativo 

Local de atuação: Bibliotec, Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho 

de Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 

 

Nome: Maria Cristina Araújo  

Formação: Ensino Superior Letras 

Função:  Assistente Administrativo 

Local de atuação: Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho de 

Mendonça. 

Carga horária: 40 horas semanais 

 

Nome: Milva Machado de Souza 

Formação: Técnico em Administração 

Função: Assistente em Administração 

Local de Atuação: Biblioteca, Departamento de Ciências do Mar,  Unidade II – Carvalho 

de Mendonça. 

Carga horária: 40h semanais 
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Nome:Sidney Fernandes 

Formação: Licenciado em Ciências Biológicas, Bacharel em Ciências Biológicas com 

ênfase em Biologia Marinha, Especialista em Controle de Poluição, Mestre em Ciências 

da Engenharia Ambiental, Doutor em Botânica, Pós-doutorado em Botânica. 

Função: Técnico Administrativo em Educação - Biólogo  

Local de Atuação: Laboratórios Didáticos (Seco e Úmido),  Departamento de Ciências 

do Mar,  Unidade II – Carvalho de Mendonça. 

Carga Horária: 40 hs semanais 
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5 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

O Curso de Engenharia de Petróleo teve suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão iniciadas na Unidade II do Campus Baixada Santista, situada à Avenida 

Saldanha da Gama, n° 89, bairro Ponta da Praia, na cidade de Santos, São Paulo.  Em 

abril de 2016, passou a desenvolver estas atividades em novo endereço, na Rua 

Carvalho de Mendonça n. 144, bairro Encruzilhada, município de Santos, São Paulo. 

O prédio situado na Avenida Saldanha da Gama constava de seis salas de aulas com 

capacidade que variam de 35 a 65 alunos, um anfiteatro com capacidade para 100 

alunos, uma biblioteca com espaço para estudo, três laboratórios didáticos 

(Laboratório Experimental Seco, Laboratório Experimental Úmido e Laboratório de 

Informática) com capacidade de 50 alunos. Havia sete laboratórios de pesquisa 

multiusuários (Laboratório de Bioensaios; Laboratório de Microscopia; Laboratório de 

Tecnologia e Processamento de Imagens; Laboratório de Análises Físico-Químicas e 

Moleculares; Laboratório Geo-Físico-Químico e Laboratório de Pesquisa em Interações 

Sócio-Técnico-Ambientais - LISTA), Laboratório Multiusuário de Ciências do Mar.  

O prédio situado na Rua Carvalho de Mendonça, abriga 40 salas para docentes dos 

cursos de graduação, 1 anfiteatro, 13 salas de aula com capacidade entre 50 e 80 

estudantes, biblioteca, laboratórios de pesquisa com área total de 550m2 e 2 salas de 

reuniões. As atividades administrativas do Departamento de Ciências do Mar (DCMar) 

também estão concentradas na Unidade II. Além da infraestrutura mencionada, o 

DCMar conta com as instalações da Unidade IV que abriga laboratórios destinados às 

atividades de pesquisa dos docentes do DCMar e laboratórios didáticos para atividades 

práticas dos três cursos de graduação mencionados no parágrafo anterior. Além disso, 

o  curso tem à disposição toda a infraestrutura física e institucional na Unidade III que 

inclui a Biblioteca Central do Campus,  23 salas de aula e laboratórios de pesquisa.    
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Salas para alunos equipadas com computadores  

A unidade II conta com 2 salas com 75 computadores equipados com processadores I5 

e I7 para uso discente. A Unidade III também conta uma sala e um laboratório de 

informática para os alunos de pós-graduação e possui duas salas equipadas para a 

realização de teleconferências.  

Bibliotecas  

O Campus Baixada Santista possui duas Bibliotecas localizadas na Unidade III e na 

Unidade II.  A área física total é de 820 m2, distribuídos em 614 m2 na Unidade I e 180  

m2 na Unidade II . O acervo das Bibliotecas citadas acima tem por objetivo servir de 

apoio informacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão do ISS, atendendo a 

demanda de servidores e alunos, com ênfase em temas relacionados às Ciências da 

Saúde, Ciências Biológicas, Humanas, Sociais Aplicadas, Exatas e da Terra.  O acervo da 

Biblioteca localizada na Unidade III possui foco nas produções voltadas para os cursos 

da área da Saúde, enquanto que o acervo da biblioteca localizada na Unidade II possui 

ênfase nas produções para os cursos de Ciência, Tecnologia e Engenharias. Deve-se 

ressaltar que dado o caráter interdisciplinar dos cursos de graduação em Bacharelado e 

Engenharias oferecidos pelo DCMar, o acervo conta com uma base de dados bastante 

significativa dos três colégios: Humanidades; Ciências da Vida; Ciências Exatas e 

Tecnológicas e Multidisciplinar. Os acervos das duas Bibliotecas são compostos por 

livros, periódicos, DVD/CDs, teses (mestrado e doutorado) e trabalhos de conclusão de 

curso (TCC), totalizando 4.405 títulos e 17.940 exemplares de materiais bibliográficos, 
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com constantes aquisições através da Política de Desenvolvimento de Coleções das 

Bibliotecas do ISS.  

O Sistema de Bibliotecas disponibiliza dados sobre o acervo de todos os seis campi da 

UNIFESP, inclusive da Biblioteca Central e da Biblioteca Regional de Medicina (Bireme) 

que estão localizadas no campus São Paulo. O PERGAMUM - Sistema Integrado de 

Bibliotecas - é um sistema informatizado de gerenciamento de dados, direcionado aos 

diversos tipos de Centros de Informação. O Sistema contempla as principais funções de 

uma Biblioteca, operando de forma integrada, com o objetivo de facilitar a gestão dos 

centros de informação, melhorando a rotina diária com os seus usuários.  

O sistema informatizado das bibliotecas possibilita consultas e reservas on line, bem 

como o empréstimo entre campi, por meio de malote. A instituição permite à 

comunidade acadêmica o acesso à periódicos eletrônicos, por meio do Portal de 

Periódicos da CAPES e de todo o acervo das bases de dados internacionais.   

Infraestrutura Computacional  

A UNIFESP participa como instituição primária na Rede Nacional de Pesquisa (RNP), a 

qual apoia o desenvolvimento de projetos interinstitucionais objetivando a difusão de 

recursos de Telemedicina e Tele-educação, através de parcerias com o Instituto do 

Coração (InCor-USP), com o Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores 

(LARC-PoliUSP) e o Laboratório de Sistemas Integrados (LSI-Poli-USP).   

A UNIFESP possui em seu patrimônio aproximadamente 3.300 computadores com 

acesso à rede institucional e ao banco de dados da biblioteca. Todos os equipamentos 

de informática dos Campi da UNIFESP são atendidos, por meio de ligações em fibra 

óptica e wireless. A gerência da rede UNIFESP conta com 430 dispositivos de rede 

como hubs, switches, roteadores, rádios, entre outros, atendendo a mais de 7000 
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usuários e sete hospitais coligados. Além disto, a UNIFESP dispõe de 120 servidores de 

rede departamentais, implementados com serviços locais de rede e serviços Internet. 

No sistema de rede UNIFESP, podemos destacar a Universidade Virtual da UNIFESP, que 

por meio da colaboração entre Departamentos Acadêmicos e Pró-reitorias da 

Universidade, viabiliza aos alunos diversos cursos, seminários, provas e avaliações 

simuladas on-line, além de disponibilizar informação e orientação ao paciente e à 

comunidade, por meio da RNP.   Os computadores disponíveis para uso de discentes 

contam com os seguintes softwares proprietários e pacotes com licença opensource 

instalados: ● Sistema Operacional Windows XP Professional ● Sistema Operacional 

Linux  ● OpenOffice (Writer, Calc, Draw, Base e Impress)  ● Acrobat Reader ● Avast 

4.7.3 ● McAfee VirusScan ● Review Manager ● Stata 7 ● Statistica 12  

Recursos disponíveis para laboratórios de pesquisa e didáticos 

 O DCMar conta principalmente com  seis laboratórios multiusuários de pesquisas do 

Departamento de Cências do Mar,  campus Baixada Santista.  1. Laboratório de 

Bioensaios (Responsável: Prof. Dr. Rodrigo Schveitzer); 2. Laboratório de Análises Físico-

Químicas e Moleculares (Responsável: Profa. Dra. Flavia Talarico Saia); 3. Laboratório 

de Tecnologia e Processamento de Imagens (Responsável: Prof. Dr. Gilberto Pessanha 

Ribeiro); 4. Laboratório de Geo-Físico-Químico (Responsável: Profa. Dra. Sonia Tatumi); 

5. Laboratório de Microscopia (Responsável: Profa. Dra. Fabiana Gallucci); 6. 

Laboratório de Pesquisas em Interações Sociotecnoambientais (Responsável: Profa. 

Dra. Nancy Ramacciotti de Oliveira Monteiro). Há também os laboratórios didáticos 

úmidos e secos que atendem aos três cursos. 

Para o desenvolvimento do curso planeja-se a implementação dos laboratórios listados 

a seguir na Unidade IV do campus Baixada Santista. 
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 LABORATÓRIO ÁREA 

ESTIMA-

DA 

 PETRÓ-

LEO 

AMBI-

ENTAL 

ENTREGA EQUIPAMENTOS 

1 Termodinâmica e Opera-

ções Unitárias 

500 sim sim 1o. Sem 2015 Caldeiras Piro-tubulares e Aquo-

tubulares, turbinas axial e radial, Bom-

bas de diversos tipos, Compressor de ar, 

Motores de combustão interna, torres 

de absorção, torres de resfriamento, 

trocadores de calor de casco e tubos, 

destiladores FLASH,  destilador diferen-

cial, destilador de bandeja, tubulações 

para transporte de gás e de vapor, pe-

neiras, centrifugas. sistema de adsorção 

"sólido/líquido" adsorção sólido/gás". 

Coluna de extração líquido-líquido, sis-

tema de extração sólido-líquido. Troca-

dores iônicos. 
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 LABORATÓRIO ÁREA 

ESTIMA-

DA 

 PETRÓ-

LEO 

AMBI-

ENTAL 

ENTREGA EQUIPAMENTOS 

2 Mecânica dos Fluídos Lí-

quidos e Gases 

200 sim sim 1o. Sem 2015 Tanque, Encamentos, Válvulas, Senso-

res e Atuadores 

3 Automação, Controle e 

Telecomunicações 

60 sim sim 1o. Sem 2015 Placa de controle, Placa de Circuitos 

Digitais, Instrumentos de de Medidas 

(osciloscópio, multímetro, gerador de 

multi-sinais, analisador de espectro, 

gerador de multi-frequencia para mi-

croondas, simulador de linha de tele-

comunicação), roteador, switch,  e 

computadores (20 bancadas) 

4 Química Geral 150 sim sim 1o. Sem 2015 equip.básicos: Vidraria, Reagentes Quí-

micos, Agitadores, outros 

5 Analises Químicas por Ins-

trumentação 

150 sim sim 1o. Sem 2015 ICP, Cromatógrafo de Gases, HPLC, In-

fravermelho, Equipamentos de UV visí-

vel 
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 LABORATÓRIO ÁREA 

ESTIMA-

DA 

 PETRÓ-

LEO 

AMBI-

ENTAL 

ENTREGA EQUIPAMENTOS 

6 Reações Químicas e Sepa-

ração 

150 sim sim 1o. Sem 2015 Destilador, Vidrarias, Estufa, Centrífuga, 

Capela,  

7 Ensaios de Materiais 100 sim   1o. Sem 2015 Equipamentos para testes de tração, 

impacto, flexão e compressão. 

8 Solo, Saneamento e Hi-

dráulica 

300   sim 1o. Sem 2015 Tubulação, Jar-Tes, Instrumentação, 

Tanques, Válvulas, software de contro-

le, computador, Atuadores e Sensores 

9 Informática, Software, 

Modelagem Numérica 

70 sim sim 1o. Sem 2015 40 computadores com processadores 

i7, 8GB de RAM e 1 TB de HD.  

10 Prática em Mecânica 500 sim sim 1o. Sem 2015 Torno CNC, Furadeira, Serra de Fita,  

ferramentas (martelo, morsa, chaves de 

fendas, etc.), fresna CNC 

11 Biotecnologia 80   sim 1o. Sem 2015 Vidraria, reatores, muflas, centrifuga, 

incubadora, evaparador rotativo, mi-
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 LABORATÓRIO ÁREA 

ESTIMA-

DA 

 PETRÓ-

LEO 

AMBI-

ENTAL 

ENTREGA EQUIPAMENTOS 

croscópio varredura 

12 Geologia 100 sim sim 1o. Sem 2015 Granulometria, Peneiras, Mesa Vibrató-

ria, Estufa, Capela, Vidraria, Microscó-

pio Petrográfico, Lupa, Granulometro a 

Laser, Tanque de Processos Sendimen-

tares, porosímetro e permeâmetro a 

gás, cromatógrafo a gás 

13 Estação para coleta de 

dados metereológicos e 

solarimétricos 

50 sim sim 2o. Sem 2015 Boia Oceanográfica para coleta de da-

dos meteorológicos, radiométricos e 

oceânicos. 

14 Prática de Energia Renová-

vel 

250 sim   1o. Sem 2016 painel fotovoltaico, bomba, motores, 

turbinas 

15 Práticas de Simulação de 

Processos 

500 sim sim 1o. Sem 2015 Motor, compressor, minirefinaria, mini-

usina, tratamento de água, tratamento 

de esgoto 
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APÊNDICE I - PLANOS DE ENSINO 
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1° TERMO 
 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 Módulos eletivos orientados à engenharia ambiental 

 Módulos eletivos orientados à engenharia de petróleo 

 Módulos eletivos orientados às engenharias 

1. Biodiversidade Marinha I 

2. Fenômenos químicos I 

3. Funcionamento da vida I 

4. Funções de uma variável I 

5. Introdução à geometria analítica e álgebra linear 

6. Introdução à geologia 

7. Introdução às ciências do mar 

8. Metodologia científica e tecnológica I 

9. Sociedade, cultura, porto e mar 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biodiversidade marinha I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 40 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar e discutir aspectos filogenéticos, morfológicos, funcionais, 

metabólicos e ecológicos dos principais grupos de micro-organismos e 

macro-organismos fotossintetizantes (Vírus, Archaea, Bacteria, Eukarya). 

Objetivos 

Específicos  

 Compreender a origem e filogenia dos principais grupos de micro-

organismos e suas relações com macro-organismos fotossintetizantes; 

 Descrever características importantes para a caracterização morfológica 

e taxonômica dos micro-organismos e macro-organismos fotossintetizan-

tes; 

 Descrever as principais ferramentas para o estudo e compreensão da 

Biodiversidade microbiana e de macro-organismos fotossintetizantes; 

 Compreender o metabolismo microbiano e de macro-organismos fotos-

sintetizantes (ênfase para fotossíntese e respiração); 

 Compreender a fisiologia e o desenvolvimento das plantas (Embri-

ophyta), com ênfase em Botânica Marinha; 

 Compreender os papéis funcionais e ecológicos dos microrganismos e 

macro-organismos fotossintetizantes nos diferentes ambientes marinhos; 

Ementa 

 

Origem da vida, evolução microbiana e de macro-organismos 

fotossintetizantes, Morfologia e taxonomia dos principais micro-organismos 

e macro-organismos fotossintetizantes, metabolismo microbiano e de 

macro-organismos fotossintetizantes com ênfase em fotossíntese e 

respiração, Fisiologia e desenvolvimento das plantas (Embriophyta) com 

ênfase no ambiente marinho. Categorias funcionais e autoecologia dos 

micro-organismos e macro-organismos fotossintetizantes nos diferentes 

ambientes marinhos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a Biodiversidade 

 A Terra primitiva e as teorias de origem da vida; 

 Introdução a Evolução, Filogenética e Biogeografia; A árvore da vida 

evolucionária: três domínios da vida e vírus; 

 Diversidade cultivo-dependente e cultivo-independente de Vírus, 

Arquéias e Bactérias; 

 Diversidade metabólica: autótrofos, mixótrofos e heterótrofos, fixadores 

de Nitrogênio; 

 Cianobactérias: morfologia e taxonomia; 

 Diversificação das células eucariontes e endossimbiose; 

 Morfologia de talo e ciclos reprodutivos de algas; 
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 Glaucophyta e Rhodophyta: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Chlorophyta e Streptophyta: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Dinophyta: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Phaeophyceae: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Diatomáceas: evolução, morfologia e taxonomia; 

 Haptophyta, Euglenophyta e Cryptophyta: evolução, morfologia e 

taxonomia; 

 Bases da Anatomia e Fisiologia Vegetal; 

 Grupos funcionais/Autoecologia: Plâncton, Bentos, Acoplamento 

Plâncton-Bentos/Biofilmes, Associações micro-macro-organismos; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, estudo diri-

gido, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula, 

laboratório de aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Relatórios de aulas práticas e prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Madigan, M.T.; Martinko, J.M.; Dunlap, P.V.; Clark, D.P. Microbiologia 

de Brock. 12ª ed., Porto Alegre: Artmed, 2010. 1160 p. 

2. Pelczar Jr, M.J., E.C.S, Krieg, N.R. Microbiologia: Conceitos e 

aplicações. 1ª Ed. V. 1 e 2. Makron Books, Grupo Pearson, 2004. 556p. 

3. Graham, L.E. & Wilcox, L.W. Algae. Prentice Hall, 2009. 

4. Raven, P. H., Evert, R. F. Eichhorn, S. E. Biologia vegetal. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 832 p. 

5. Thomas, C.R. Identifying Marine Phytoplankton. Academic Press, 1997. 

858 pp. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126930184 

Complementar 

1. Reviers, B. Biologia e filogenia das algas. Porto Alegre: Artmed, 2006. 

280 p. 

2. Lee, R. E. Phycology. 4.ed. Cambridge University Press, 2008. 

3. Falkowski, P.G., Knoll, A.H. Evolution of primary producers in the sea. 

Elsevier Academic Press. 2007. 441 p. 

4. Tortora, G.J., Funke, B.R.; Case, C.L. Microbiologia 10a Ed. Artmed, 

2012. 894p. 

5. Kirchman, D.L. Microbial Ecology of the Oceans. 2a. Ed. Wiley, 2008. 

620p. 

6. Katz, L. A. Origin and diversification of Eukaryotes. Annu. Rev. 

Microbiol. 2012. 66:411-427. 

7. Hohmann-Marriott, M. F. & Blankenship, R.E. Evolution of 

photosynthesis. Annu. Rev. Plant Biol. 2011. 62:515-548. 

8. Reyes-Prieto, A., Weber, A.P.M., Bhattachayra, D. The origin and 

establishment of the plastid in Algae and Plants. Annu. Rev. Genet. 

2007. 41:147-168. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/book/9780126930184
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do 

Componente 

Curricular 

Fenômenos químicos I  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária 

TEÓRICA 
Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

química e a sua aplicação no entendimento dos fenômenos naturais.   

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de:Entender e interpretar os conceitos mais básicos 

de química geral e sua utilidade na compreensão dos processos 

naturais;Entender a estrutura dos átomos e moléculas;Correlacionar a 

estrutura das moléculas e as forças intermoleculares  com 

aspropriedades macroscópicas dos compostos;Interpretar e entender o 

comportamento macroscópico dos gases;Classificar os diferentes tipos 

de ácidos de bases. 

Ementa 

 

Estrutura dos átomos, estrutura eletrônica e tabela periódica, ligação 

química, propriedade dos sólidos, líquidos e gases, Soluções e diluições, 

ácidos e bases.   

Conteúdo 

programático 

 

 Introdução ao estudo da matéria: Estados da Matéria. Estrutura do 

átomo. Massa Atômica. Formula Global e formula empírica. Reações e 

Estequiometria. 

 Estrutura eletrônica dos átomos e tabela periódica dos elementos: 

Contribuição de Bohr e Teoria Atômica.   

 Configuração eletrônica. Carga nuclear efetiva. Tabela Periódica. 

Propriedades Periódicas.             

 Ligação Química: Simbologia de Lewis. Ligação iônica. Ligação covalen-

te. Eletronegatividade e Polaridade das ligações.  

 Carga formal e estrutura de Lewis. Teoria de ligação de valência e 

hibridização de orbitais atômicos. Geometria molecular. Polaridade das 

moléculas. Ligação metálica.                                                        

 Estados da matéria: Sólidos, líquidos e gases.  Lei dos Gases ideais. 

Teoria cinética-molecular dos gases. Lei de Boyle, Lei de Charles, Lei de 

Dalton e Lei de Avogadro.                                  

 Líquidos e Sólidos: Forças intermoleculares. Ligação de hidrogênio, 
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propriedades dos líquidos, viscosidade. Ponto de ebulição. Capilaridade. 

Câmbios de estado e diagramas de Fase.                                                                      

 Soluções: Tipos e formas de expressar as soluções. Equação de dilui-

ção. Cálculos de concentrações.                                                        

 Ácidos e bases. Teoria e classificação dos ácidos e bases. Medições de 

pH e pOH. Reações ácido-base.    

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, situ-

ação problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica de 

grupo e laboratório de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atuali-

zada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 

e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 

de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente.  

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica 

1. Atkins, P, Jones, L. Caracelli, I.; Princípios De Química,Bookman, 

Porto Alegre, 2001. Disponível 

Em:Http://Www.Cin.Ufpe.Br/~Dnq/Atkins%20-

%20princ%Edpios%20de%20qu%Edmica%20(Portugu%Eas%20brasi

l).Pdf 

2. Moreira Bastos A.C.L.; Soares Rodrigues E.M.; Lúdice de Souza J.P. 

Físico-Química. Belém: UFPA, 2011.  Disponível Em: 

Http://Www2.Ufpa.Br/Quimdist/Livros_Bloco_6/Livros-2011/Fisico-

Quimica%20teorica.Pdf 

Complementar 

1. Chang. R.; Química Geral - Conceitos Essenciais, 5a Ed., McGraw-

Hill, 2010.  

2. Atkins, P; De Paula, J. Físico-Química, Editora S.A., 7a. Ed., Rio de 

Janeiro, 2002. 

http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funcionamento da vida I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60 h 20 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos processos de manutenção e 

propagação da vida ao nível celular. 

Objetivos 

Específicos  

 Compreender a estrutura geral das células e as moléculas que a 

constituem; 

 Compreender os mecanismos de formação de novas células, bem 

como a expressão e transmissão da informação genética; 

 Entender a manutenção da vida ao nível celular, pelos processos 

metabólicos; 

 Habilitar os profissionais em formação a discutir, de forma abrangente 

e multidisciplinar, dominando uma linguagem comum, todos os 

aspectos acima citados, dentro de uma equipe multiprofissional.  

Ementa 

 

A vida começa: biomoléculas, biomembranas, a célula e seus 

compartimentos;A vida continua: como a informação genética é 

expressa, transmitida e regulada?Funcionamento da vida: como as 

células processam a glicose para obtenção de energia com o objetivo de 

manutenção da vida? 

Conteúdo 

programático 

 Célula: a unidade da vida. Tipos celulares;  

 Biomoléculas (água, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos 

nucleicos); 

 Estrutura e permeabilidade das membranas celulares; 

 Núcleo: ciclo celular e replicação;  

 Expressão gênica: transcrição, síntese de proteínas e regulação; 

 Organização citoplasmática e matriz extracelular;  

 Como a célula obtém energia? Introdução ao metabolismo;  

 Metabolismo de carboidratos e controle da glicemia; 

 Herança monogênica e extensões.  

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-práticas, discussão de grupo, estu-

do dirigido, situação problemática, sala de aula, dinâmica de grupo e 

laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atuali-

zada e quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 

Desempenho em tarefas individuais e coletivas, Provas, Resolução de 

situação problemática, Trabalho de Conclusão de Módulo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. A Célula. Carvalho, H. F. &Recco-Pimentel, S. M. R. Editora Manole; 

2. Biologia Celular e Molecular. Junqueira L. C. U. & Carneiro J. Editora 

Guanabara Koogan; 

3. Bioquímica Básica: Marzocco& Torres. Editora Guanabara Koogan, 

2007; 

4. Bioquímica. Stryer, L., Tymoczko, J. L., Berg, J. M. Editora Guanabara 

Koogan; 

5. Genética: um Enfoque Conceitual. Pierce, B. Editora Guanabara, 

Koogan; 

6. Introdução à Genética. Griffiths, A. J. F.; Carroll, S. B.; Lewontin, R. C. 

&Wessler, S. R. Editora Guanabara Koogan, 2009. 

Complementar 1. Biologia Molecular da Célula. Alberts, B. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

2. Biologia Celular e Molecular. Lodish, H. e colaboradores. Editora 

Artmed; 

3. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de uma variável I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar os conceitos fundamentais de matemática, proporcionando ao 

aluno a compreensão conceitual e formal dos conceitos matemáticos de 

cálculo, como limite, derivada e integral. 

Ressaltar os conceitos fundamentais do cálculo, correlacionando-os com 

suas aplicações nos diversos ramos da ciência básica como, por exemplo, 

química, engenharia e biologia 

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos trabalha-

dos em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á Ciên-

cia do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-relação 

com as outras áreas das ciências aplicadas; 

Identificar a resolução de problemas aplicados através das ferramentas 

matemáticas aprendidas nas aulas; 

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

Funções 

Limites e Continuidades de Funções; 

Derivadas das Funções Algébricas e aplicações. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Função: definição, formas de representação, gráfico cartesiano, domínio 

e imagem; Função crescente e decrescente, composta e inversa; Fun-

ção afim; Função quadrática; Função modular; Função exponencial; 

Função logarítmica; Trigonometria; Revisão de polinômios. 

 Limite e continuidade. Definição, Cálculo e Aplicações. Propriedades. 

Limites Laterais. Propriedades de Funções Contínuas. Limite envolvendo 

infinito.  Assíntotas Horizontais e Verticais. 

 Derivada: Motivação Geométrica (o problema das tangentes). Taxa de  

 variação. Definição.  Derivada de uma função. Regras de derivação. 

Regra da Cadeia. Regra da Função Inversa e a Regra da Potência Raci-

onal. Derivadas de funções polinomiais e exponenciais. Regra do produ-

to e do quociente. Derivadas de funções trigonométricas. Derivação im-

plícita. Derivadas de funções logarítmicas. As equações de retas e tan-

gentes normais. 

 Aplicações da derivação: Valores máximos e mínimos. Teorema do valor  

 médio.  Taxas de variação nas ciências naturais e sociais. Esboços de 

gráficos.  
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Metodologia 

de ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, situação 

problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia 

atualizada, Quadro negro. 

Critérios de 

avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como 

avaliações substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e 

dinâmicas de grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

 

Básica 

1. M. A. Munem, D.J. Foulis,  Cálculo, v.1, Editora Guanabara. 

2. K. Lewis,  Cálculo e Álgebra Linear ,v. 1 e 2, Livros Técnicos e Científi-

cos Editora Ltda. 

3. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1 

e 2, Prentice Hall do Brasil. 

4. E. W. Swokowski, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw-

Hill Ltda - SP. 

5. J. Barcelos Neto, Cálculo para entender e usar, Editora livraria da Físi-

ca. 1ª edição. 

6. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.2, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

7. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.3, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

8. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora Harbra 

9. H.L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, v.I , 5ª edição. Editora  LTC, 

2002. 

10. G.B. Thomas, Cálculo - vol. 1, Addison Wesley, 2002. 

11. P. Boulos, Introdução ao Cálculo - Edgard Blücher - Editora Brasília, 

1974.  v. 1 

12. J. Stewart,  Cálculo, vol. 1. 7a edição. Editora Cengage Learning. 

 

Complementar 
1. Simmons, G.F. Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw –Hill. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à geometria analítica e álgebra linear 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno a utilizar os conceitos fundamentais de geometria 

analítica e álgebra linear, aplicando-os  na resolução de problemas 

práticos;  

Familiarizar o aluno com as noções de geometria analítica em duas e 

três dimensões, representação matricial, resolução de sistemas lineares.  

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos traba-

lhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á 

Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de:Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e 

compreender sua inter-relação com as outras áreas das ciências 

aplicadas;Identificar a resolução de problemas aplicados através das 

ferramentas matemáticas aprendidas nas aulas; Comunicar-se 

eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica;Atuar em equipes 

interdisciplinares. 

Ementa 

 

O espaço dos vetores da geometria; 

Matrizes e Determinantes; 

Geometria analítica no espaço. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

Vetores; Operações com vetores; Produto escalar, produto vetorial, pro-

duto misto e suas características geométricas; Conceitos de dependên-

cia linear e independência linear; Bases - Sistemas de coordena-

das;Matrizes, Determinantes e Sistemas de Equações Lineares; Equa-

ção vetorial e paramétrica de retas e de planos; equação geral do plano; 

vetor normal a um plano. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, situação problemática, sala 

de aula, dinâmica de grupo e laboratório de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atuali-

zada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 

e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 

de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avalia-



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

191 

 

 

 

 

  

ções substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e di-

nâmicas de grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios 

estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso.Sendo assim, a avaliação será composta 

por 2 ou 3 provas, seminário e lista de exercícios. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. K. Lewis,  Cálculo e Álgebra Linear ,v. 1 e 2, Livros Técnicos e Cientí-

ficos Editora Ltda. 

2. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, 

v. 1 e 2, Prentice Hall do Brasil. 

3. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de 

interdisciplinaridade, v.1, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

4. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora Har-

bra, 974.  v. 1. 

5. Camargo, P. Boulos, Geometria Analítica: Um Tratamento Vetorial. 

São Paulo:Pearson, 2005.  

6. D. Poole, Algebra Linear, Editora CENGAGE Learning, 2004.  

7. M. F. A., Filho, Geometria Analítica e Álgebra Linear, Editora Pre-

mius, Fortaleza, 2003.  

8. B . Kolman, Introdução à Álgebra Linear com aplicações, 6ª edição, 

editora Prentice-Hall do Brasil, 1998. 

9. S.J.  Leon, Álgebra Linear com aplicações, Livros Técnicos e Científi-

cos Editora, 1998. 

10. S. Lipschutz,  Álgebra Linear, 3ª  edição, Editora Makron Books, 

1991. 

11. Steinbruch, P. Winterle, Geometria Analítica, Makron Books do Brasil 

Editora Ltda.  

12. A. Steinbruch, P. Winterle, Álgebra Linear, Makron Books do Brasil 

Editora Ltda.  

Complementar 1. Simmons, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw –

Hill. 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

192 

 

 

 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à geologia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 0 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreenção conceitual e formal dos principais 
aspectos das geoci ê ncias. Apresentar ao aluno o hist ó rico de evolu-
ção das principais teorias em Geologia 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 
- Compreender a Geologia como ciência básica, seus princípios e teori-
as 
- Entender a dinâmica do ciclo das rochas 
- Entender a natureza do tempo geológico bem como dos principais pro-
cessos geológicos e importância para a sociedade 

Ementa 

 

O módulo contempla o histórico da Geologia como ciências, evolução 
dos conceitos, princípios e teorias. Discute a teoria da tectônica global 
como paradigma para os processos geológicos. Também discute o ciclo 
das rochas, os processos geológicos, recursos minerais e a natureza do 
tempo geológico. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

1 –Histórico do pensamento geológico 
2 - Princípios básicos da Geologia 
3 – Estrutura da Terra e Tectônica Global 
4 – Ciclo das rochas 

5 – Tempo geológico e recursos minerais. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 
Aulas teóricas e teórico-prática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 
Computador, projetor multimídia, quadro negro e bibliografia atualizada. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 
e aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagó gico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as ava-
liações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas 
e exercícios em sala de aula. O resultado final ser á obtido pela ponde-
ração das atividades realizadas. 
A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 
Pr ó -Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 
do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1- POPP, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. Editora LTC. 
309 p. 
2- PRESS, FRANK ET AL. Para entender a terra. [Understanding earth]. 
Tradução de: Rualdo Menegat. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 656 
p. ISBN 8536306117 
3- TEIXEIRA, WILSON (ORGS.) ET AL. Decifrando a Terra. 2.ed. São 
Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 9788504014396. 

Complementar 

1- KIOUS, W.J., TILLING, R.I.. 2008. This Dynamic Earth: The Plate 
Tectonics. Disponível on line em : URL: 
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf 
2- Glossário Geológico: http://geology.com/geologydictionary. shtml (em 
inglês) Site com diversos vídeos sobre geologia (em inglês):  

http://education.usgs.gov/ 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução às ciências do mar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 0 h 20 h 

Objetivos Gerais 

Compreender o estado da arte, o perfil dos profissionais, as áreas de 

atuação, o Plano Nacional de Trabalho em Ciências do Mar, o mar 

como fonte de energia, alimento, tecnologia e saúde. Discutir princípios 

de direito marítimo, oportunidades de negócios e gestão ecossistêmica 

de bens e serviços marinhos. Desenvolver consciência e mentalidade 

marítima.  

Objetivos 

Específicos  

 Definir a área de Ciências do Mar 

 Compreender a evolução e o estado da arte nesta área do saber 

 Identificar os perfis profissionais 

 Apresentar o Plano Nacional de Trabalho em Ciências do Mar 

 Apresentar noções de direito do mar e espaços marítimos  

 Apresentar e discutir o mar como fonte de energia, alimento, 

tecnologia e saúde 

 Identificar oportunidades de trabalhos científicos 

 Identificar oportunidades de negócios e empreendimentos 

 Apresentar e discutir aspectos ecológicos  e a gestão ecossistêmica 

de  bens e serviços marinhos 

Ementa 

 

Este módulo apresenta o estado da arte, a formação de recursos 

humanos, o Plano Nacional de Trabalho e o Plano Setorial para os 

Recursos do Mar. Apresenta e discute princípios de Direito Marítimo, 

questões energéticas e alimentares, Biotecnologia marinha, 

empreendimentos e gestão ecossistêmica de bens e serviços 

marinhos. 

Conteúdo 

programático 

 Definição da área de Ciências do Mar 

 Estado da arte do ensino de graduação em Ciências do Mar 

 Estado da arte do ensino de pós-graduação em Ciências do Mar 

 Estado da arte da pesquisa em Ciências do Mar 

 Plano Nacional de Trabalho 

 Plano Setorial para os Recursos do Mar 

 Mar como fonte de energia 

 Mar como fonte de alimento 

 Biotecnologia marinha 

 Aspectos ecológicos e a gestão ecossistêmica de  bens e serviços 

marinhos 

Metodologia de Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de gru-
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Ensino Utilizada po, observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, 

sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atuali-

zada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação Resenhas, trabalhos escritos e seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da 

Saúde. Ministério da Ciência e Tecnologia. Caracterização do 

Estado da Arte em Biotecnologia Marinha no Brasil / Ministério da 

Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da 

Ciência e Tecnologia. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 134 p 

2. CEMAR - Centro de Excelência para o Mar Brasileiro. O Brasil e o 

mar no século XXI: Relatório aos tomadores de decisão do país. 2ª 

Ed. Rio de Janeiro: BHMN 2012. 

3. CGEE. Mar e Ambientes Costeiros - Brasília, DF: Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos, 2007. 323 ISBN - 978-85-60755-05-9 

4. Krug, L.C. Formação de recursos humanos em Ciências do Mar: 

estado da arte e Plano Nacional de Trabalho 2012-2015. Pelotas: 

Ed. Textos 2012, 172 p. 

Complementar 

1. Demo, Pedro. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations. The 

State of World Fisheries and Aquaculture. 

FisheriesandAquacultureDepartment. Rome, 2012. 

3. IBGE. Atlas Geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil. 

Rio de Janeiro. 2011. 

4. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1997. 

5. Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da 

Saúde/Ministério da Ciência e Tecnologia. Caracterização do 

Estado da Arte em Biotecnologia Marinha no Brasil. Brasília. 2010. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

rricular 
Metodologia científica e tecnológica I 

Nome do Componente 

Curricular 
Metodologia científica e tecnológica I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender as bases filosóficas das formas de interpretação de 

mundo que o Homem desenvolveu ao longo de sua história, 

culminando com a compreensão do conceito de ciência 

contemporâneo. Discutir concepções éticas para a ciência. 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar as bases filosóficas da Ciência 

 Fornecer elementos teóricos sobre a evolução do pensamento 

científico;  

 Estabelecer as relações da epistemologia com o pensamento lógico e 

coerente exigido para a pesquisa; 

 Ampliar o conhecimento das implicações metodológicas e éticas na 

pesquisa. 

Ementa 

 

Discutir o desenvolvimento filosófico das diferentes formas de interpretar 

o mundo a partir de uma perspectiva histórica, relacionando a produção 

de ideias e representações da consciência acerca da natureza e seus 

fenômenos com o desenvolvimento político, econômico e social ao longo 

da história. Discussão acerca da construção ética do conhecimento 

científico. 
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Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 O mundo explicado através dos mitos (Grécia antiga, período 

homérico); 

 O desenvolvimento do pensamento racional e uma nova interpretação 

do mundo (Grécia antiga, período arcaico); 

 A preocupação com o método de construção do conhecimento objetivo 

(Grécia antiga, período clássico) 

 Europa medieval ocidental - o conhecimento a serviço da fé; 

 O período moderno: revoluciona-se a forma de interpretar o mundo 

 O desenvolvimento da burguesia e a necessidade de tecnologia; 

 O método científico de René Descartes: como alcançar a verdade? 

 O método experimental: de Francis Bacon até hoje; 

 Final séc. XIX, início séc. XX: A certeza na ciência abalada e o 

“contra-ataque” da ciência positiva; 

 A ciência hoje: Karl Popper, Thomas Khun. 

 Concepções éticas para a ciência: o “ethos” da ciência segundo 

Robert Merton e Mario Bunge; 

 Entre o ideal e o real: formas de má conduta científica; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de 

aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-

da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Resenhas, trabalhos escritos e seminários. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Aranha, M. L. A.; Martins, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 

3a ed., Ed. Moderna, 2007. 43e9 p. 

2. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. SP: Ática, 2003. 424p. 

3. Cupani, A. A propósito do “ethos” da ciência. Episteme, v. 3, n. 6, p.16-

38. 1998. 

 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarza, C. O que é ciência. São Paulo-SP: Ed Brasiliense, 1997.  

3. Vieira, S; Hossene, W.S. A ética e a metodologia. SP. Ed 

Pioneira,1998.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Sociedade, cultura, porto e mar 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 1
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos Gerais 

Fornecer aos alunos instrumental das ciências humanas em temas-

chave, tais como natureza, cultura, sociedade e ambiente, para sua 

formação científico-profissional envolvendo questões marítimas e 

portuárias. 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer a distinção clássica entre natureza e cultura; 

 Discutir visões que vão além da divisão entre natureza e cultura; 

 Tratar de temas envolvendo sociedade e ambiente; 

 Abordar as dimensões das sociedades tradicionais, modernas e  

 contemporâneas em suas relações com o porto e o mar; 

 Abordar a globalização e a relação entre o “global” e o “local”; 

 Tratar da formação da sociedade santista e promover debates sobre 

seu ouvir. 

Ementa 

 

Conceitos de natureza, cultura, sociedade e ambiente e seus limites; 

diferentes processos civilizacionais; histórico sobre a questão dos recur-

sos portuários e marinhos na constituição das sociedades; globalização 

e a intensificação dos fluxos; papel do porto e do mar na formação da 

sociedade santista. 

Conteúdo 

programático 

Natureza e cultura na antropologia clássica; 

O perspectivismo e sua contribuição filosófica; 

O embate de civilizações;  

As transformações provocadas pela globalização; 

A história santista em suas relações com o porto e o mar. 

Metodologia de 

Ensino Utilizada Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atuali-

zada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de:Participação nas 

aulas (discussão de textos, atividades orientadas) –  valor 2,0; 

Realização de trabalho em grupo/seminários – valor 4,0 

Prova individual – valor 4,0 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Castro, E. V. Perspectivismo e multinaturalismo na América indígena. 

Revista O que nos faz pensar n. 18, Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2004. 

Disponível 

em:http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivi

smo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pd

f 

2. Descola, P. Claude Lévi-Strauss Revista de Estudos avançados 23 

(67), São Paulo: IEA, 2009. Disponível 

em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142009000300022 

3. Diegues, A. C. (Org.) Enciclopédia Caiçara. Vol. 1.Hucitec: São Pau-

lo, 2004. 

4. Geertz, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

1978. 

5. Ingold, T. “Humanidade e Animalidade”. In.: Revista Brasileira de 

Ciências Sociais, 28, junho de 1995. Disponível 

em:http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_28/rbcs28_0

5.htm 

6. Ortiz, R. “Globalização: notas sobre um debate”. In.: Sociedade e 

Estado, v. 24, n. 1, jan./abr. 2009 Disponível 

em:http://www.scielo.br/pdf/se/v24n1/a10v24n1.pdf 

Complementar 

1. Aranha, M. L. A. Filosofando: introdução à filosofia.São Paulo: Mo-

derna, 2009.  

2. Chaui, M. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2010.   

3. Diegues, A. C. S. Povos e mares: uma retrospectiva de sócia-

antropologia marítima. São Paulo: CEMAR, Centro de Culturas Marí-

timas, Universidade de São Paulo, 1993. Disponível em: 

http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/povos.pd

f 

 

 

http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf
http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf
http://www.oquenosfazpensar.com/adm/uploads/artigo/perspectivismo_e_multipluralismo_na_america_indigena/n18EduardoViveiros.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000300022
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000300022
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_28/rbcs28_05.htm
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_28/rbcs28_05.htm
http://www.scielo.br/pdf/se/v24n1/a10v24n1.pdf
http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/povos.pdf
http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/color/povos.pdf
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2° TERMO 

 

 

 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 Módulos eletivos orientados à engenharia ambiental 

 Módulos eletivos orientados à engenharia de petróleo 

 Módulos eletivos orientados às engenharias 

 
  

1. Fenômenos mecânicos I 

2. Fenômenos químicos  II 

3. Funções de uma variável II 

4. Introdução à estatística 

5. Laboratório de fenômenos mecânicos 

6. Laboratório de fenômenos químicos 

7. Metodologia científica e tecnológica II 

8. Metodologia científica e tecnológica III 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Fenômenos mecânicos I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 
Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 
fenômenos mecânicos. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da 
ciência como química, engenharia e biologia.  

Objetivos 
Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais da mecânica com aplicações em 

áreas adjacentes; 

 Compreender os fenômenos mecânicos de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais da 

dinâmica e suas bases experimentais, concebendo a inter-relação 

entre teoria e experimento; 

 Descrever e solucionar problemas mecânicos relacionados ao 

movimento e equilíbrio através do uso das leis e princípios da 

mecânica; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

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

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição matemática do movimento unidimensi-
onal e em duas ou três dimensões. O módulo discute conceitos de Tra-
balho, Energia e Força de forma a estabelecer a compreensão dos mes-
mos. Também aborda os aspectos relativos à conservação de energia e 
momento tendo como base as Leis de Newton e suas aplicações.  

Conteúdo 
programático 

 

 

 

 

 

Grandezas Físicas Escalares e Vetoriais: 

Massa; Tempo; Distância (comprimento);Velocidade média e instantânea; 

Aceleração; 

Unidades de medida e conversões; 

Ordens de Grandeza e Notação Científica; 

Operações com grandezas vetoriais: 

Sistema de coordenadas; 

Decomposição vetorial; 

Soma e Produto com vetores. 

Cinemática: 

Movimento unidimensional, uniforme e uniformemente acelerado; 

Movimento Retilíneo em duas ou mais dimensões; 

Movimento Circular; 

Aplicações. 

Dinâmica: 
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Primeira Lei de Newton – Força e Movimento; 

Segunda Lei de Newton – Força e Aceleração; 

Terceira Lei de Newton – Ação e Reação; 

Sistemas Inerciais; 

Atrito e Arrasto; 

Aplicações. 

Trabalho e Energia; 

Definição de Trabalho, Energia Cinética e Energia Potencial; 

Conservação de Energia; 

Forças Conservativas e Não-conservativas. 

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 
sala de aula, dinâmica de grupo e laboratório de informática. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-
da e quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as ava-
liações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas 
e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do perí-
odo letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das atividades 
realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 
adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na 
UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Gradua-
ção, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 
v. 1, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1, 6a ed., Livros 
Técnicos e Científicos Editora. 

3. Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 1, Editora Edgar 
Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos químicos II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O módulo de Fenômenos QuímicosIItem o objetivo de apresentar aos 

estudantes conceitos geraisde Química Orgânica, visando correlacionar 

estes conceitos com a aplicabilidade em Ciências do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno deverá ser capaz de:  

Conhecer e utilizar os conceitos da química geral e suas aplicações 

naquímica orgânica; 

Conhecer e utilizar os conhecimentos sobre o carbono, suas 

hibridizações, suas ligações e geometria das moléculas, bem como as 

forças intermoleculares comuns em químicaorgânica. 

Conhecer os grupos funcionais das cadeias carbônicas, suas 

características e reatividade e utilizar os conhecimentos em Ciências do 

Mar. 

Utilizar conhecimentos das interações entre as moléculasorgânicas para 

entender reações químicas dediversos grupos funcionais, bem como 

entender mecanismos gerais em químicaorgânica. 

Manusearequipamentos básicos para uma pesquisa laboratorial e 

conhecer as técnicas básicas parasintetizar, separar, purificar e 

determinar constantes físicas de compostos orgânicos. 

Ementa 

 

Teoria estrutural e Propriedades físicas dos compostos orgânicos. 

Cadeias carbônicas. Estereoquímica e importância de compostos 

orgânicos quiraispresentes no meio marinho.Identificação das funções 

orgânicas, nomenclatura e principais reações. Conceitos de segurança e 

de laboratório em química orgânica. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Teoria estrutural: ligações Químicas, polaridade de ligações, orbitais 

atômicos e moleculares, forças intramoleculares e intermoleculares.  

 Alcanos, Alcenos, Alcinos;  

 Compostos Aromáticos e Fenóis 

 Haletos Orgânicos 

 Álcoois, Éteres, Sulfetos Orgânicos e Tióis 

 Aminas,Aldeídos e Cetonas  

 Ácidos Carboxílicos e Derivados (Sais de Ácidos Carboxílicos, Ésteres, 

Haletos de Acila, Amidas,Anidridos de Ácidos, e Nitrilas). 

 Estereoquímica: isomeria ótica e geométrica; Substâncias Quirais - 

características e importância para o meio marinho. 

 Funções orgânicas – Nomenclatura, Estruturas e isomeria; 
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Propriedades físicas, Caracterização pelas principais técnicas 

espectroscópicas (IV,UV, Massa e RMN) e reações principais: 

 Reações orgânicas: Teoria ácido-base. Efeito de solvente sobre 

equilíbrio e velocidade. Intermediários transientes: carbocátions, 

carbânions, carbenos, radicais livres. 

 Reações de substituição nucleofílica. Reações de adição eletrofílica. 

Reações de eliminação. Reações de compostos aromáticos. Reações 

de adição e substituição de compostos carbonilados. Reações 

pericíclicas e via radicalar. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, situa-

ção problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica de 

grupo e laboratório de aula. 

 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-

da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas,em provas, relatórios e atividades propostas.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Dewick, P. M. Essentials of organic chemistry: for students of 

pharmacy, medicinal chemistry and biological chemistry. Chichester: 

John Wiley and Son, 2006. 710 p. ISBN 9780470016664. 

2. Campos, Marcello de Moura. Fundamentos de química orgânica. São 

Paulo: EdgardBlücher, 1980. 606 p. 

3. Stewart, Ross. A investigação de reações orgânicas. São Paulo: 

EdgardBlücher, 1969. 129 p. 

4. Pomilio, A.B.; Vitale, A. A. Metodos experimentales de 

laboratorioen quimica. Washington: Organización de los Estados 

Americanos, 1988. 86 p. (Serie de Quimica). 

Complementar 

1. Ireland, Robert E. Síntese orgânica. São Paulo: Edgard Blücher, 1969. 

141 p. (Série de Textos Básicos de Química Orgânica). 

2. Mingoia, Quintino. Química farmacêutica. São Paulo: Melhoramentos, 

1967. 787 p. 

3. Furr, A. Keith. CRC handbook of laboratory safety. 3 ed. Boca Raton: 

CRC Press, 1990. 704 p. ISBN 0-8493-0353-2. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de uma variável II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno a utilizar os conceitos de integral e aplicar esses 

conceitos na resolução de problemas práticos;  

Familiarizar o aluno com as noções de integral de funções de uma variável, 

ressaltando os aspectos geométricos, interpretações físicas.   

Desenvolver no aluno o conceito de integral, através de uma visão interdis-

ciplinar, mediante aulas teóricas com a resolução de exercícios práticos e 

teóricos, contextualizando o Cálculo com o dia-a-dia do aluno nas mais 

diferentes aplicações: Química, Física, Engenharias e Biologia, etc. 

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos 

trabalhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á 

Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 - Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-relação 

com as outras áreas das ciências aplicadas; 

 - Identificar a resolução de problemas aplicados através das ferramentas 

matemáticas aprendidas nas aulas. 

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

Atuar em equipes interdisciplinares 

Ementa 

 

- Integral de Riemann 

- Técnicas de Integração 

- Aplicações de Integrais 

- Introdução à equações diferenciais lineares homogênea de 1ª ordem. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

- Integração: Áreas e distâncias. Integral definida 

- Definição analítica e suas propriedades. Teorema fundamental do Calculo. 

- Técnicas de integração: Integração por partes, integrais trigonométricas, 

substituição trigonométrica, Integração por funções parciais, Integração por 

substituições especiais.  

- Aplicações da integração: Áreas entre curvas, volumes. Comprimento de 

arco.  

- Área da superfície de revolução. Aplicações às Ciências Econômicas e 

Biológicas. 

-  Força, Trabalho e Energia. 

Metodologia 

de Ensino 
Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, seminário, situação problemá-

tica, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 
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Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualiza-

da, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. M. A. Munem, D.J. Foulis,  Cálculo, v.1, Editora Guanabara. 

2. K. Lewis,  Cálculo e Álgebra Linear ,v. 1 e 2, Livros Técnicos e Científi-

cos Editora Ltda. 

3. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1 

e 2, Prentice Hall do Brasil. 

4. E. W. Swokowski, Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw-

Hill Ltda - SP. 

5. J. Barcelos Neto, Cálculo para entender e usar, Editora livraria da Físi-

ca. 1ª edição. 

6. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de inter-

disciplinaridade, v.2, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

7. J.C. Pereira Netto, Física, Matemática e Química – um modelo de inter-

disciplinaridade, v.3, Editora e Gráfica Brasil, 1ª edição. 

8. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora Harbra 

9. H.L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, v.I , 5ª edição. Editora  LTC, 

2002. 

10. G.B.Thomas, Cálculo - vol. 1, Addison Wesley, 2002. 

11. P. Boulos, Introdução ao Cálculo - Edgard Blücher - Editora Brasília, 

1974.  v. 1 

12. J. Stewart, Cálculo, vol. 1. 7a edição. Editora Cengage Learning. 

13. M. Braun, Equações Diferenciais e suas Aplicações, Editora Campus, 

Rio de Janeiro, 1979. 

14. W.E. Boyce & R. C. Di Prima, Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno, 5º  Edição – Guanabara Koogan, 

1994. 

Complementar 1. Simmons, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica, v. 1, Ed. McGraw-

Hill. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular Introdução à estatística 

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 2º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 0 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a visão de como o pensamento estatístico auxilia a 
compreensão de padrões e processos nos diversos ramos das ciências 
como a química, biologia, engenharia, ecologia e ciências sociais. 

Objetivos 

Específicos  

Compreender os conceitos iniciais de estatística. Interpretação de gráficos 
e tabelas. Entender quais tipos de gráficos e tabelas são apropriados a 
diferentes tipos de dados. 

Ementa 

 
Introdução à estatística básica e métodos de amostragem. Estatística des-
critiva. Análises gráficas. 

Conteúdo 

programático 

 

Introdução à estatística: população e amostra, parâmetros e estatísticas, 
amostragem e inferência. 

Tipos de amostragem: aleatória, sistemática, estratificada, por conglome-
rados. 

Dados quantitativos e qualitativos. 

Medidas de tendência central e dispersão. 

Estatística descritiva: construção de tabelas, análise e interpretação grá-
fica. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto,bibliografia atualizada, 
quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Os alunos serão avaliados ao longo da disciplina através da resolução de 
exercícios, atividades em sala de aula e prova final. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Magalhães, M.N.; Lima, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. 
7.ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 408 p. 

2. Morettin, Pedro A; Bussab, Wilton de O. Estatística básica. 6.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 540 p. 

3. Triola, M.F. Introdução à estatística. Trad. Flores, V. R. L. F. 9.ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2005. 656 p. 
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Complementar 

1. Fonseca, J.S.; Martins, G.A. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo:   
Atlas, 2011. 320 p. 

2. Gotelli, N.J.; Ellison, A.M. Princípios de estatística em ecologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 528 p. 

3. Vieira, Sonia; Wada, R. O que é estatística. 3.ed. São Paulo: Brasilien-
se, 1991. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos mecânicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20h 20 h 

Objetivos 

Gerais 
Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

mecânicos básicos e os princípios inerentes as leis de Newton.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos mecânicos básicos de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

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

Ementa 

 

Medidas e teoria de erros, instrumentos de medidas, construção e analise 

de gráficos, movimento retilíneo, leis de Newton, movimento no plano. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

MEDIDAS E TEORIA DE ERROS 

Conceito de medidas de grandezas físicas, padrões e unidades de 

medidas. Valor médio, Desvio médio, Desvio relativo, Desvio percentual, 

Forma correta de se escrever a medida de uma grandeza, Classificação 

de erros, Propagação de erros, Operações envolvendo propagação de 

erros. 

INSTRUMENTOS DE MEDIDAS 

Utilização de um paquímetro, com aplicação da teoria dos erros, 

Utilização de micrômetro, com aplicação da teoria dos erros, 

CONSTRUÇÕES E ANÁLISE DE GRÁFICOS 

Escalas regulares: papel milimetrado, Escalas logarítmicas: papel 

monologarítmo e papel dilogarítmo, Linearização de função exponencial e 

função potência 

MOVIMENTO RETILÍNEO 

Velocidade média e velocidade instantânea, Cinemática do plano 

inclinado, Queda livre dos corpos  

LEIS DE NEWTON 

Demonstração da lei da inércia, Cálculo da massa inercial de um sistema, 

Cálculo da aceleração de um corpo sujeito a uma força constante, Força 

da gravidade e conservação da energia mecânica. 

MOVIMENTO NO PLANO 

Lançamento horizontal de projéteis 
Metodologia de 

Ensino 
Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e 

laboratório. 
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Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-

da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avali-

ações serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos indivi-

duais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da 

Física, v. 1, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1, 6a ed., 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 

3. Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 1, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Laboratório de Fenômenos Químicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 
Gerais 

 

Apresentar aos estudantes conceitos gerais de Química geral e orgânica, 
necessários para seu bom desempenho num laboratório químico. 

 

Objetivos 
Específicos  

O aluno deverá ser capaz de:  

- Utilizar os conceitos da química geral e química orgânica num 

laboratório químico. 

- Manusear equipamentos básicos para uma pesquisa laboratorial e 

conhecer as técnicas básicas de análises químicas.  

-Trabalhar no laboratório com metodologia e observação científica. 

Ementa 

 

Análises Químico qualitativo/ Análises Químico quantitativo/ Titulação 
ácido-base/ Volumetria/ Gravimetria/ Colorimetria/  Análise de compostos 
orgânicos, extração, destilação/ Reações de esterificação: obtenção de 
biodiesel, obtenção de sabão, obtenção de aromatizantes artificiais.   

Conteúdo 
programático 

 

 

 

 

 

a) Noções de segurança em laboratórios químicos. Uso do pHmetro. Uso 

da balança analítica.  

b) Volumetria: Preparação e padronização da solução de HCl e de 

NaOH. Determinação do teor de ácido acético em vinagre. Determinação 

de Ca e Mg em água com EDTA. Determinação de cloro ativo na água 

sanitária. 

c) Titulação ácido-base. Gravimetria: Determinação de Água em sólidos; 

Determinação de SO4
2-

 como sulfato de bário. Determinação de ferro 

como Fe2O3. 

d)Caracterização de grupos funcionais e substâncias orgânicas, por meio 

de métodos químicos e físico-químicos.  

e) Técnicas de separação, extração, destilação de compostos orgânicos.  

f) Reações de esterificação: obtenção de biodiesel, obtenção de sabão, 

obtenção de aromatizantes artificiais.  

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividades teórico-práticas e discussão de grupo no laboratório.  

Recursos 
Instrucionais 

Equipamentos, instrumentos e reagentes de um laboratório químico bási-
co. 
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Necessários 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as ava-
liações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de manei-
ra crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios estabelecidos 
pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógi-
co do curso.   

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Becker, Heinz G. O et al. Química orgânica experimental. 2.ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.   

2. Constantino, Mauricio Gomes; Silva, Gil Valdo José da; Donate, 
Paulo Marcos. Fundamentos de química experimental. São Paulo: 
EDUSP, 2004.  

Complementar 

1. Palmer W. G. Experimental physical chemistry. 2nd ed. New York,  

Cambridge, 1962. 

2. Silverstein R., Mebster F. X, Kiemle D. J. Identificação 
espectrométrica de compostos orgânicos. Trad. Ricardo BICTca de 
Alencastro. 7° ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

3. Dias A. G., Costa M.  A., Guimarães, Canesso P. I. Guia prático de 

química orgânica: técnicas e procedimentos: aprendendo a fazer. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2004. v.1.   
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Metodologia científica e tecnológica II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o graduando a elaborar e desenvolver um trabalho científico com 

ênfase nas etapas existentes entre a escolha do tema e a redação da 

introdução. 

Objetivos 

Específicos  
Desenvolver a capacidade de elaboração de um projeto de pesquisa. 

Desenvolver a capacidade de interpretação de resultados. 

Ementa 

 

Elaboração de projetos de pesquisa. Delineamento da pesquisa. Definição 

do tema, problematização e formulação de hipótese. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Elaboração de um projeto de pesquisa. 

 Delineamento da pesquisa. 

 A escolha do tema e a formulação do problema. 

 O estabelecimento da hipótese. 

 As relações entre tema, problema e hipótese. 

 O referencial teórico e o referencial empírico. 

A escolha e caracterização da amostra da pesquisa. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo com media-

ção docente, levantamento bibliográfico e avaliação crítica da literatura, ela-

boração de relatório e elaboração de projetos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualizada, 

Quadro negro, Laboratório de informática e laboratório experimental. 

Critérios de 

Avaliação Prova, exercício individual e trabalho em grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Aranha, M. L. A.; Martis, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4 ed., 

2009.  

3. Associação Brasileira De Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT sobre 

documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 
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4. Barros, A. J. S.; Lehfeld, N.A.S. Fundamentos de metodologia Científica: 

um guia para a iniciação científica. 3ª ed. Ampliada. São Paulo: Markron 

Books, 2000. 

5. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.  

6. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

7. Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

8. Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

9. Ruiz, J. Á. Metodologia Científica - Guia para eficiências nos estudos. 2. 

ed. Atlas, São Paulo, 1990. 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo: Ed Brasiliense, 1997. 

1. Vieira S, Hossene W. S. A ética e a metodologia. São Paulo: Ed. 

Pioneira,1998. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Metodologia científica e tecnológica III 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 2º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o graduando a elaborar, desenvolver e apresentar um trabalho 

científico com ênfase na apresentação dos resultados, na discussão dos 

dados e na redação científica. 

Objetivos 

Específicos  

Desenvolvimento de um projeto de pesquisa. 

Apresentar a estrutura científica relacionada à descrição metodológica; 

Desenvolver a capacidade de interpretação de resultados; 

Desenvolver as habilidades de discussão de dados;  

Aprimorar as habilidades de redação científica; 

Aprimorar as habilidades de apresentação escrita e oral de trabalhos 

científicos. 

Ementa 

 

Noções de metodologia científica. Desenvolvimento de projetos de 

pesquisa. Apresentação de dados científicos (resultados). Discussão dos 

resultados obtidos. Redação científica. Apresentação escrita e oral de um 

trabalho científico. 

Conteúdo 

programático 

Noções de descrição metodológica; 

Avaliação de resultados da pesquisa; 

Métodos de apresentação de resultados; 

Discussão dos resultados;  

Redação científica e apresentação escrita e oral de trabalho científico 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática e teórico-prática. Desenvolvimento de projeto em 

grupo, discussão em grupo com mediação docente e atividades individu-

ais. Levantamento bibliográfico. Avaliação crítica da literatura. Sala de aula 

e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação Prova, exercício individual e trabalho em grupo. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Andrade, M. M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Aranha, M. L. A.; Martis, M. H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 4 
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ed., 2009.  

3. Associação Brasileira De Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 

4. Barros, A. J. S.; Lehfeld, N.A.S. Fundamentos de metodologia 

Científica: um guia para a iniciação científica. 3ª ed. Ampliada. São 

Paulo: Markron Books, 2000. 

5. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003.  

6. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

7. Gil, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

1994. 

8. Marconi, M. de A.; Lakatos, E. M. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e relatório; 

publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

9. Ruiz, J. Á. Metodologia Científica - Guia para eficiências nos estudos. 

2. ed. Atlas, São Paulo, 1990. 

10. Severino. A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 

Complementar 

1. Demo, P. Pesquisa como princípio educativo. In: Jornal da 

alfabetizadora, nº.27, ano V, São Paulo, 1995. 

2. Lungarzo, C. O que é ciência. São Paulo-SP: Ed Brasiliense, 1997.  

3. Vieira S, Hossene W. S. A ética e a metodologia. São Paulo-SP. Ed. 

Pioneira,1998.  
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3° TERMO 

 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 Módulos eletivos orientados à engenharia ambiental 

 Módulos eletivos orientados à engenharia de petróleo 

 Módulos eletivos orientados às engenharias 

 

 

  

1. Desenho técnico e introdução à CAD 

2. Equações Diferenciais Ordinárias 

3. Fenômenos do contínuo 

4. Fenômenos físico-químicos 

5. Fenômenos mecânicos II 

6. Fundamentos da ciência e engenharia dos materiais I 

7. Geologia geral 

8. Laboratório de fenômenos do contínuo 

9. Laboratório de fenômenos físico-químicos 

10.  Probabilidade e estatística 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Desenho técnico e introdução à CAD 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 8 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Conhecer os materiais e normas utilizadas em desenho técnico; 
Compreender as vistas ortográficas, cortes e secções de um objeto e sua 
representação em perspectiva. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Expressar graficamente, os elementos fundamentais do desenho.  

Elaborar desenhos à mão livre em perspectiva isométrica e em projeção 
ortogonal.  

Utilizar o desenho técnico como linguagem técnica de comunicação, 
conforme as técnicas  normalizadas pela ABNT.  

Elaborar desenhos em escala, cotados em perspectiva isométrica e em 
projeção ortogonal. 

Ementa 

 

Instrumentos Normas Técnicas; 

Construções Geométricas; Escalas e Cotas; 

Caligrafia Técnica, Formatos de Papel, Tipos de Linhas;  

Regras Básicas para desenho a mão livre; 

Projeções e Cotas; 

Perspectivas; 

Introdução ao CAD. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Normas Técnicas: Materiais de Desenho Técnico, Norma Técnica, 
Sistemas de Normalização, Normas Técnicas NBR ABNT empregas em 
Desenho Técnico; 

Construções Geométricas; Escalas e Cotas: definição, tipos, representação 
e aplicações; folha de desenho: layout e dimensões, apresentação da folha 
e dobramento 

Caligrafia Técnica, Formatos de Papel, Tipos de Linhas: Linhas Técnicas: 
largura, espaçamento entre linhas, código de cores  em canetas técnicas, 
tipos, interseção e ordem de prioridade de  linhas coincidentes. Caligrafia 
Técnica: exigências, exemplos de  caracteres, regras e condições 
específicas. 
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Regras Básicas para desenho a mão livre: Tipos de desenho: esboço, 
croqui, anteprojeto. 

Projeções e Cotas: Sistemas de projeção, definição, método europeu e 
método  

americano, representações e recomendações nos traçados de  projeções, 
cortes e secções, aspectos gerais da cotagem, elementos da cotagem,  
inscrição das cotas nos desenhos, cotagem dos elementos, critérios de 
cotagem e cotagem de representações especiais.  
Perspectivas Paralelas: Isométrica, Cavaleira; Vistas Ortográficas; 
Desenhos em Corte, Rupturas e Seções;  

Introdução ao CAD: comandos básicos para a criação de um desenho 
através do computador: configurações de layers, configurações de cotas e 
escalas, comandos de construções de desenhos, comandos de edição, 
comandos de criação de bibliotecas e comando de impressão de desenho. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, pratica. 

 

 

 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 
Computador, Internet, Projetor multimídia, Bibliografia, Quadro negro 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. French, T. E.; VIerck, C.J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8. ed. 

São Paulo: Globo, 2005. 1093p.  

2. Manfé, G.; Pozza, R.; Scarato, G. Desenho técnico mecânico: curso 

completo para as escolas  técnicas e ciclo básico das faculdades de 

engenharia. São Paulo: Hemus, 2004. 3v.  

3. Silva, A.; Ribeiro, C. T.; Dias, J.; Sousa, L. Desenho técnico moderno. 4. 

Ed. Rio de Janeiro:  LTC, 2006. 

Complementar 

1. Lima, C.; Ladeira, M. C.AutoCad for Windows. São Paulo. Editora Érica, 

2001 

2. Sihn, I. M. N.; Yamamoto, A. Curso de AutoCad 2000. v.1, São Paulo : 

Makron Books, 2000 

3. Lima Jr, Wirth, A. AutoCad 2000 2d & 3d. v.1, São Paulo : Book Express. 

2001 

4. Frey, D. Autocad 2002 - A Bíblia do Iniciante. v. 1. São Paulo : Ciência 

Moderna. 2002. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Equações diferenciais ordinárias 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer ao aluno um conteúdo pleno de equações diferenciais, em 

especial, na resolução dessas equações e aplicações na modelagem 

matemática de fenômenos biológicos, químicos e físicos. 

Despertar ao aluno a necessidade de aplicar os conteúdos trabalhados em 

pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas á Ciências do 

Mar. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

- Identificar, classificar e resolver as equações diferenciais ordinárias; 

- Descrever os fenômenos da natureza, especialmente nas áreas 

biológicas, sociais, econômicas, físicas e engenharias, utilizando equações 

diferenciais na modelagem matemática desses fenômenos, e quando 

necessário, resolvê-las; 

- Aplicar as Equações Diferenciais. 

- Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-relação 

com as outras áreas das ciências aplicadas; 

- Atuar em equipes interdisciplinares. 

Ementa 

 

Equações diferenciais Ordinárias de primeira ordem e equações 

diferenciais ordinárias de segunda ordem com coeficientes constantes. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1 Equações diferenciais ordinárias: definição e classificação de equações 

diferenciais ordinárias. Teorema da existência e unicidade. 

2 Equações de Primeira ordem. Equações separáveis. Equações lineares. 

Equações exatas. Fator integrante. Substituição de variáveis. Equações 

homogêneas e equação de Bernoulli. Aplicações de equações de 

primeira ordem. 

3 Equações diferenciais lineares. Operadores diferenciais. Existência e 

unicidade de soluções. O Wronskiano e a equação homogênea. A 

equação não homogênea. Redução de ordem.  

4 Equações lineares com coeficientes constantes. Método de variação de 

parâmetros. Método de coeficientes a determinar. Aplicações: o 

oscilador harmônico 

5 Equações Diferenciais de 2ª ordem; Resolução e Aplicações 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática. 

Recursos Computador, internet, projetor multimídia, livro texto,bibliografia atualizada, 
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Instrucionais 

Necessários 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação,como avaliações substitu-

tivaseaplicaçãoadicionaisdetrabalhosindividuaisedinâmicasdegrupo. A pro-

moção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-

Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 Boyce W. E., Di Prima R. C., Equações Diferenciais Elementares e Pro-

blemas de Valores de Contorno, 5º  Ed. – Editora Guanabara Koogan, 

1994. 

2 Simmons, G. F.; Krantz, S. G.; Castro, H. M. A.,Equações diferenciais: 

teoria, técnica e prática.São Paulo: Mc Graw Hill, 2008. 529 p. ISBN 

978-85-86804-64-9. 

3 Zill, D. G.,Equações diferenciais com aplicações em modelagem. São 

Paulo: Cengage Learning, 2011. 

4 Simmons, G. F. Cálculo com geometria analítica, v.1 e 2, São Paulo: 

Pearson Makron Books, 1987. 

Complementar 1. Figueiredo, D.G., Neves, A.F., Equações Diferenciais Aplicadas, Rio de 

Janeiro: IMPA, CNPq, 1997. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos do contínuo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno os conceitos básicos de Ondas e Oscilações. 

Aprender os fundamentos da Hidrostática e Hidrodinâmica. Saber 

caracterizar as propriedades dos fluidos ideais. Prever e calcular o 

comportamento de um sistema de fluidos ideais. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais da hidrostática e hidrodinâmica 

com aplicações em áreas adjacentes; 

 Entender a mecânica dos fluidos de forma integrada e visualizar um 

problema em diferentes perspectivas;  

 Descrever problemas envolvendo fluidos relacionados ao movimento e 

equilíbrio através do uso das leis de continuidade e da equação de 

Bernoulli; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios da hidrostática e 

hidrodinâmica e suas bases experimentais, concebendo a inter-relação 

entre teoria e experimento; 

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 
Oscilações, Ondas, Hidrostática e Hidrodinâmica. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Oscilações 

 Movimento oscilatório 

 Movimento harmônico simples (MHS) 

 Força e energia no MHS 

 Equação do MHS 

 Energia no MHS 

 Pêndulos 

 Principio da superposição 

 Oscilações amortecidas e forçadas 

Ondas 

 Ondas 

 Descrição do movimento ondulatório 

 Equação geral da onda 

 Potencia e energia 

 Interferência 

 Ondas estacionarias e ressonância 

 Ondas sonoras, 

 Ondas sonoras progressivas 
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 Interferência, intensidade e nível sonoro 

 Efeito Doppler 

Hidrostática 

 Densidade e pressão; 

 Pressão hidrostática 

 Empuxo e princípio de Arquimedes 

Hidrodinâmica 

 Fluidos ideais em movimento 

 Equação da continuidade 

 Equação de Bernoulli 

 

 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade Teórica, Teórica-Prática, Seminário, Situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto Bibliografia atualiza-

da, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. 

Para isto, as avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, 

ponderado de maneira crescente. 

Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitutivas e 

aplicações adicionais de trabalhos individuais e dinâmica de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecera aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de graduação, tal Omo discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1 e 2, 6ª Ed., 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker; Fundamentos de Física, 

v.2, 9ª Ed., Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. 

3. Sears E. Zemanski, Fisica I, v. 2, 12 Ed., Editora Addison-Wesley 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v.2, 4ª Ed., Editorial 

Edgar Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos físico-químicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

físico-química e a sua aplicação no entendimento dos fenômenos 

naturais, e sua relação como suporte das outras ciências. 

Objetivos 

Específicos  

 O aluno será capaz de: 

 Ressaltar os conceitos fundamentais da termodinâmica e sua utilidade 

na compreensão dos processos naturais e não naturais.  

 Selecionar um sistema termodinâmico e definir os parâmetros que o 

descrevem.   

 Entender o equilíbrio de fases para substancias puras. 

 Entender o equilíbrio químico em reações espontâneas. 

 Determinar o grau de uma reação e calcular a velocidade de reação. 

 Entender o funcionamento das células eletroquímicas. 

Ementa 

 

Termodinâmica/ Termoquímica./Cinética Química/ Catálise e Adsorção/ 

Equilíbrio Químico/ Equilíbrio Físico/Eletroquímica 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Termodinâmica. Definições. Classes de processos Termodinâmicos. 

Conceitos de Trabalho, Calor, Energia interna e Entalpia. A Primeira Lei 

da Termodinâmica.  Termoquímica (entalpia de reação, entalpia de 

formação, Lei de Hess). Calorimetria a pressão e volume constante.   

2. Processos Espontâneos e Não espontâneos.  Entropia de reação. 

Segunda Lei da Termodinâmica.  Energia livre de Gibbs das reações. 

Terceira lei da Termodinâmica.     

3. Cinética de reações. Ordem de reação e Lei de Velocidade. Fatores 

que afetam a velocidade das reações. Processos Catalíticos. 

Fenômenos de Adsorção.  

4. Equilibrio: Homogêneo, Heterogêneo,  Reversibilidade, Constante de 

Equilíbrio. Equilíbrio Químico. Forças dos ácidos e das bases. Escala de 

pH e constante de ionização. 

5. Equilibrio Físico. Misturas simples. Equilibrio liquido-liquido. Equilibrio 

Liquidos-Vapor. Soluções ideais. Lei de Henry e Lei de Raoult. 

Diagramas de fases. 

6. Eletroquímica. Reações Redox e Espontaneidade.  Células 

eletrolíticas, Células Galvânicas, Potencial de célula. Corrosão. 

Aspectos quantitativos nas células: Equação de Nernst. 

Metodologia de 
Atividades teóricas, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, situ-

ação problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica de 
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Ensino Utilizada grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atuali-

zada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 

e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 

de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios esta-

belecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto 

pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Moreira Bastos A.C.L.; Soares Rodrigues E.M.; Lúdice de Souza J.P. 

Físico-Química. Belém: UFPA, 2011.  Disponível em: 

http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/fisico-

quimica%20teorica.pdf 

2. Atkins, P, Jones, L. Caracelli, I.;Princípios de Química,Bookman, 

Porto Alegre, 2001. Disponível 

em:http://www.cin.ufpe.br/~dnq/atkins%20-

%20princ%edpios%20de%20qu%edmica%20(portugu%eas%20brasil).pdf 

Complementar 1. Chang. R.; Química Geral - Conceitos Essenciais, 5a ed., McGraw-

Hill, 2010.  

2. Atkins, P; De Paula, J. Físico-Química, LTC Editora S.A., 7a.ed., Rio 

de Janeiro, 2002. 

3. Castellan, G. Fundamentos de Físico-Química, Livros Técnicos e 

Científicos, Rio de Janeiro, 1986. 

  

http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
http://www2.ufpa.br/quimdist/livros_bloco_6/livros-2011/FISICO-QUIMICA%20TEORICA.pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
http://www.cin.ufpe.br/~dnq/Atkins%20-%20Princ%EDpios%20de%20Qu%EDmica%20(Portugu%EAs%20Brasil).pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos mecânicos II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos fenômenos 

mecânicos. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da ciência como 

química, engenharia e biologia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

Relacionar os conceitos fundamentais da mecânica com aplicações em 

áreas adjacentes; 

Compreender os fenômenos mecânicos de forma integrada; 

Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais da 

mecânica e suas bases experimentais, concebendo a inter-relação entre 

teoria e experimento; 

Descrever e solucionar problemas mecânicos relacionados ao movimento 

e equilíbrio de forças através do uso das leis e princípios da mecânica; 

Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; 

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

Ementa 

 

Este módulo dá continuidade ao estudo dos fenômenos mecânicos 

abordando os conceitos associados à conservação de momento. O 

módulo discute a aplicação dos conceitos físicos em corpos sólidos e em 

sistemas de partículas incluindo sistemas de massa variável. Também 

aborda a descrição matemáticas dos movimentos de rotação e de colisões 

entre corpos. Por fim, a descrição e estudo da mecânica estática é 

realizado com enfoque no equilíbrio de forças e suas aplicações em 

diversas áreas do conhecimento. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Conservação de Momento 

Sistema de Partículas e Centro de Massa 

Definição de Momento Linear e Angular 

Aplicações 

Colisões  

Definição de Impulso 

Colisões Elásticas e Inelásticas 

Cinemática de corpos rígidos 

Rotações; 

Torque e Momento Angular 

Aplicação da 2
a
. Lei de Newton em movimentos de rotação, Aplicações 
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Forças de Inércia 

Referenciais não-inerciais 

Força Centrífuga 

Força de Coriolis 

Aplicações e Exemplos observados no Mar e Atmosfera 

Estática 

Equilíbrio Estáticos e Condições para o equilíbrio  

Elasticidade, Tensão e Compressão 

Aplicações e Exemplos práticos  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, 

sala de aula, dinâmica de grupo e laboratório de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas e 

trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período 

letivo. Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplica-

ções adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno 

na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Gradua-

ção, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 1, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 2, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

3. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

4. Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 1, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fundamentos de ciência e engenharia de materiais I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de Ciência e Engenharia de 

Materiais que lhes permitam compreender as relações entre as 

tecnologias de processamento dos materiais, a estrutura e as 

propriedades. Utilizar os conceitos básicos da química geral, física geral, 

física do estado sólido e matemática, para constituir a base científica para 

a interpretação dos fenômenos que ocorrem nos materiais. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Desenvolver habilidade no que se refere à seleção e utilização de 

materiais na engenharia. 

Assimilar, entender, relacionar e aplicar os conceitos teóricos 

fundamentais das estruturas dos materiais com suas propriedades, 

processamento, performance e desempenho. 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais. 

Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade. 

Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos. 

Planos e direções cristalográficas e densidade atômica. 

Estrutura cristalina dos metais. 

Estrutura dos polímeros. 

Estrutura das cerâmicas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a engenharia e a ciência dos materiais: Perspectiva 

histórica; Ciência e engenharia dos materiais. 

 Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade: Classificação dos materiais, Ligações atômicas, Energia 

de ligação. 

 Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos: Célula unitária, 

Estruturas cristalinas, Estruturas semicristalinas, Estruturas amorfas. 

 Planos e direções cristalográficas e densidade atômica: Direções 
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cristalográficas, Planos cristalográficos, Densidade atômica linear e 

planar, Estruturas cristalinas compactas. 

 Estrutura cristalina dos metais: Estruturas cristalinas dos metais. 

 Estrutura dos polímeros: Moléculas dos polímeros, Classificação dos 

polímeros, Peso molecular, Estrutura molecular 

 Estrutura das cerâmicas: Estruturas cristalinas, Cerâmicas a base de 

silicatos 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, sala de aula, dinâmica de grupo, laborató-

rio (aula)e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atuali-

zada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avali-

ações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substi-

tutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de gru-

po. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Callister, W. D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 
8

a
Ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

2. Shackelford, J. F. Ciência e Engenharia dos Materiais. 6ª Ed. São 
Paulo: Pearson, 2008. 

3. Askeland, D.& Phulé, P. P. Ciência e Engenharia dos Materiais. São 
Paulo: Cengage Learning, 2008. 

Complementar 

1. Van Vlack, L. W. Princípios de Ciência dos Materiais. 1ª Ed. Campus, 
1984. 

2. Smith, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. 3ª Ed. 
Lisboa: McGraw-HILL, 1998. 

3. Padilha, Â. F. Materiais de Engenharia. 2ª Ed. S.P.: Hemus, 1999. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Geologia geral 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o 
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 

principais aspectos do sistema Terra. Apresentar ao aluno os 

fundamentos da geologia desde a formação e estruturação do 

planeta Terra, processos geológicos até a classificação de tipos 

de rochas. 

Objetivos Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Descrever e compreender a formação e a estruturação do 

planeta Terra.  

 Entender a dinâmica do ciclo das rochas. 

 Descrever e compreender as principais classificações e 

propriedades de minerais e rochas. 

 Entender a natureza do tempo geológico bem como dos 

principais processos geológicos. 

Ementa 

O módulo contempla a origem e formação do planeta Terra e 

aborda aspectos da história e do desenvolvimento da ciência 

geológica. Também discute o ciclo das rochas, os processos 

geológicos, geologia do Brasil e os recursos minerais. 

Conteúdo programático 

 

 

 

 

 Origem e estrutura do planeta Terra.  

 Tectônica de placas e deriva continental. 

 Tipos de rochas. Classificação e propriedades de minerais e 

rochas. 

 Intemperismo e processos sedimentares. 

 Vulcanismo, plutonismo e metamorfismo.  

 Geologia estrutural e mapeamento geológico.  

 Tempo geológico e aspectos da geologia histórica e do Brasil.  

Metodologia de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, prático e sala de aula. 

Recursos Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 
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Critérios de Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de 

ensino e aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, com 

o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semes-

tre. Para isto, as avaliações serão aplicadas de modo continuado 

por meio de provas escritas e exercícios em sala de aula. O re-

sultado final será obtido pela ponderação das atividades realiza-

das. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabe-

lecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no 

projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. 

Editora LTC. 309 p. 

2. Press, Frank et al. Para entender a terra. Understanding 

earth. Tradução de: Rualdo Menegat. 4.ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2006. 656 p. ISBN 8536306117 

3. Teixeira, Wilson (Orgs.) et al. Decifrando a Terra. 2.ed. São 

Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 

9788504014396. 

Complementar 

1. Barrow, John D. A origem do universo. The origin of the 

universe. Tradução de: Talita M. Rodrigues. 2.ed. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1995. 124 p. (Coleção ciência atual). ISBN 

8532504965. 

2. Kious, W.J., Tilling, R.I..2008. This Dynamic Earth: The Plate 

Tectonics. Disponível on line em : 

URL:http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf 

3. Glossário Geológico:  

4. http://geology.com/geology-dictionary.shtml 

5. Site com diversos vídeos sobre geologia: 

http://education.usgs.gov/ 

 

 

 

  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf
http://geology.com/geology-dictionary.shtml
http://education.usgs.gov/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos do contínuo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 
Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

do continuo básicos relacionados aos conceitos de ondas e oscilações.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos ondulatórios e oscilatórios básicos de forma 

integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

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

Ementa Ondas, movimento periódico, mecânica de fluidos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

Ondas 

Movimento Periódico  

Pêndulo Simples, Pêndulo Físico. 

Mecânica de Fluidos 

Hidrostática, hidrodinâmica. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e labo-

ratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos individu-

ais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O resultado 

final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

233 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 1 e 2, 6ª Ed., 

Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker; Fundamentos de Física, 

v.2, 9ª Ed., Livros Técnicos e Científicos Editora S. A. 

3. Sears E. Zemanski, Fisica I, v. 2, 12 Ed., Editora Addison-Wesley 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v.2, 4ª Ed., Editorial 

Edgar Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos físico-químicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

química e físico-química necessários para seu bom desempenho num 

laboratório químico.  

Objetivos 

Específicos  
*Compreender os fenômenos físico-químicos estudados. 

*Trabalhar no laboratório com metodologia e observação científica. 

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição dos fenômenos de termodinâmicos, 

termoquímicos, cinéticos e eletroquímicos vistos de forma experimental 

no laboratório.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

* Termoquímica:  Determinação da Entalpia de reação, de neutralização, 

de diluição usando o calorímetro, verificação experimental da lei de Hess. 

*Cinética Química: Fatores que influenciam a velocidade das reações. 

Análise da influencia da temperatura e concentração na velocidade de 

reação. 

*Construção de uma pilha/ Aplicações de uma célula eletrolítica na 

galvanoplastia/ Proteção Catódica. 

*Viscosidade: Determinação da Viscosidade de Líquidos utilizando um 

viscosímetro. Efeito da temperatura e concentração na viscosidade. 

*Tensão Superficial:  Determinação da tensão superficial de líquidos 

utilizando o método da gota. Efeito da temperatura e concentração na 

viscosidade. 

*Pressão de Vapor de Líquidos: Determinação da pressão de vapor de 

líquidos. Efeito da concentração na pressão de vapor. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 
Atividades teórico-práticas e discussão de grupo no laboratório.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Equipamentos, instrumentos e reagentes de um laboratório químico bási-

co. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as ava-

liações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de manei-
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ra crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógi-

co do curso.   

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Rangel R. N. Práticas de físico-química. 3a ed. São Paulo, Edgard 

Blücher, 2006.   
2. Halpern A. M, McBane, G. C. Experimental physical chemistry: a 

laboratory textbook. 3rd ed. New York: W. H. Freeman, 2006. 

Complementar 1. Palmer W. G. Experimental physical chemistry. 2nd ed. New York,  
Cambridge, 1962. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Probabilidade e Estatística  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 3º Termo 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a visão de como o pensamento probabilístico e es-
tatístico auxiliam a compreensão de padrões e processos nos diversos 
ramos das ciências como a química, biologia, engenharia, ecologia e ciên-
cias sociais. 

Objetivos 

Específicos  

Compreender e aplicar os conceitos básicos de probabilidade e estatística. 
Reconhecer as principais distribuições de probabilidade e suas aplicações. 
Entender a relação entre inferência estatística e probabilidade. 

Ementa 

 

Introdução à probabilidade básica e estatística. Cálculo de probabilidades. 
Distribuições de probabilidade. Inferência estatística e introdução aos tes-
tes de hipóteses. 

Conteúdo 

programático 

 

Introdução à probabilidade: evento, espaço amostral, experimento alea-
tório, soma e multiplicação de probabilidades, probabilidade complemen-
tar, eventos mutuamente exclusivos, probabilidade condicional. 

Variáveis aleatórias e distribuições de probabilidade: distribuições bino-
mial, Poisson e normal. 

Teorema do limite central. 

Introdução 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto,bibliografia atualizada, 
quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Os alunos serão avaliados ao longo da disciplina através da resolução de 
exercícios, atividades em sala de aula realizadas individualmente e em 
grupo e prova final. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Magalhães, M.N.; Lima, A.C.P. Noções de probabilidade e estatística. 
7.ed. São Paulo: EDUSP, 2010. 408 p. 

2. Morettin, Pedro A; Bussab, Wilton de O. Estatística básica. 6.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 540 p. 

3. Triola, M.F. Introdução à estatística. Trad. Flores, V. R. L. F. 9.ed. Rio 
de Janeiro: LTC, 2005. 656 p. 
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Complementar 

1. Fonseca, J.S.; Martins, G.A. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo: 
Atlas, 2011. 320 p. 

2.  Gotelli, N.J.; Ellison, A.M. Princípios de estatística em ecologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2011. 528 p. 

3.  Vieira, Sonia; Wada, R. O que é estatística. 3.ed. São Paulo: Brasilien-
se, 1991. 
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4° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 Módulos eletivos orientados à engenharia ambiental 

 Módulos eletivos orientados à engenharia de petróleo 

 Módulos eletivos orientados às engenharias 

 

  

1. Engenharia do Transporte 

2. Fenômenos eletromagnéticos 

3. Fenômenos térmicos 

4. Fundamentos da ciência e engenharia dos materiais II 

5. Gestão de negócios portuários e marítimos 

6. Laboratório de fenômenos térmicos 

7. Licenciamento ambiental 

8. Linguagem brasileira de sinais LIBRAS– EAD (OPTATIVA) 

9. Organização da vida 

10. Princípios de geologia sedimentar  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular Engenharia do transporte  

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos os conhecimentos fundamentais referentes aos 
sistemas de transporte, planejamento de transportes e operação de sis-
tema de transportes rodoviário, ferroviário, hidroviário e aéreo. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos da disciplina permitirá o aluno a: 
Compreender os modais de transporte; 
Avaliar os aspectos econômicos, sociais e ambientais;  
Planejar, Avaliar e Monitorar os sistemas de transporte. 

Ementa 
A disciplina introduz ao aluno os sistemas de transporte, abrangendo os 
aspectos da sociedade, análise da demanda por transporte e os custos 
associados. Avaliação da oferta de transporte, buscando equilíbrio entre 
demanda e oferta. Além de avaliar os impactos ambientais. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

- Modalidade de Transporte; 
 -Aspectos Econômicos e Sociais dos Sistemas de Transporte; 
- Análise Econômica em Transportes; 
- Método de Avaliação de Sistemas de Transporte; 
- Aspectos ambientais; 
- Sistema de Transporte de Pessoas; 
- Sistema de Transporte de Carga; 
- Sistema de Transporte de Animais; 
- Perspectiva do Transporte; 
- Planejamento de Sistema de Transporte e Trânsito; 
- Tecnologia de Transporte; 
- Padronização (ABNT e ISO). 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 
problemática, elaboração de projeto, sala de aula e laboratório experimen-
tal. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-
da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 
individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica Pereira, D.M. et al. Apostila de Sistemas de Transportes. UFPR. 2013. 
Disponível em: http://www.dtt.ufpr.br/Sistemas/Arquivos/apostilasistemas- 
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2013.pdf 

Complementar 

1. BRASIL, Ministério dos Transportes. CD-ROM ―Banco de Informações 

dos Transportesǁ. Brasília, 2011. 
2. Keedi, S. Transportes, Unitização e Seguros Internacionais de Carga: 

Pratica e Exercícios. 03a Ed, São Paulo: Aduaneiras, 2007. 
3. Mendonca, P. C. C. E Keedi, S. Transportes e Seguros no Comércio 

Exterior. São Paulo: Aduaneiras, 1997. 
4. Rodrigues, P. R. A. Introdução aos Sistemas de Transporte no Brasil e 

à Logística Internacional. 5a Ed. Edição Aduaneiras, 2008. 
5. Gameiro, A.H. Caixeta-Filho, J.V. Sistemas de Gerenciamento de 

Transportes. 1a. Edição. 2001. 
6. Fogliatti, M.C. Filippo, S. Goudard, B. Avaliação de Impactos Ambien-

tais: Aplicação aos Sis. Transp. Ed. Interciência. 2004. 250p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos eletromagnéticos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal das 

leis do eletromagnetismo. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da 

ciência como química, engenharia e biologia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos elétricos e magnéticos de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis do eletromagnetismo e suas bases 

experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e experimento; 

 Utilizar as leis do eletromagnetismo em aplicações; 

Ementa 

 

O módulo contempla a quantização da carga, descrição matemática de  

força eletrostática, campo e potencial elétrico, capacitância, campo 

magnético, indução eletromagnética e leis de Maxwell. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Cargas Elétricas; 

 Campos Elétricos; 

 Lei de Gauss; 

 Potencial Elétrico; 

 Capacitância; 

 Corrente e Resistencia; 

 Campos Magnéticos; 

 Campos Magnéticos produzidos por correntes; 

 Indução e Indutância; 

 Oscilações eletromagnéticas; 

 Equações de Maxwell. 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, situação problemática (PBL),  

estudo dirigido, discussão de grupo, laboratório experimental e laboratório 

de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, laboratórios, biblio-

grafia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas e 

trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período 
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letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das atividades reali-

zadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação adi-

cionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Físi-

ca, v. 3, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 3, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 3, Editora Edgar Blü-

cher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos térmicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos Fenômenos 

Térmicos, a fim de que os mesmos possam examinar, equacionar e 

resolver os problemas que surgem no cotidiano do campo da engenharia, 

química e biologia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

-Relacionar os conceitos fundamentais da Termodinâmica com aplicações 

em áreas adjacentes; 

-Assimilar o significado teórico dos princípios e leis da Termodinâmica e 

suas bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

-Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

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

Ementa 

 

Conceitos e definições de temperatura e calor. Calorimetria.Primeira lei da 

termodinâmica e aplicações. Transformações térmicas. Transmissão de 

calor por condução, convecção e irradiação. Teoria cinética dos gases. 

Segunda lei da termodinâmica e aplicações. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Conceitos de Temperatura e Calor 

2. A lei zero da Termodinâmica 

3. Escalas de temperatura  

4. Dilatação térmica 

5. Calorimetria 

6. Calor e Trabalho 

7. Primeira Lei da Termodinâmica 

8. Transmissão de calor 

9. Teoria cinética dos gases 

10. Gases ideais 

11. Energia Interna 

12. Expansão adiabática do gás ideal 

13. Segunda Lei da Termodinâmica 

14. Máquinas térmicas 

15. Entropia 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, pratica, discussão de grupo, estudo dirigido. 

Recursos 

Instrucionais 
Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 

atividades realizadas. Alternativas de recuperação com avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A 

promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-

Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 2, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2 Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 2, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

3 Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 2. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 2, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fundamentos de ciência e engenharia de materiais II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de Ciência e Engenharia de 

Materiais que lhes permitam compreender as relações entre as tecnologias 

de processamento dos materiais, a estrutura e as propriedades. Utilizar os 

conceitos básicos da química geral, física geral, física do estado sólido e 

matemática, para constituir a base científica para a interpretação dos 

fenômenos que ocorrem nos materiais. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Desenvolver habilidade no que se refere à seleção e utilização de 

materiais na engenharia. 

Assimilar, entender, relacionar e aplicar os conceitos teóricos 

fundamentais das estruturas dos materiais com suas propriedades, 

processamento, performance e desempenho. 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais. 

Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade. 

Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos. 

Planos e direções cristalográficas e densidade atômica. 

Estrutura cristalina dos metais. 

Estrutura dos polímeros. 

Estrutura das cerâmicas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Introdução a engenharia e a ciência dos materiais: Perspectiva histórica; 

Ciência e engenharia dos materiais. 

Classificação dos materiais e correlação entre ligação química e 

propriedade: Classificação dos materiais, Ligações atômicas, Energia de 

ligação. 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

246 

 

 

Materiais cristalinos, semicristalinos e amorfos: Célula unitária, Estruturas 

cristalinas, Estruturas semicristalinas, Estruturas amorfas. 

Planos e direções cristalográficas e densidade atômica: Direções 

cristalográficas, Planos cristalográficos, Densidade atômica linear e planar, 

Estruturas cristalinas compactas. 

Estrutura cristalina dos metais: Estruturas cristalinas dos metais. 

Estrutura dos polímeros: Moléculas dos polímeros, Classificação dos 

polímeros, Peso molecular, Estrutura molecular 

Estrutura das cerâmicas: Estruturas cristalinas, Cerâmicas a base de 

silicatos 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, teórico-prática, seminário, sala de aula, dinâmica de 

grupo, laboratório (aula)e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualiza-

da, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substi-

tutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de gru-

po. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Callister, William D. Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. 

8
a
Ed.  Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

2. Shackelford, James F. Ciência e Engenharia dos Materiais. 6ª Ed. São 

Paulo: Pearson, 2008. 

3. Askeland, Donald &Phulé, Pradeep P. Ciência e Engenharia dos 

Materiais. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 

Complementar 

1. Van Vlack, Lawrence W. Princípios de Ciência dos Materiais. 1ª Ed. 

Campus, 1984. 

2. Smith, W. F. Princípios de Ciência e Engenharia dos Materiais. 3ª Ed. 

Lisboa: McGraw-HILL, 1998. 

3. Padilha, A. F. Materiais de Engenharia. 2ª Ed. São Paulo: Hemus, 1999. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular Gestão de negócios portuários e marítimos  

Período/turno: Vespertino e Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

 Transmitir ao discente, noções de gestão de empresas, negócios e pro-

jetos visando capacitá-lo a melhor entender e gerir as relações de cus-

tos e benefícios econômicos e ambientais. 

 Proporcionar conhecimentos para compreender e conduzir o 

comportamento das pessoas no trabalho bem como instrumentalizar o 

aluno com modelos de processos destinados a estimular a motivação 

para o trabalho em equipe e a produtividade. 

Objetivos 

Específicos  

Demonstrar de forma específica; Traçar um quadro panorâmico daevo-

lução do pensamentoadministrativo;Analisar os principais elementos das 

teorias administrativas;Analisar as funções da administração;Discutir os 

aspectos gerais das novas organizações. 

Ementa 

Principais elementos do pensamento administrativo. Contextualização 

do histórico da administração. Conceito de administração/empresa. As 

influências na administração. As escolas teóricas da administração. 

Habilidades e competências do administrador. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 Teoria Geral da Administração; 

 Conceito e tipologia das organizações; 

 Inovação e tecnologia; 

 Estratégia competitiva; 

 Fundamentos de marketing; 

 Planejamento e controle da produção; 

 Agregação de valor na cadeia produtiva; 

 Tecnologia e administração; 

 Gestão de pessoas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, prática, seminário, discussão em grupo e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-

da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua, considerando aspectos como a participação, a 

assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e coletivas, o cumpri-

mento dos prazos para entrega de trabalhos e a real percepção dos obje-

tivos propostos. Os instrumentos utilizados serão: Trabalhos individuais 
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ou coletivos feitos ao final de uma aula ou conjunto de aulas; Apresenta-

ção de trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos determinados 

pelo professor e/ou Prova oficial da instituição. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Chiavenato, I.  Teoria geral da administração. 6ª ed., São Paulo: 

Campus, 2005. 

2. Laurindo, F.J. B.; Carvalho, M.M. Estratégia competitiva. Dos 

Conceitos à Implementação. 2ª ed., São Paulo: Atlas, 2007. 

3. Laurindo, F.J. B. “Tecnologia da informação como suporte às 

estratégias empresariais”. In: João Amato Neto. (Org.). Redes de 

Empresas. São Paulo: Editora Atlas, 2005, pp. 1-15.  Disponível 

em 

http://tcclatex.googlecode.com/svn/trunk/infra/material/3/TI_estrat_BAH_FJBL_

format.pdf 

Complementar 

1. Motta, R. S. Análise de custo-benefício do meio ambiente. In Margulis, 

S. (ed.) Meio ambiente. Aspectos técnicos e econômicos. Rio de 

Janeiro: PNUD/IPEA, 1990. 

2. Osvaldo, I.; Rocha, L.Organização e métodos: uma abordagem 

prática. São Paulo: Atlas, 1985. 

3. Certo, S.C. Administração Moderna. 9ª ed. São Paulo: Pearson, 2003. 

4. Maximiano, A.C.A. Teoria Geral da Administração. Da escola científica 

à competitividade na economia globalizada. 2ª Ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 

 

  

https://correio.unifesp.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2Ftcclatex.googlecode.com%2Fsvn%2Ftrunk%2Finfra%2Fmaterial%2F3%2FTI_estrat_BAH_FJBL_format.pdf#_blank
https://correio.unifesp.br/services/go.php?url=http%3A%2F%2Ftcclatex.googlecode.com%2Fsvn%2Ftrunk%2Finfra%2Fmaterial%2F3%2FTI_estrat_BAH_FJBL_format.pdf#_blank
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos térmicos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 
Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

térmicos básicos.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos térmicos básicos relacionados 

principalmente a temperatura, calor e gases ideais de forma integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

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

Ementa 

 

Calorimetria, expansão térmica, gases ideais, maquina 

térmica,equivalência elétrica-térmica  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

CALORIMETRIA 

Calor especifico 

EXPANSAO TERMICA 

Dilatação linear 

GASES IDEIAS 

Lei de Boyle 

MAQUINA TERMICA 

Primeira lei da termodinâmica 

EQUIVALENCIA ELETRICA-TERMICA 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e labo-
ratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 
e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-
ções serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos individu-
ais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O resultado 
final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  
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Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 
adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 
obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 
como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 2, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2 Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 2, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

3 Sears E. Zemanski, Física I, V.1, 12 Ed. 

Complementar 1 Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 2, Editora Edgar 

Blücher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Licenciamento ambiental 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o 
 

Carga Horária 

TEÓRICA 
Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 8 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 
Apresentação e discussão dos conceitos, ferramentas e aplicações que 

envolvem o processo de Licenciamento Ambiental. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Conhecer os conceitos e fundamentos teóricos empregados em 

processos de licenciamento ambiental; 

 Identificar a aplicabilidade do Licenciamento Ambiental na busca do 

desenvolvimento sustentável;  

 Interpretar e desenvolver estudos e projetos relacionados com esse 

importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Ementa 

 

Descrição dos conceitos, definições e aplicações das principais etapas que 

compõe os processos de Licenciamento Ambiental. Busca-se a 

compatibilidade do desenvolvimento econômico e da livre iniciativa com o 

meio ambiente, dentro de sua capacidade de regeneração e permanência. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO  

 APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 PROGRAMAÇÃO 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 APRESENTAÇÃO DO GRUPO 

CONCEITOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 DEFINIÇÕES 

 INTRODUÇÃO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 BREVE HISTÓRICO SOBRE O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 ESTUDOS AMBIENTAIS COMO INSTRUMENTO DO PROCESSO DE LICENCIA-

MENTO AMBIENTAL 

EMPREENDIMENTOS QUE NECESSITAM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 CARACTERÍSTICAS 

 LICENÇAS E REGISTROS 

TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAL 

 LICENÇA PRÉVIA - LP; 

 LICENÇA INSTALÇÃO – LI; 

 LICENÇA OPERAÇÃO – LO. 

PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL 

 1ª ETAPA -  IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE; 

 2ª ETAPA – LICENÇA PRÉVIA; 

 3ª ETAPA – ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO; 

 4ª ETAPA – LICENÇA INSTALÇÃO – LI; 
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 5ª ETAPA – LICENÇA OPERAÇÃO – LO; 

 REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO NÃO LICENCIADO DEVIDAMENTE. 

ESTUDOS AMBIENTAIS 

 ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA: 

 RELATÓRIOS DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 

 ESTUDO DE CASOS 

JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS 

 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, visitas, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica 

de grupo.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação do aprendizado será feita de forma continuada, por meio de 

provas escritas e trabalhos práticos aplicados ao longo do período letivo. 

Será avaliada também a participação dos alunos nas discussões de casos 

e o desempenho na apresentação de seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

4. Becker, B. K.; Egler, C. A. G. Detalhamento da metodologia para 

execução do zoneamento ecológico - econômico pelos estudos da 

Amazônia Legal. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 

Hídricos e da Amazônia Legal: Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, 1997. 

5. Cartilha de licenciamento ambiental / Tribunal de Contas da União; com 

colaboração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis. 2.ed.; Brasília: TCU, 4a Secretaria de Controle 

Externo, 2007, www.tcu.gov.br e www.ibama.gov.br. 

6. Manual de Licenciamento ambiental : guia de procedimento, passo a 

passo. Rio de Janeiro: GMA, 2004. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf 

7. Programa Nacional de Capacitação de gestores ambientais: 

licenciamento ambiental / Ministério do Meio Ambiente – Brasília: MMA, 

2009; 90 p. 

http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_lice

nciamento_ambiental_01_76.pdf 

Complementar 

1. Philippi Jr, A.; Romero, M.A.; Bruna, G.C. Curso de Gestão Ambiental. 

2ª edição atualizada e ampliada. Manole. 2013. 

2. Trennepohl, C.; Trennepohl, T. Licenciamento Ambiental. 5ª edição. 

Impetus, 2013. 

 

  

http://www.tcu.gov.br/
http://www.ibama.gov.br/
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_licenciamento_ambiental_01_76.pdf
http://www.mma.gov.br/estruturas/dai_pnc/_arquivos/pnc_caderno_licenciamento_ambiental_01_76.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Modelagem numérica  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Capacitar o aluno com os conceitos fundamentais da Modelagem Numérica 

e capacitá-los na aplicação dos mesmos para a resolução de problemas 

práticos. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

Assimilar e entender os princípios do cálculo numérico como ferramenta 

para simular processos físicos, químicos e biológicos associados à Ciências 

do Mar. 

Ementa 

 

Erros em aproximação numérica. Zero de funções. Solução numérica de 

sistemas Lineares e não Lineares. Interpolação e Aproximação. Derivação e 

Integração numérica. Solução de equações diferenciais ordinárias. 

Aplicações em problemas aplicados às Ciências do Mar. 
Conteúdo 

programático 

 

 

 

Introdução ao cálculo numérico: teoria do cálculo numérico, definição de 

erros; métodos numéricos para determinação de raízes de funções 

matemáticas, derivação e integração. Métodos numéricos envolvendo 

matrizes e solução de sistemas de equações diferenciais; interpolação 

numérica; extrapolação; ajuste de curvas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativasderecuperação,comoavaliações substituti-

vaseaplicaçãoadicionaisdetrabalhosindividuaisedinâmicasdegrupo.A promo-

ção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria 

de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

1. Zill, D.G. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. [A first 

course in differential equations with modeling applications]. Tradução 

de: Heitor Honda Federico, Revisão técnica de: Luiza Maria oliveira da 

Silva. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 410 p. 

2. Christofoletti, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1999. 236 p. 

3. Ruggiero, M. A. G. & Lopes, V. L. R.   Cálculo numérico: aspectos 

teóricos e computacionais. 2.ed.   São Paulo, Makron, 1997. 

4. Souza, A. C.Z.; Pinheiro, C.A.M. Introdução à modelagem, análise e 

simulação de sistemas dinâmicos. Rio de Janeiro: Interciência, 2008. 

173 p. 

Complementar 

1. Gran, R. J. Numerical computing with Simulink: creating simulations. 

Philadelphia: SIAM, Society for Industrial and Applied Mathematics, 

2007. v.1. 306 p.  

2. Barroso, L. C., Barroso, M. A., Campos, F. F., Carvalho, M. L. B. & 

Maia, M. L. Cálculo Numérico, 2.Ed. S P, Editora Arbra, 1987. 

3. Hattori, M. T. H. & Queiroz, B. C. N. Métodos e Software Numéricos. 

Departamento de Sistemas e Computação, Universidade Federal de 

campina Grande, Campina Grande, 1995. 

4. Fishwick, P.A. (Ed.). Handbookofdynamic system modeling. Boca 

Raton: Chapman & Hall/CRC, 2007. 

5. Beers, Kenneth J. Numericalmethods for chemicalengineering: 

applications in Matlab. New York: Cambridge University Press, 2007. 

474 p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Organização da vida 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60 h 20 h 80 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar e discutir conceitos de ecologia em nível de populações, 

comunidades e ecossistemas, de forma a construir o conhecimento do 

aluno em relação à organização da vida em uma instância supra-individual, 

com base nas interrelações entre os organismos e entre os organismos e 

seu habitat. 

Objetivos 

Específicos  

- Compreender as adaptações dos organismos, em conjunto, ao seu habi-

tat bem como sua influência na modificação do meio abiótico; 

- Entender a dinâmica de populações, suas propriedades, padrões de 

crescimento, fatores limitantes e padrões de distribuição; 

- Estudar as interações interespecíficas; 

- Entender a vida em nível de comunidades, passando pela identificação 

de suas propriedades emergentes, conhecimento de sua estrutura e apre-

sentando as principais comunidades relacionadas ao meio marinho; 

- Compreender a vida em nível ecossistêmico, através do estudo da pro-

dução e decomposição nos ecossistemas, os fluxos de matéria e energia, 

as relações tróficas e conhecendo as etapas de desenvolvimento dos 

ecossistemas até o clímax; 

- Discutir comunidades e ecossistemas como unidades funcionais com 

propriedades mais complexas do que a mera somatória das entidades 

bióticas e abióticas que as compõem; 

Ementa 

 

O organismo em seu ambiente: habitat, nicho ecológico, recursos 

ecológicos e guilda. Populações: definição, propriedades emergentes, 

padrões de crescimento e distribuição, regulação do tamanho 

populacional. Interações entre espécies. Comunidades: definição, estrutura 

de comunidades, ecótonos e efeito de borda, comunidades do meio 

marinho. Ecossistemas: definição, produção e decomposição na Natureza, 

homeostasia do ecossistema, fluxo de energia e matéria, cadeia alimentar, 

teia alimentar e níveis tróficos, desenvolvimento dos ecossistemas e 

clímax. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

- Introdução: o que é Ecologia? Histórico e classificações da Ecologia 

- O organismo em seu ambiente: habitat, nicho ecológico, recursos 

ecológicos e guilda; 

- Organização da vida em nível de população: definição, densidade, taxa 
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de natalidade, taxa de mortalidade, dispersão, padrões de crescimento 

populacional e capacidade suporte, regulação do tamanho populacional 

(fatores limitantes, estratégias de vida), padrões de distribuição (aleatório, 

uniforme, agregado); 

- Interações entre espécies: competição intra- e interespecífica, predação, 

parasitismo e antibiose, comensalismo, cooperação e mutualismo; 

- Organização da vida em nível de comunidade: definição, estrutura 

(abundância, riqueza, diversidade, equitatividade, dominância), ecótonos e 

efeito de borda, comunidades do meio marinho; processos reguladores de 

comunidades; 

- Ecossistemas: definição, produção e decomposição, homeostase, 

energia no ecossistema, fluxo de matéria, cadeias alimentares, teias 

alimentares e níveis tróficos, desenvolvimento e clímax; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, discussão de grupo, levanta-

mento bibliográfico, elaboração de relatório, sala de aula, dinâmica de 

grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualiza-

da, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito e prova escrita. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Begon, M.; Townsend, C.R.; Harper, J.L. Ecologia: De Indivíduos a 

Ecossistemas. 4a edição. Porto Alegre: Artmed. 2007. 

2. Odum, E. Fundamentos de Ecologia. 5ª edição, Ed Pioneira Thomson. 

2008. 

3. Ricklefs, R.E. A Economia da Natureza. 6ª ed. Editora Guanabara 

Koogan, Rio de Janeiro. 2010. 

Complementar 

1. Esteves, F.A. Fundamentos de Limnologia. 2ª ed., Editora Interciência, 

601 p.1998. 

2. Lalli, C.; Parsons, T. Biological Oceanography: An Introduction. 2ªed, 

Butterworth-Heinemann, 320 p.1997.  

3. Pereira, R.C.; Soares-Gomes, A. (org.). 2002. Biologia Marinha, Rio de 

Janeiro. EditoraInterciência, 382p 

4. R.V. Tait; F.A. Dipper.1998. Elements of Marine Ecology (Fourth 

Edition). Elsevier Ltd. 

5. Cuddington, K.; Beisner B.E. 2005.Ecological Paradigms Lost: Routes 

of Theory Change. Elsevier Inc. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Princípios de geologia sedimentar 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 4
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 08 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para o entendimento 

dos processos de transporte e sedimentação, geração dos diferentes tipos 

de depósitos, análise de fácies e de associações de fácies para 

reconhecimento de sistemas deposicionais. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

Descrever e compreender os principais conceitos da sedimentologia; 

Reconhecer os processos sedimentares; 

Compreender as principais ferramentas e métodos de análise do registro 

sedimentar; 

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

Ementa 

 

O módulo contempla os princípios da geologia sedimentar, processos e 

produtos sedimentares, classificações de sedimentos e rochas 

sedimentares e conceitos de fácies.. Também aborda o entendimento do 

registro estratigráfico das fácies e dos sistemas deposicionais. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Conceitos de sedimentologia 

Rochas sedimentares e suas classificações 

Transporte de sedimentos e estruturas sedimentares 

Fácies sedimentares e sistemas deposicionais  

Sistemas Deposicionais: Glaciais, Eólicos, Fluviais e Leques Aluviais, 

Lacustres, Costeiro Clásticos, Deltaico, Marinho profundo, Carbonáticos e 

Evaporíticos 

Conceitos de estratigrafia 

Gênese, evolução e classificação de bacias sedimentares 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, seminário. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 

escritas e exercícios aplicados ao longo do período letivo. O resultado 
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final será obtido pela ponderação das atividades realizadas. Alternativas 

de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação adicionais de 

trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC obedecerá 

aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como 

discutido no projeto pedagógico do curso. 
BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. RJ. Editora LTC. 309 p. 

2. Teixeira, W. (Orgs.) et al. Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 9788504014396. 

3. Suguio, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 400 

p. ISBN 8521203179. ISBN 13: 9788521203179 

Complementar 
1. Press, F. et al. Para entender a terra. [Understanding earth]. Tradução 

de: Rualdo Menegat. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 656 p.  

2. Site sobre estratigrafia e sistemas deposicionais: http://sepmstrata.org 

 

http://sepmstrata.org/
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5° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 Módulos eletivos orientados à engenharia ambiental 

 Módulos eletivos orientados à engenharia de petróleo 

 Módulos eletivos orientados às engenharias 

 

  

1. Ciências atmosféricas 

2. Funções de várias variáveis 

3. Geoprocessamento 

4. Introdução à engenharia do petróleo e recursos renováveis 

5. Introdução à resistência dos materiais 

6. Introdução aos processos químicos 

7. Técnicas de caracterização de materiais I 

8. Tecnologia química 

9. Tópicos de direito ambiental e marítimo 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Ciências atmosféricas 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a estrutura geral da atmosfera e os processos físicos que a 

governam, bem como descrever e discutir os principais fatores e 

elementos meteorológicos relacionados com o clima e a interação deste 

com as áreas da Engenharia.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais dos processos físicos que 

ocorrem na atmosfera de forma integrada; 

 Compreender os fatores meteorológicos associados à descrição do 

tempo e do clima; 

 Compreender os conceitos básicos relacionados ao transporte 

atmosférico de poluentes e discutir fenômenos como Efeito Estufa, 

Camada de Ozônio, Inversão Térmica, etc...; 

 Compreender os conceitos básicos relacionados ao clima e o papel que 

desempenham em diversas áreas do conhecimento, principalmente nas 

Engenharias e Oceanografia; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

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

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição da atmosfera e dos processos físicos 

que nela ocorrem.O módulo descreve a composição básica da atmosfera, 

os processos radiativos, os processos termodinâmicos, formação de 

nuvens, eletricidade atmosférica. O módulo também deve propiciar ao 

estudante todo o embasamento para compreender os principais 

fenômenos climáticos de relevância em questões ambientais atuais de 

modo ao estudante compreender as ilhas de calor, as mudanças 

climáticas globais, buraco da camada de ozônio e a dispersão de 

poluentes. Todo o embasamento será apresentado de forma a relacionar o 

conhecimento com atividades nas áreas de Engenharias e Oceanografia.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Características da Atmosfera : 

Composição; distribuição dos constituintes, caracterização e 

classificação das atmosfera; 

Variáveis físicas importantes para a descrição da atmosfera 

2. Radiação Atmosférica: 

Processos radiativos na Atmosfera: Emissão, Transmissão, Absorção 

e Reflexão 

Lei de Stefan-Boltzmann 

Lei de Wien 

Balanço Radiativo na Atmosfera 
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3. Termodinâmica da Atmosfera: 

Temperatura e pressão atmosférica 

Vapor d’água: Umidade Absoluta e Relativa 

Evaporação, Saturação,Temperatura de Bulbo Úmido 

Orvalho, Nevoeiro, Nuvens 

4. Dinâmica: 

Circulação geral da Atmosfera 

Escalas de fenômenos Meteorológicos 

Ventos 

Aplicações. 

5. Instrumentação e coleta de dados atmosféricos 

Estações Meteorológicas básicas: Temperatura, pressão atmosférica, 

umidade relativa e precipitação 

Aquisição de dados de vento e radiométricos 

6. Modelos Numéricos 

Conceitos básicos de Modelagem numérica 

Modelos numéricos de previsão de tempo 

Modelos de transferência radiativa na atmosfera 

Metodologia de 

Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, discussão de grupo, estudo dirigido, sala de aula, dinâ-

mica de grupo e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualiza-

da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado irá contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, com o obje-

tivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de avaliações 

escritas e trabalhos de pesquisa e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das ativi-

dades realizadas. Alternativasderecuperaçãocomavaliaçõessubstitutiva-

seaplicaçãoadicionaisdetrabalhos serão desenvolvidos. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Zekay Sen. Solar Energy Fundamentals andModelingTechniques: 

Atmosphere, Environment, ClimateChangeandRenewable Energy. 

London: Springer-Verlag London Limited, 2008. 280 p. (disponível 

gratuitamente na INTERNET). 

2. Ayoade, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. 15
a
.ed. São 

Paulo: Editora Bertrand Brasil, 2011. 332 p. 

3. Varejão-Silva, Mário A. Meteorologia e Climatologia. Brasília : INMET, 

Gráfica e Editora Pax, 2001. 532 p. 

Complementar 
1. Oliveira, Lucimar L.:Vianello, Rubens L.; Ferreira, Nelson 

J.Meteorologia Fundamental. Erechim: Ed. Fapes, 2001. 423 p. 

2. Aravéquia, José A.; Quadro, Mário F. L. AspectosGerais da 
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PrevisãoNumérica de Tempo e Clima. São José dos Campos: INPE, 

2003. 50 p. 

3. Wallace, J. W.e Hobbs, P.V.–Atmospheric Science, 

anIntroductorySurvey, 2nd ed., Canada: Academic Press, 2006. 

4. CONFEA. PrevisãoClimáticacomosubsídioacriseenergética. Editora 

CONFEA, 2002. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de várias variáveis 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer aos discentes um conteúdo pleno de funções de várias variáveis; 

Capacitar os alunos para resolução de integrais duplas e triplas, bem 

como suas aplicações; 

Despertar os alunos para a necessidade de aplicar os conteúdos 

trabalhados em pesquisas científicas, especialmente nas áreas aplicadas 

á Ciência do Mar. 

Objetivos 

Específicos  

 Reconhecer e resolver problemas que envolvam conteúdos associados 

à Funções de Várias Variáveis, tais como derivadas parciais, Regras da 

Cadeia, e, suas aplicações; 

 Resolver problemas envolvendo máximos e mínimos;  

 Conhecer as derivadas de ordem superiores e derivada direcional;  

 Identificar e resolver integrais de linha e integrais múltiplas, para a reso-

lução de problemas práticos;  

 Conhecer o enunciado do Teorema de Green;  

 Assimilar e aplicar os conceitos teóricos e compreender sua inter-

relação com as outras áreas das ciências aplicadas; 

  Atuar em equipes interdisciplinares. 

Ementa 

 

Funções de várias variáveis. Derivadas Parciais e Aplicações. Regras da 

cadeia. Derivadas direcionais e gradientes; plano tangente e reta normal. 

Integração Múltipla. Integrais de linha e teorema de Green. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Funções de Várias Variáveis. Definição. Gráficos. Limite e Continuida-

de: Conceitos Básicos; Limite de uma Função de Duas Variáveis; Pro-

priedades; Cálculo de Limites; Continuidade.  

 Derivadas Parciais e Funções Diferenciáveis: Derivadas Parciais; Deri-

vadas de ordem superior; Diferenciabilidade; Plano Tangente e Vetor 

Gradiente; Dife-rencial; Regra da Cadeia; Derivação Implícita; 

 Derivadas Parciais Sucessivas. Máximos e Mínimos de Funções de 

Várias Va-riáveis: Máximos e Mínimos de Funções de Duas Variáveis; 

Aplicações; 

 Integração Múltipla: integrais repetidas, integral dupla, cálculo de inte-

grais duplas por iteração, aplicações das integrais duplas, Integrais du-

plas em coor-denadas polares, integrais triplas, integral tripla em coor-
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denadas cilíndricas e esféricas, aplicações das integrais triplas. 

 Integrais de linha e Teorema de Green. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, teórico-prática, seminário, situação problemática (PBL),  

discussão de grupo e laboratório de informática.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso.Sendo assim, a avaliação será composta por 2 ou 3 provas, seminá-

rio e lista de exercícios. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Leithold, L., Cálculo com Geometria Analítica, v.1 e 2, São Paulo: 

Harper & Row do Brasil,1982. 

2. Swokowski., E. W., Cálculo com Geometria Analítica, v. 1 e 2, Ed. 

McGraw-Hill Ltda - SP.1994. 

3. Flemming, D.M. & Gonçalves, M.B., Cálculo A, São Paulo: Prentice 

Hall Brasil, 2006. 

4. Flemming, D.M. & Gonçalves, M.B., Cálculo B, São Paulo: Prentice 

Hall Brasil, 2007. 

5. Stewart, J., Cálculo, Vol. 1 e 2. São Paulo: Thomson Learning, 2006. 

6. Guidorizzi, H.L., Um Curso de Cálculo, v.1 e 2 , 5ª edição. Editora  

LTC, 2002. 

7. Thomas, G.B., Cálculo, v. 1, Addison Wesley, 2002. 

8. Boulos, P., Introdução ao Cálculo, v.2, Edgard Blücher - Editora Brasí-

lia, 1974. 

9. Simmons, G. F. Cálculo com geometria analítica, v.1 e 2, São Paulo: 

Pearson Makron Books, 1987.  

Complementar 1. Larson, R. E., Hostetler, R. P., Edwards, B. H. Cálculo com Aplica-

ções, v.1., 4ª ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 1998.  
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Informações Básicas 

Nome do Componente 

Curricular 
Geoprocessamento 

Período/Turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária Teórica Carga Horária Prática Carga Horária Total 

32 h 08 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos métodos de 

processamento de dados geográficos, suas propriedades e ferramentas. 

Ressaltar a aplicação nos diversos ramos da ciência como engenharias, 

oceanografia, geologia, biologia, geografia e geomorfologia.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Relacionar os conceitos fundamentais de geoprocessamento com apli-

cações em áreas adjacentes; 

 Compreender métodos e técnicas de aquisição de dados espaciais 

terrestres, por modos diretos (levantamentos topográficos e geodési-

cos) e indiretos (imagens e bases cartográficas); 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; e 

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

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição de métodos de aquisição e de 

processamento de dados geográficos. Relaciona-se a conceitos de 

cartografia, sensoriamento remoto, fotogrametria, bancos de dados, 

topografia e geodésia. Também aborda os aspectos relativos ao uso de 

imagens, mapas, cartas e plantas em projetos multidisciplinares. 

Conteúdo 

Programático 

 Tecnologias da geoinformação: 

    propriedades dos objetos geográficos 

    espaço geográfico e tempo 

    geotecnologias 

 Aquisição de dados geográficos: 

    métodos diretos e indiretos 

    tipologia de dados geográficos 

    complexidade para tratamento desses dados 

    sistemas computacionais especializados  

    banco de dados espaciais: armazenamento e recuperação de 

informações 

 Processamento de dados geográficos: 

    reunião e organização de dados geográficos 

    processamento digital em ambientes computacionais 

    validação por meio de critérios formais e de controle de qualidade 
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    análise espacial 

 Geotecnologias: 

    sistemas de informação geográfica (sig) 

    equipamentos e métodos topográficos e geodésicos 

    sistemas gnss (global network satellite systems) 

    sistemas computacionais especializados 

    outras tecnologias 

Metodologia 

De Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, estudo dirigido, situação proble-

mática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula,  e laboratório 

de informática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios De 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste projeto pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas e 

trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período 

letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das atividades reali-

zadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação adi-

cionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na uc 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela pró-reitoria de graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

Bibliografia 

Básica 

1. Almeida, M. A., Câmara, G. E Monteiro, A. M. Geoinformação Em 

Urbanismo: Cidade Real X Cidade Virtual, Editora Oficina De Textos, 

2007. 

2. Câmara, G, Davis, C. E Monteiro, A. M. V., Introdução À Ciência Da 

Geoinformação, Inpe, 2011, 

Http://Www.Dpi.Inpe.Br/Gilberto/Livro/Introd/. 

3. Câmara, G., Casanova, M. A., Hemerly, A. S., Magalhães, G.C. E 

Medeiros, C. M. B., Anatomia De Sistemas De Informação Geográfica, 

Inpe, 1996, Http://Www.Dpi.Inpe.Br/Gilberto/Livro/Anatomia.Pdf. 

4. Casanova, M. A., Câmara, G., Davis Jr., C. A., Vinhas, L. E Queiroz, G. 

R. Bancos De Dados Geográficos, Editora Mundogeo, 2005. 

5. Cosme, A., Projeto Em Sistemas De Informação Geográfica, Editora 

Lidel, Portugal, 2012.  

6. Gemael, C. E Andrade, J. B., Geodésia Celeste, Editora Da Ufpr, 

Curitiba/Pr, 2004. 

7. Kux, H. E Blaschke, T., Sensoriamento Remoto E Sig Avançados. 

Novos Sistemas Sensores. Métodos Inovadores. Editora Oficina De 

Textos, São Paulo, Sp, 2ª Edição, 2013. 

8. Matos, J., Fundamentos De Informação Geográfica, Editora Lidel, 

Portugal, 6ª Edição, 2012. 

9. Meirelles, M. S. P., Câmara, G. E Almeida, C. M. Geomática Modelos E 

Aplicações Ambientais, Embrapa E Uerj, 2007. 

10. Miranda, J. I., Fundamentos De Sistemas De Informações 

http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/anatomia.pdf
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Geográficas, Embrapa Informação Tecnológica, 2010, 

Http://Livraria.Sct.Embrapa.Br/Liv_Resumos/Pdf/00083790.Pdf. 

11. Monico, J. F. G., Posicionamento Pelo Gnss, Editora Da Unesp, São 

Paulo/Sp, 2008. 

Complementar 

1. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J. E Rhind, D. W., 

Sistemas E Ciência Da Informação Geográfica, Editora Bookman, 

2012. 

2. Olaya, V., Sistemas De Información Geográfica, 2011, 

Http://Sextante.Googlecode.Com/Files/Libro_Sig.Pdf. 

  

http://livraria.sct.embrapa.br/liv_resumos/pdf/00083790.pdf
http://sextante.googlecode.com/files/Libro_SIG.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à engenharia do petróleo e recursos renováveis 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5 
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 0 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno uma visão geral e básica dos conhecimentos que 

abrange a Engenharia do Petróleo.   

Objetivos 

Específicos  
O aluno será capaz de reconhecer as atividades de um engenheiro de 

petróleo na indústria.    

Ementa 

 

O Petróleo, Noções de Geologia de Petróleo, Prospecção de Petróleo, 

Perfuração, Reservatórios, Indústria de Petróleo e Gás Natural, 

Processamento Primário, Refino do Petróleo, Combustíveis Fósseis, 

Novas fontes de energia.   

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 O Petróleo: Origens, acumulação, distribuição e mercado mundial 

 Noções de Geologia, Prospecção, Perfuração e Reservatórios 

 Gás Natural e Gás Liquefeito do Petróleo 

 Processamento Primário do petróleo e Fracionamento e refino do Petró-

leo 

 Tipos de Combustíveis Fósseis e distribuição  

 Combustíveis sustentáveis e novas fontes de energia  

 Visita técnica a uma empresa de Petróleo  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, seminário, discussão em grupo, estudo dirigido, situa-

ção problemática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório (aula). 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atualiza-

da, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

1. Farias, R. F. Introdução à química do petróleo. Rio de Janeiro: Ciência 

Moderna, 2008. 

2. Thomas, J. E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2004.   

3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Disponível em: 

http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apoio_didatico.htm 

Complementar 

1. Corrêa, Oton Luiz Silva. Petróleo: noções sobre exploração, perfuração, 

produção e microbiologia. Rio de Janeiro: Interciência, 2003. 

2. Szklo, Alexandre; Ullee, Victor Cohen (Org.). Fundamentos do refino de 

petróleo: tecnologia e economia. 2. ed rev. e ampl. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2008. 

 
  

http://www.tecnicodepetroleo.ufpr.br/apoio_didatico.htm


 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

270 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à resistência dos materiais 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer uma base teórica adequada para a compreensão dos fenômenos 

da área da Mecânica dos Sólidos, que estão inter-relacionados com as 

diferentes áreas da Ciência e Tecnologia. Visa-se, além disso, fixar 

conceitos básicos que possibilitem o trabalho em conjunto entre 

profissionais de diferentes áreas, na abordagem de problemas comuns 

onde este trabalho em conjunto é requerido. 

A disciplina Resistência dos Materiais visa também,proporcionar o 

desenvolvimento da habilidade do acadêmico na análise critica e 

resolução de problemas concretos, integrando conhecimentos 

multidisciplinares e viabilizando o estudo de modelos abstratos e sua 

extensão genérica a novos padrões e técnicas de solução. 

Objetivos 

Específicos  

Estabelecer conceitos e formulações básicas para o conhecimento do 

comportamento mecânico de materiais, os quais estão associados à 

análise e ao projeto dos mais variados sistemas estruturais, para atender 

satisfatoriamente às solicitações de trabalho e às condições de uso a que 

são submetidos. Para isto é necessário são necessários os seguintes 

tópicos: 

 Determinação dos esforços; 

 Determinação das tensões e das deformações a que estão sujeitos os 

corpos sólidos devido à ação dos esforços atuantes; 

 Equilíbrio de um corpo deformável; 

 Verificação da segurança; 

 Dimensionamento. 

Ementa 

 

Tensões e deformações Leis de Hooke e de Poisson. Ensaios. Curvas 

Tensão x Deformação. Estudo da variação das tensões no entorno de um 

ponto. Teorias de Resistência. Esforço normal. Cisalhamento. Torção. 

Flexão. Solicitações compostas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 Introdução e Revisão de Estática: Equilíbrio de ponto e de corpo rígido. 

Leis de Newton. Treliças. Métodos dos nós.  

 Conceituação de Tensão: Tensões normais e de cisalhamento. Esforços 

axiais, dimensionamento. Influência do peso próprio.  

 Conceitos de deformação específica. 
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 Propriedades mecânicas dos materiais: ensaio de tração e compressão, 

diagrama tensão-deformação, materiais dúcteis e frágeis, Lei de Hooke, 

energia de deformação, coeficiente de Poisson, diagrama tensão-

deformação por cisalhamento, creep e fadiga. 

 Carga axial: princípio de Saint-Venant, deformação elástica, princípio da 

superposição de efeitos, elementos estaticamente indeterminados, 

método da força, tensões térmicas, concentração de tensões, 

deformação inelástica, tensões residuais. 

 Torção: deformação em eixo circular, fórmula da torção, ângulo de 

torção, elementos estaticamente indeterminados, tubos de paredes 

finas. 

 Flexão: conceitos, relações entre carregamento, força cortante e 

momento fletor, diagramas de esforços internos, tensão e deformação 

em elementos de eixo reto (flexão pura), flexão não simétrica (flexão 

oblíqua), vigas compostas, tensão de cisalhamento na flexão (flexão 

simples).  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, levantamento bibliográfico e sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será composta por prova escrita a ser realizada 

individualmente e sem consulta(60% da nota) e seminário a ser realizado 

em grupo (40% da nota total). 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Botelho, M. H. C. Resistência dos Materiais – Para gostar e entender. 2. 

Ed. Edgard Blucher, 2013. 

2. Ferdinand P. Beer;E. Russel Johnston, Jr.;John T. Dewolf;David F. 

Mazurek. Mecânica dos Materiais. 5. Ed. Bookman, 2011. 

3. Hibbeler, R. C. Resistência dos Materiais. 7. Ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010. 

Complementar 

1. Beer, F. P., Johnston Jr., R. Mecânica vetorial para engenheiros - 

estática. 5ed.São Paulo, Makron Books, 2004. 

2. Boresi, A. P., Schmidt, R. J. Estática. São Paulo, Thomson, 2003. 

3. Craig Jr., R. R. – Mecânica dos Materiais – LTC - Livros Técnicos e 

Científicos Editora S. A., 2a edição, 2003. 

4. Gere, J. M. – Mecânica dos Materiais – Pioneira Thomson Learning 

Ltda., 2003. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução aos processos químicos  

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos básicos nos cálculos 

de balanço de matéria e energia nos processos químicos.   

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 Ser capaz de representar um processo de transformação através  

 de diagramas de fluxo;  

 Saber realizar balanços de massa e de energia em processos  

 em regime estacionário;  

 Saber realizar balanços de massa e de energia em processos  

 em regime transiente. 

Ementa 

 

Sistemas de unidades. Balanços materiais, balanços energéticos e 

balanços material e energéticos combinados nos processos Industriais. 

Balanços em processos no estado não-estacionário. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Definições e conceitos básicos dos processos na indústria química.  

Sistemas de Unidade e dimensões. Introdução aos cálculos na indústria 

química. Conceitos de Processos químicos: contínuos, descontínuos e 

semi-contínuos.   

 Balanços Materiais.  

Definições e conceitos. Balanços do Balanço Material.  Balanços de 

Materiais que não envolvem reações químicas. Balanços Materiais en-

volvendo reações químicas. Bypass e Reciclo. Balanços de Massa em 

Regime transiente.  

 Balanços de Energia 

Definições e conceitos. Formas de energia (calor, trabalho, entalpia e 

capacidade calorífica). Balanço de energia que não envolve reações 

químicas. Balanços de energia envolvendo reações químicas. 

 Balanços de Massa e de Energia Combinados 

Definições de Processos de Dissolução e Mistura.  Aplicação combina-

da dos balanços de massa e energia em processos tais como dissolu-

ção, umidificação, processos de mistura, etc. Balanços de Massa em 

Regime transiente.  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática, levantamento bibliográfico, sala de aula, dinâmica de grupo 

e laboratório de aula. 
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Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Felder, Richard M.; Rousseau, Ronald W. Princípios elementares dos 

processos químicos. Tradução de: Martín Aznar. 3.ed. Rio de Janeiro: 

2005. 579 p. Reimpressão de 2011.  

Complementar 1. Turton, Richard et al. Analysis, synthesis, and design of chemical 

processes. 2nd ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007. 987 p.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular Técnicas de caracterização de materiais I 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Disponibilizar conceitos sobre as várias formas de caracterização de mate-

riais, a nível morfológico, estrutural e químico.  

Abordar as várias técnicas de caracterização dos materiais, desde as mais 

convencionais até às mais recentes, de modo a permitir aos alunos o 

conhecimento de diversas técnicas disponíveis de forma a poderem no 

futuro hierarquizar opções de caracterização de materiais face às 

necessidades e meios de que disponham. 

Objetivos 

Específicos  

 Adquirir conhecimentos dos conceitos básicos das várias técnicas de 

caracterização. 

 Adquirir competências de hierarquizar opções de caracterização face às 

necessidades e meios de que disponham. 

 Selecionar, pesquisar e apresentar uma técnica avançada de caracteri-

zação de materiais que poderá ser aplicada a situações reais de estudo 

de casos. 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares. 
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Ementa 

 

 Microscopia; 
 Metalografia Quantitativa e Análise de Imagens; 
 Difração de Raios X (XRD); 
 Análises Térmicas; 
 Ensaios Mecânicos; 
 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho; 
 Microscopia: microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, 

microscopia eletrônica de transmissão. 
 Metalografia Quantitativa. Análise de Imagens: análise quantitativa de 

Imagem, princípios e aplicações. 
 Difração de Raios X (XRD): espectros contínuo e característico, limites 

de absorção, filtros, princípio da difração e sua aplicação a materiais 
cristalinos, tipos de câmaras, difratômetro e interpretação dos espec-
tros. 

 Análises Térmicas: análise térmica diferencial, calorimetria exploratória 
diferencial, análise termogravimétrica. 

 Ensaios Mecânicos: ensaios destrutivos, não-destrutivos, estáticos e 
dinâmicos. 

 Espectroscopia vibracional de absorção na região do infravermelho: 
Conceitos básicos e casos de aplicação 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Negociação 
 Conceitos e princípios 
 Evolução nas formas de negociar. 
 Ambiente da negociação: 
 Planejamento na negociação 
 Processo de negociação 
 Etapas de uma negociação 
 Estratégia na negociação 
 Requisitos para uma negociação bem sucedida. 
 Importância da comunicação na negociação: 
 Habilidades de ouvir: tipos de ouvintes (cinestésico, visual, auditivo) 
 Habilidade de saber ouvir. 
 Comunicação não verbal. 
 Os tipos de barreiras relacionadas à comunicação não verbal no 

processo de comunicação. 
 A Equipe Na Negociação 
 Estilos De Negociador 
 Quadrantes Dos Estilos De Negociador 
 Tempo E Poder 
 Como Negociar com cada Estilo 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, laboratório de informática, sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, laboratório, bibliografia atualiza-

da e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 
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maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Canevarolo Jr., S. V. Técnicas de Caracterização de Polímeros. São 

Paulo: Art Liber, 2004.  

2. Cullity, B.D.; Stock, S.R. Elements of X-ray Diffaction. 3th. ed. New 

Jersey: Prentice Hall, 2003.  

3. Flewitt, P.E.J.; Wild, R. K. Physical Methods for Materials 

Characterization. 2nd. ed., London: CRC Press, 2001.  

4. Giacovazzo, C.; Monaco, H.L.; Artioli, G.; Viterbo, D.; Ferraris, G.; Gilli, 

G.; Zanotti, G.; Catti, M. Fundamentals of Crystallography. 2nd. ed. 

UK:OUP/Internacional Union off Crystallography, 2002. 

Complementar 

1. Brundle, C. R.; Evans, Charles A.; Wilson, Shaun. Encyclopedia of 

materials characterization: surfaces, interfaces, thin films.. ISBN: 

0750691689 (eBook) 

2. Clarke, A. R., Eberhardt C. N. Microscopy techniques for materials 

science. ISBN: 159124613X (eBook) 

3. David B. Williams; C. Barry Carter. Transmission electron microscopy: A 

textbook for materials science. 

4. Klug, H. P.; Alexander, L. E. X-Ray Diffraction Procedures: For 

Polycrystalline and Amorphous Materials. 2nd ed. New York:John Wiley 

and Sons, 1974.  

5. Harris, D.C. Análise Química Quantitativa. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 

2001.  

6. Mothé, C.G.; Azevedo, A.D. de. Análise Térmica de Materiais. São 

Paulo: editora, 2002.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Tecnologia química 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 
Proporcionar ao aluno a compreensão dos conceitos fundamentais de 

química e a sua aplicação no entendimento dos fenômenos naturais. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno será capaz de: 

 Conhecer processos tecnológicos da indústria química; 

 Conhecer conceitos de qualidade total na indústria química; 

 Desenvolver preocupação com meio ambiente, saúde e segurança 

relacionados com a indústria. 

Ementa 

 

Introdução aos conceitos de Processos Químicos. Principais componentes 

da indústria químicas. Tecnologias das diversas indústrias químicas.  Meio 

ambiente, saúde e segurança relacionados à indústria.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Os Processos Químicos.  Indústria das transformações físicas e quí-

micas. Principais componentes de uma indústria: caldeiros, secado-

res, centrifugas, bombas, turbinas, reatores, destiladores, Reatores 

químicos, etc.  

 Formas de geração de energia na indústria. 

 Tecnologia do Petróleo e de biocombustíveis/ Tecnologia de Políme-

ros.  

 Tecnologia das Bebidas Alcoólicas/ Industria de Alimentos. 

 Tecnologia dos Produtos Agrícolas. 

 Nanotecnologia/ Tecnologia Têxtil. 

 Biotecnologia e Farmácia. 

 Indústrias eletrolíticas e siderúrgica/ Indústrias do cloro e dos álcalis. 

 Tecnologia do Tratamento de Água/Efluentes Industriais e dessalini-

zação.   

 Indústrias cerâmicas e carboquímicas. 

 Meio ambiente, saúde e segurança relacionados à indústria. Aciden-

tes na indústria química mais conhecidos. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórica, seminário, discussão de grupo, levantamento bibliográ-

fico. 

Recursos 

Instrucionais 
Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

As avaliações de serão aplicadas de modo continuado. A nota final será 

em base as apresentações realizadas pelos alunos no horário de aula, 

participação  e presença em sala de aula. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Shreve, R. Norris; Brink Jr., Joseph A. Indústrias de processos quími-

cos. Tradução de: Horacio Macedo. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 1997. 717 p.  

Complementar 

1. Kirk and Othmer; "Encyclopedia of Chemical Technology". 3rd Ed. 

Canada, 1982. 

2. Atkins, P.; Jones, L.; Caracelli I.; Princípios de Química,  Bookman, 

Porto Alegre, 2001. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Tópicos de direito ambiental e marítimo 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 5º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Fornecer os elementos básicos sobre a tutela jurídico-ambiental, 

destacando os pontos relacionados à gestão do mar e sua interface com 

os aspectos econômicos, comerciais e ambientais pertinentes ao direito 

brasileiro e internacional. 

Objetivos 

Específicos  

 Apresentar as principais características do Direito Ambiental Brasileiro 

 Analisar como o direito brasileiro incorporou a temática da proteção dos 

espaços costeiro e oceânico. 

 Apresentar como o ordenamento jurídico regulou os usos estratégicos 

dos mares e oceanos.  

 Discutir os principais instrumentos internacionais relacionados ao tema 

do mar e sua interface com o ordenamento interno.  

Ementa 

 

Propedêutica do Direito ambiental. O sistema jurídico de proteção do meio 

ambiente e dos recursos costeiros e oceânicos no ordenamento brasileiro. 

A regulação da dimensão estratégica do mar, exploração de petróleo, direi-

to portuário e marítimo. O direito internacional do mar e do meio ambiente 

e seus desdobramentos no ordenamento jurídico brasileiro. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução ao Direito Ambiental,  

 Tutela Constitucional do Meio Ambiente e dos Recursos Costeiros e 

Oceânicos;  

 Regime jurídico dos espaços marinhos 

 Política Nacional de Meio Ambiente e Sistema Nacional de Meio Ambi-

ente. 

 Política Nacional para os Recursos do Mar e Plano Setorial para os Re-

cursos do Mar;  

 A integração da gestão costeira e da gestão de bacias hidrográficas 

 Responsabilidade Ambiental no contexto do mar 

 Aspectos Jurídicos da Exploração de Petróleo no Mar  

 Direito empresarial marítimo. 

 Direito portuário brasileiro 

 Estatuto jurídico dos navios mercantes e das estruturas offshore 

 Convenções Internacionais e o Mar. 

Metodologia 

de Ensino 
Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido e sala de aula. 
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Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

Realização de trabalho em grupo/seminários ou individual 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Amado, F. Direito Ambiental Esquematizado. Editora Método. 3ed. 
2013. 

2.Martins, E. M. O. Curso de Direito Marítimo. Volume 1: Marinha 
Mercante Brasileira Na Era Pré-Sal, Sujeitos E Auxiliares Da 
Navegação Marítima, Propriedade E Armação De Navios E 
Plataformas. Barueri: Manole. 4 Ed. 2013. 

3. Granziera,M. L. M.; Gonçalves, A. (Orgs). Os problemas da zona 
costeira no Brasil e no mundo. Santos: Editora Universitária 
Leopoldianum, 2012. Disponível online: 
http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/zonacosteira.pdf 

4.Gonçalves, A; Granziera,M. L. M. Petróleo, gás e meio ambiente. 
Santos: Editora Universitária Leopoldianum, 2012. Disponível online 
em: http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/petroleo-gas-e-meio-
ambiente.pdf.  

Complementar 

1. Accioly, H; Silva, G. E. N.; Casella, P. B. Manual de Direito Internacional 
Público. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 

2. Calixto, R. J. Incidentes marítimos: história, direito marítimo e 
perspectivas num mundo em reforma da ordem internacional.São 
Paulo: Aduaneiras, 2007. 

3. Castro Jr., O. A; Pasold, C. L. Direito portuário, regulação e 
desenvolvimento. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 

4. Melo, M. B.Direito Internacional do Mar. Campinas: Servanda, 2012. 
5. Milaré, E. Direito do Ambiente, 8 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais.2013. 
6. Soares, G. F. S. A proteção internacional do meio ambiente. Barueri-

SP: Manole, 2003.  
7. Martins, E. M. O.Curso de Direito Marítimo. Volume II– Vendas 

Marítimas: Comércio Marítimo/ Incoterms
®
 2010/ Contratos 

Internacionais De Compra E Venda. 2ª Ed. Manole, 2011. 

   

http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=MARTINS, ELIANE MARIA OCTAVIANO&Flag=2
http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/zonacosteira.pdf
http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/petroleo-gas-e-meio-ambiente.pdf
http://www.unisantos.br/edul/public/pdf/petroleo-gas-e-meio-ambiente.pdf
javascript:PesquisaAutor();
http://www.livrariacultura.com.br/Produto/Busca#Buscar=MARTINS, ELIANE MARIA OCTAVIANO&Flag=2
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6 ° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 Módulos eletivos orientados à engenharia ambiental 

 Módulos eletivos orientados à engenharia de petróleo 

 Módulos eletivos orientados às engenharias 

 

  

1. Climatologia 

2. Eletrotécnica 

3. Energia e meio ambiente 

4. Estática dos sólidos 

5. Geologia marinha e costeira 

6. Introdução à lógica de programação 

7. Logística e sistemas inteligentes de transporte ITS 

8. Poluição marinha e métodos integrados de avaliação 

9. Técnicas de caracterização de materiais II 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Climatologia 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a estrutura geral da atmosfera e os processos físicos que a 

governam. Descrever e discutir as características do clima na América do 

Sul e Brasil. Discutir fatores que influenciam a climatologia regional como: 

circulação atmosférica, correntes oceânicas, balanço energético e 

processos radiativos, efeito estufa, evaporação e nebulosidade. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

Compreender os conceitos básicos relacionados à descrição dos diversos 

tipos de clima e os fatores que o influenciam; 

Relacionar os conceitos fundamentais dos processos físicos que ocorrem 

na atmosfera de forma integrada; 

Compreender os conceitos básicos da relação entre clima e atividades 

humanas; 

Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

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

Ementa 

 

O módulo contempla a descrição da atmosfera e dos processos físicos que 

nela ocorrem.O módulo descreve os aspectos e conceitos físicos e 

químicos principais associados com a caracterização do Clima regional. O 

módulo também deve propiciar ao estudante todo o embasamento para 

compreender os principais processos de interação entre o Oceano e a 

Atmosfera. Todo o embasamento será apresentado de forma a relacionar o 

conhecimento com atividades nas áreas de Engenharias e Oceanografia. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Características da Atmosfera: 

Composição; distribuição dos constituintes, caracterização e classificação 

das atmosfera, Variáveis físicas importantes para a descrição da 

atmosfera, Camada Limite Atmosférica. 

 Circulação Geral da Atmosfera 

Principais processos físicos na atmosfera, Fatores que definem o clima 

local e regional: Nebulosidade e Precipitação, Temperatura da Superfície 

do Mar; Temperatura da Atmosfera, Uso do Solo, etc., Classificação do 

Clima, Distribuição dos Climas no planeta. 

 ENSO – Oscilação El-Niño 
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 ZCAS – Zona de Convergência do Atlântico Sul 

 ZCIT – Zona de Convergência Intertropical 

 Ondas de Leste 

 VCAS – Vórtices Ciclônicos do Atlântico Sul 

 Complexos Convectivos de Mesoescala 

 Frentes-Frias 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado irá contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, com o obje-

tivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de avaliações 

escritas e trabalhos de pesquisa e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das ativi-

dades realizadas. Alternativas de recuperação com avaliações substituti-

vas e aplicação adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção 

do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de 

Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1 Ayoade, J. O. Introdução à Climatologia para os Trópicos. 15
a
. ed. São 

Paulo: Editora Bertrand Brasil, 2011. 332 p. 

2 Varejão-Silva, Mário A. Meteorologia e Climatologia. Brasília : INMET, 

Gráfica e Editora Pax, 2001. 532 p. 

3 Mendonça, F. e Oliveira, I. M. D. Climatologia: Noções básicas e Climas 

do Brasil. São Paulo: Oficina dos Textos, 2007. 208p. 

Complementar 

1 Oliveira, Lucimar L.:  Vianello, Rubens L.; Ferreira, Nelson 

J.Meteorologia Fundamental. Erechim: Ed. Fapes, 2001. 423 p. 

2 Aravéquia, José A.; Quadro, Mário F. L. AspectosGerais da 

PrevisãoNumérica de Tempo e Clima. São José dos Campos: INPE, 

2003. 50 p. 

3 Cavalcanti, I. F. A. et al. Tempo e Clima no Brasil. São Paulo: Oficina 

dos Textos, 2009. 469p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Eletrotécnica 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é estabelecer as bases da análise de circuitos elétricos, 

permitindo aos estudantes compreender o funcionamento, a 

especialização e a utilização de equipamentos elétricos tais como 

transformadores, motores, fontes luminosas, condutores e dispositivos de 

proteção, com ênfase em circuitos de corrente alternada, os quais são 

usados em instalações elétricas prediais e industriais. 

Objetivos 

Específicos  

Desenvolver a compreensão de conceitos fundamentais de Circuitos 

Elétricos, permitindo avaliar, planejar e projetar instalações elétricas para 

indústrias, edifícios, plataformas petrolíferas, entre outros. 

Ementa 

Introdução a Eletricidade: Grandezas Elétricas, Condutores e Isolantes, lei 

de Ohm. Estudo de circuitos em Corrente Contínua: Circuitos série, 

paralelo e misto, Potência e Energia, Lei de Joule e Lei de Kirchhoff. 

Estudo de circuitos monofásicos e bifásicos em Corrente Alternada(CA): 

Indutor, Capacitor, Circuitos CA e Potência em CA. Estudo de circuitos 

trifásicos em Corrente Alternada. Instalações Elétricas: Dimensionamento, 

Normas e Dispositivos de Proteção. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Introdução a Eletricidade: Corrente Elétrica, Tensão, Resistência, Efeito 

Joule, Potência, Associação de Resistores, Divisores de Corrente e Di-

visores de Tensão; 

 Introdução a Corrente Contínua e Corrente Alternada; 

 Geradores e Receptores: Fonte de Tensão, Resistor, Capacitor e Indu-

tor; 

 Lei de Kirchhoff: Análise do Nó e Análise da Malha; 

 Normas e Legislação aplicada a Instalações Elétricas; 

 Instalação elétrica de Baixa Tensão: Esquemas fundamentais de liga-

ção, componentes, condutores, equipamentos de medição, equipamen-

tos de proteção e mecanismos de segurança. 

 Projeto e Dimensionamento de Instalação Elétrica de Baixa Tensão. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática, elaboração de projeto, sala de aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 

Instrucionais 
Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Niskier, J. & Macintyre, A. J., Instalações Elétricas, 5a Ed., LTC. 2008. 

2. Cotrim, A. M. B. Instalações Elétricas. 5 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2009. 

3. Nilson, J.W. Riedel, S.A. Circuitos Elétricos. 8.ed. Pearson Prentice 

Hall.SãoPaulo. 2009 

Complementar 

1.   Halliday, D. Resnick, R. Física 3 ed. LTC Editora 1983. 

2.   ABNT NBR 5410/04 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão 

3.   ABNT NBR 5444 – Símbolos Gráficos para Instalações Prediais; 

4.  ABNT NBR 12.523 – Símbolos Gráficos de Equipamentos de Manobra 

e Controle e de dispositivos de proteção. 

5. Tucci, W. J. Brandassi, A.E. Circuitos Básicos em Eletricidade e 

Eletrônica. 3.ed. Editora Nobel. 1984. 

6.   Cotrin, A. A. M. B., Instalações Elétricas, 3a Ed., Makron Books, São 

Paulo, SP, 1992. 

7.   Filho, J. Mamede, Instalações Elétricas Industriais, 5a Ed., Livros 

Técnicos e Científicos S.A., Rio de Janeiro, RJ, 1997. 

8.  Lima Filho, D. L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. 11 ed. São 

Paulo: Érica, 2008. 

9.  Mamede Filho, J. Instalações Elétricas Industriais. 7 ed. Rio de Janeiro: 

LTC, 2007. 

10. Moreira, V. A. Iluminação Elétrica. São Paulo: Edgard Blücher, 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Energia e meio ambiente 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a estrutura geral da atmosfera e os processos físicos que a 

governam. Descrever e discutir as características do clima na América do 

Sul e Brasil. Discutir fatores que influenciam a climatologia regional como: 

circulação atmosférica, correntes oceânicas, balanço energético e 

processos radiativos, efeito estufa, evaporação e nebulosidade.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os conceitos básicos relacionados à descrição dos diver-

sos tipos de clima e os fatores que o influenciam; 

 Relacionar os conceitos fundamentais dos processos físicos que ocor-

rem na atmosfera de forma integrada; 

 Compreender os conceitos básicos da relação entre clima e atividades 

humanas; 

 Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares. 

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

Ementa 

 

O módulo tem como foco discutir a relação do clima, energia e meio 

ambiente. Dessa forma, o estudante terá a possibilidade de discutir e 

compreender a influência mútua entre o clima e o uso da energia bem 

como a influência deste no desenvolvimento social e econômico de uma 

sociedade. O impacto ambiental ao longo do ciclo de vida de plantas de 

geração elétrica utilizando diferentes fontes de energia será abordado. O 

módulo também procura discutir os aspectos fundamentais da aplicação 

de ferramentas meteorológicas na avaliação da disponibilidade e 

variabilidade espacial e temporal dos recursos energéticos, principalmente 

de fontes renováveis. e como essas ferramentas e metodologias podem 

contribuir para o planejamento energético.  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Energia e desenvolvimento: Principais consumidores de energia; de-

manda por energia nos países em desenvolvimento. 

 Formas de energia: Leis básicas; eficiência e qualidade de energia; fon-

tes de energia convencional; fontes de energias renováveis. 

 Impactos do clima e do meio ambiente: Impactos na química da atmosfe-

ra e hidrosfera; emissões de gases do efeito estufa e particulados; cená-

rios ambientais e climáticos; impactos sobre geração linhas de transmis-

são e sistemas de distribuição. 

 Condições climáticas e consumo de energia: Clima, consumo e distribui-

ção de energia; efeitos climáticos e a iluminação pública; conforto térmi-

co. 

 Aplicações de previsões meteorológicas de curto e longo prazos no pla-

nejamento de geração e distribuição de energia: Princípios básicos; pla-
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nejamento energético e clima; efeitos climáticos sobre a geração e dis-

tribuição da energia. 

 O paradigma do petróleo: Combustível fóssil - energia não renovável. 

 Energia solar: Princípios básicos; energia termo-solar e fotoelétrica; le-

vantamento e exploração do recurso energético; aplicações e implica-

ções. 

 Energia eólica: Princípios básicos; turbinas eólicas; levantamento e ex-

ploração do recurso energético; aplicações e implicações. 

 Energia hídrica: Princípios básicos; centrais e pequenas centrais hidroe-

létricas; levantamento e exploração do recurso energético, aplicações e 

implicações. 

 Outras formas de energias renováveis. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividades, teórica, discussão de grupo, estudo dirigido. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado irá contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso, com o obje-

tivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de avaliações 

escritas e trabalhos de pesquisa e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 

do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das ativi-

dades realizadas. Alternativas de recuperação com avaliações substituti-

vas e aplicação adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Villanueva, L.D., Goldemberg, J. Energia, Meio Ambiente & 

Desenvolvimento. São Paulo, EDUSP, 2003. 

2. Pereira, E.B. et al. Atlas Brasileiro de Energia Solar. São José dos 

Campos: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 2006. 58pp. 

3. Amarante, O.A.C., Brower, M., John, Z.; Leite, A. Atlas do Potencial 

Eólico Brasileiro, 45pp., Brasília, Fabrica de ideias, 2001. 

Complementar 

1. Lange, M., Focken, U. Physical Approach to Short Term Wind Power 

Prediction. 208pp. Oldenburg, Springer-Verlag, 2006. 

2. MEASNET. Procedure Evaluation of Site-Specific Wind Conditions. 

<online>: www.measnet.com 

3. Kleinbach, M. e Hinrichs, R. A. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: 

Oficina dos Textos, 2003. 560pp. 

 
  

http://www.measnet.com/
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Estática dos sólidos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

36 h 4 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no aluno os conceitos básicos da estática, componente 

importante da mecânica geral e cálculo de treliças de maneira de permitir a 

compressão correta dos fenômenos e fornecer subsídios para as 

disciplinas de Engenharias 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de:Estabelecer conceitos de equilíbrio de forças e sua 
formulação básica na partícula e no corpo rígido. Representar 
graficamente e analisar o diagrama de corpo livre. Entender o conceito de 
momento de uma força. Analises de sistemas estruturais 

Ementa 

 

Equilíbrio de uma partícula e do corpo rígido, Diagrama de corpo livre, 

Momento de uma força, Analise estrutural 

Conteúdo 

programático 

Equilíbrio da partícula; Diagrama de corpo livre; Sistema de forças 
coplanares 2D; Sistema de forças tridimensionais 3D; Resultante de 
sistema de forças; Momento; Formulação escalar e vetorial; Principio dos 
momentos; Momento em relação a um eixo; Momento de binário; 
Introdução às propriedades geométricas das figuras planas; Redução de 
um carregamento distribuído simples; Equilíbrio de corpo rígido; Diagrama 
de corpo livre; Equações de equilíbrio; Membros de 2 e 3 forças; 
Restrições e determinação estática; Analise estrutural; Treliças simples; 
Método dos nós; Membros de força zero; Método das seções. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, pratica, seminário, discussão de grupo, estudo dirigido, 

levantamento bibliográfico. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 
escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 
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do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 
atividades realizadas. Alternativas de recuperação com avaliações 
substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A 
promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-
Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1 Hibbeler, R. C. MecânicaEstática. 10 ed. SP: Pearson, 2005 
2 Schmidt, R. J.; Boresi, A. P. Estática. SP: Pioneira Thomson, 2003 

Complementar 
1 Bedford & Fowler. Engineering mechanics – statics. 3. nd. New Jersey: 

Pretince Hall, 2002. 
2 Beer, F. P. Johnston JR., E. R. Mecânica Vetorial para engenheiros: 

Estática.5 ed. SP: Makron Books. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos do Transporte 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e estimular a 
capacidade de criatividade e raciocínio lógico para a solução de 
problemas relacionados a sistemas complexos que envolvam equipes 

multidisciplinares. 

Objetivos 

Específicos  

Assimilar e aplicar os conceitos teóricos na formulação de resolução de 
problemas e otimização dos mesmos, e atuando em equipes 
multidisciplinares. 

Ementa 

 

Hidrostática: Equação fundamental; equilíbrio absoluto e relativo; 
variação de pressões no interior de um fluído em equilíbrio; esforços 
sobre superfícies imersas nos fluídos; princípios de Arquimedes. 
Hidrodinâmica dos fluídos perfeitos: equação fundamental; método de 
Euler e Lagrange; equação de Bernoulli. Transportes de massa e de 
calor. 

Conteúdo 

programático 

Propriedades e grandezas relativas aos fluídos, Equilíbrio dos fluído, 
Hidrodinâmica dos fluídos perfeito, aplicações da equação de Bernoulli, 
Equação de Torricelli, Forças desenvolvidas pelos fluídos em 
movimento, Transmissão de calor, Transferência de massa. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividades, teórica, prática, seminário, situação problemática. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 

atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deverá ser coerente com o Projeto 
Pedagógico, que possui o objetivo do progresso do aluno ao longo do 
curso. As avaliações serão aplicadas de modo continuado, ponderado de 
maneira crescente. contará também com problemas aplicados ao 
cotidiano de um aluno de ciências do mar que poderão ser em forma de 
trabalhos individuais e/ou dinâmicas de grupo. A promoção do aluno na 
UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de 
Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Livi, Celso Pohlmann. Fundamentos de fenômenos de 
transporte: um texto para cursos básicos. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 
2. Roma, Woodrow Nelson Lopes. Fenômenos de transporte para 
engenharia. 2.ed. São Carlos: RiMa, 2006. 
3. Tipler, Paul A.; Mosca, Gene. Física para cientistas e 
engenheiros: mecânica, oscilações e ondas termodinâmicas. 6 ed. 

Rio de Janeiro: LTC, 2013. v.1 

Complementar 

1. Cremasco, Marco Aurelio; Cremasco, Marco Aurelio- Fundamentos de 
Transferência de Massa – 2. Ed. Unicamp, 2008. 
2. Gulliver, John S. Introduction to chemical transport in the 
environment. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 
3. Nussenzveig, H. Moysés. Curso de física básica: fluídos oscilações e 
ondas de calor. 4 ed. São Paulo - SP: Edgard Blücher, 2011. v.2. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Geologia Marinha e Costeira 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

32 h 08 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos principais 
aspectos da geologia marinha. Apresentar ao aluno os fundamentos da 
geologia dos oceanos desde sua origem até os recursos minerais 
provenientes do fundo oceânico. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

-Descrever e compreender os principais aspectos geológicos dos oceanos; 

-Reconhecer os processos geológicos atuantes na zona costeira e nos 
oceanos; 

-Descrever e compreender as principais ferramentas e métodos de 
investigação marinha 

-Introduzir ao aluno os recursos minerais e energéticos oriundos dos 
oceanos. 

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

 

Ementa 

 

O módulo contempla a origem e formação dos oceanos e bacias oceânicas com base 

na teoria da tectônica de placas, discute os principais compartimentos geológicos dos 

oceanos com ênfase na origem e composição dos sedimentos. Também aborda as 

variações do nível do mar e seus impactos na sociedade bem como os recursos 

naturais provenientes do fundo oceânico 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1 -Tectônica de placas e o desenvolvimento dos oceanos. Idade da crosta 
oceânica. Margens continentais passivas e ativas.  
2 - Variações do nível do mar. Definições. Fatores controladores. Variações 
do nível do mar no passado e tendências para o futuro. 
3 - Processos de transporte, dispersão e acumulação de sedimentos nos 
oceanos. Fontes e composição dos sedimentos marinhos.  
4 - Métodos geológicos e geofísicos de investigação marinha.  
5 - Sistemas deposicionais transicionais.  
6 - Sistemas deposicionais marinhos.  
7 - Origem e evolução da margem continental brasileira. 
8 - Recursos minerais marinhos 

Metodologia 
de Ensino 
Utilizada 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas 
e exercícios em sala de aula. O resultado final será obtido pela ponderação 
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das atividades realizadas.  
A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-
Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Sala de Aula, Laboratório de Informática, Computador, internet, projetor mul-
timídia, livro-texto, bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 
individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1- Popp, J.H., 2010. Geologia Geral. 6.ed. Rio de Janeiro. Editora LTC. 309 
p. 

2- Press, Frank et al. Para entender a terra. [Understanding earth]. Tradução 
de: Rualdo Menegat. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 656 p. ISBN 
8536306117 

3- Teixeira, Wilson (Orgs.) et al. Decifrando a Terra. 2.ed. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2009. 623 p. ISBN 9788504014396. 

Complementar 

1- Kious, W.J., Tilling, R.I.. 2008. This Dynamic Earth: The Plate Tectonics. 
Disponível on line em : URL: 
http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf 

2- Suguio, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. 400 p. 
ISBN 8521203179. ISBN 13: 9788521203179 

3- Milani, E.J., Brandão, J.S.S.L., Zalán, P.V., Gamboa, L.A.P. 2000. Petróleo 
na margem continental brasileira: geologia, exploração, resultados e 
perspectivas. Brazilian Journal of Geophysics, 18(3): 351-396. 
http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf 

4- Bizzi, L.A., Schobbenhaus C., Vidotti R.M., Gonçalves, J. H. (Org.) 2003. 
Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & SIG. 
CPRM. Brasília. 692 p. Disponível on line em: URL: 
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=790&
sid=9 

 

  

http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/dynamic.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Introdução à lógica de programação 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é compreender os conceitos fundamentais de algoritmos  como 

forma de resolver problemas, abordando a questão do pensamento 

dedutivo e matemático e o raciocínio abstrato. 

Objetivos 

Específicos  
Implementar algoritmo utilizando uma linguagem estruturada e Introduzir 

os fundamentos básicos da linguagem C. 

Ementa 

 

A lógica de programação está diretamente associada ao raciocínio 

matemático, onde o problema é interpretado através de uma sequencia 

lógica, dessa forma a linguagem de programação serve para desenvolver 

as soluções e os algoritmos para representar essas soluções. O módulo 

apresenta uma introdução a linguagem estruturada e desenvolve a lógica 

de programação. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

Introdução a Lógica de Programação: Lógica, Sequência, Instruções, 

Algoritmos, Programas;Desenvolvendo Algoritmos: Pseudocódigo, regra 

de construção, fases e testes;Diagrama de Bloco: Simbologia e 

aplicação;Dados: Constantes, Variáveis, Tipos, Declaração;Operadores: 

Aritméticos, Relacionais e Lógicos;Operações Lógicas;Estrutura de 

Decisão e Repetição; Introdução a Linguagem C: Conceitos, Comandos, 

Variáveis e Expressões. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, discussão de grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Dinâmica de Grupo e Elaboração de Projeto. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Sala de Aula, Laboratório de Informática, Computador, internet, projetor 

multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Eberspacher, H.F. Forbellone, A.L.V. Lógica de Programação. 

Pearson Brasil. 3o. Ed. 2005. 
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Complementar 

1. Xavier, G.F.C. Lógica de Programação. 12 ed. Senac. 2012. 

2. Souza, M.A.F. et al. Algoritmos e Lógica de Programação. 2 ed. 

Cengage. 2011. 

3. Cormen, T.H. et Al. Algoritmos Teoria e Prática. 3. Ed. Campus. 2012 

4. Farrer, Harry. Algoritmos Estruturados. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 

5. Forbellone, A. L. V., EberspäCher, H. F., Logica de Programação – A 

construção de algoritmos e estrutura de dados. São Paulo: Makron 

Books, 2005 

6. Kernighan, B. W., C Linguagem de Programação Padrão ANSI. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 1989. 

7. Laureano, M. Programando em C. Rio de Janeiro: Brasport, 2005. 

MizrahI, V. V. Treinamento em Linguagem C – Curso 

8. Manzano, J.A. Lógica Estruturada para Programação de 

Computadores. Erica. 1a ed. 

9. Puga, S. Rissetti, G. Lógica de Programação e Estrutura de Dados. 1 

ed. Pearson. 2004. 

  



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

296 

 

 

 
INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular Logística e sistemas inteligentes de transporte ITS 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6º  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no estudante formas de conhecimento e de debate sobre o 

campo das ciências do mar e de áreas altamente tecnológicas como as 

engenharias de transportes, automação e logística com foco principal nas 

ferramentas de Sistemas Inteligentes de transportes -ITS. 

Objetivos 

Específicos  

 Introduzir noções e conceitos das áreas de logística, automação e siste-

mas inteligentes;  

 Conhecer os modais de transporte portuário, seus equipamentos e solu-

ções de transporte; 

 Conhecer os sistemas inteligentes de transporte se suas aplicações; 

 Apresentar principais soluções implementadas na área de transportes 

intermodais. 

Ementa 

 

Conceituação da Logística e suas aplicações. Principais ferramentas em 

Sistemas Inteligentes de Transporte ITS. 

Conteúdo 

programático 

 Fundamentos de Sistemas Inteligentes de Transportes - ITS;  

 Modais de transportes e intermodalidade;  

 Instalações portuárias e suas configurações; 

 Cadeia de logística de transportes; 

 Porto e Transporte Marítimo. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, seminário, discussão de grupo, levantamento 

bibliográfico, elaboração de projeto, sala de aula e laboratório de informáti-

ca. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 
Computador, internet, projetor multimídia e bibliografia atualizada. 

Critérios de 

Avaliação 

A partir de tarefas realizadas individualmente e em grupo de estudantes, 

durante o decorrer do módulo, incluindo avaliações de: 

 Participação nas aulas (discussão de textos, atividades orientadas)  

 Trabalho de Classe  

 Realização de trabalho/resenha individual  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Rosa; R. A. Gestão logística, 2. ed. reimp., Florianópolis: 

Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: 
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CAPES: UAB, 2012. 

2. ABNT. ISO14813-1:2011 Sistemas Inteligentes de Transporte - 

Arquitetura(s) de modelo de referência para o setor de ITS - Parte 1: 

Domínios de serviços, grupos de serviço e serviços de ITS. ABNT. 

2011 p32. 

Complementar 

1. Williams, B. Intelligent Transportations Systems Standards. British 

Library. 2008. 

2. Ballou, R. H. Logística empresarial: transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 1993.  

3. Bertaglia, P. R. Logística e gerenciamento da cadeia de 

abastecimento. São Paulo: Saraiva, 2006. 

4. Chopra, S; Meindl, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: 

estratégia, planejamento e operação. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.  

5.  Gianesi, I. G. N.; Caon, M. Planejamento, programação e controle da 

produção: Conceitos, uso e implantação. S.P.: Atlas, 2001.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Técnicas de caracterização de materiais II 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: 6
o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 0 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

 Disponibilizar conceitos sobre as várias formas de caracterização de 

materiais, a nível morfológico, estrutural e químico.  

 Abordar as várias técnicas de caracterização dos materiais, desde as 

mais convencionais até às mais recentes, de modo a permitir aos 

alunos o conhecimento de diversas técnicas disponíveis de forma a 

poderem no futuro hierarquizar opções de caracterização de materiais 

face às necessidades e meios de que disponham. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

 Adquirir conhecimentos dos conceitos básicos das várias técnicas de 

caracterização. 

 Adquirir competências de hierarquizar opções de caracterização face às 

necessidades e meios de que disponham. 

 Selecionar, pesquisar e apresentar uma técnica avançada de 

caracterização de materiais que poderá ser aplicada a situações reais 

de estudo de casos. 

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

 Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

 

 Espectroscopias de ultravioleta e visível; 

 Espectroscopia de Raman; 

 Espalhamento de Luz; 

 Analise química de superfícies por espectroscopia de foto-elétrons 

(XPS) e Auger; 

 Ressonância Magnética Nuclear (RMN); 

 Condutividade elétrica, térmica, difusidade térmica e calor especifico. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Espectroscopias de ultravioleta e visível: espectro eletromagnético, lei 

de Lambert-Beer, reta de Calibração, princípios, funcionamento de 

equipamento, aplicações e limitações.  

 Espectroscopia de Raman: princípios, funcionamento de equipamento, 

aplicações e limitações. 

 Espalhamento de Luz: espalhamento estático e dinâmico de luz, 

princípios, funcionamento de equipamento, aplicações e limitações. 

 Analise química de superfícies por espectroscopia de fotoelétrons 

(XPS) e Auger: espectroscopia de superfície (< 10 nm), estado de 

oxidação e concentração elementar à superfície, princípios, 

funcionamento de equipamento, aplicações e limitações 

 Ressonância Magnética Nuclear (RMN): determinação de estruturas 
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químicas com informação configuracional detalhada e informação de 

dinâmica molecular e interação entre moléculas em solução, princípios, 

funcionamento de equipamento, aplicações e limitações.  

 Condutividade elétrica, térmica, difusidade térmica e calor especifico: 

campo elétrico constante e alternado, influência da frequência e da 

temperatura, métodos experimentais para determinação da 

condutividade térmica, princípios, funcionamento de equipamento, 

aplicações e limitações. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e labo-

ratório. 

 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 

avaliações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de 

maneira crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Canevarolo Jr, S. V. Técnicas de Caracterização de Polímeros. São 

Paulo: ArtLiber, 2004.  

2. Ewen, S. Geoffrey Dent, "Modern Raman Spectroscopy - A pratical 

approach"Ed. Wiley, 2005. 

3. Michael Thomas, “Ultraviolet and Visible Spectroscopy”, 2ª ed. John 

Wiley & Sons Inc. (ACOL), 1997. 

Complementar 

1. Polymer Synthesis and Characterization, S. R. Sandler, W. Karo, J.-A. 

Bonesteel e E.M. Pearce, Academic press, 1998. 

2. Practical Surface Analysis. Auger and X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy, Briggs, M. P. Seah, 1990. 
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7 ° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 

  

1. Comportamento estrutural e hidrodinâmico 

2. Fenômenos ópticos e física moderna 

3. Funções de várias variáveis avançadas 

4. Mecânica dos fluidos 

5. Operações unitárias 

6. Perfuração de poços 

7. Química ambiental 

8. Técnicas de análise de bacias sedimentares 

9. Termodinâmica química 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente Cur-

ricular 

Comportamento Estrutural Hidrodinâmico 

Período/turno: Vespertino 

Termo: 7
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos Ge-

rais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para o entendimento 

básico de estruturas on e offshore e sistemas auxiliares.  

Objetivos Es-

pecíficos  

Preparar o aluno para o reconhecimento dos diversos eventos 

relacionados a um projeto, cálculo de cargas atuantes e de análises 

estruturais que possam ser aplicados a estruturas on e offshore e 

sistemas auxiliares. 

Ementa 
Introdução a plataformas, projetos estruturais, fenômenos de colapsos 

em diversos tipos de painéis, ocorrência de fadigas. 

Conteúdo pro-

gramático 

Tipos de plataformas, cargas ambientais, projetos estruturais, ocorrência 

de fenômenos de colapsos em painéis planos e cilíndricos, colapso 

progressivo em plataformas flutuantes, fadiga de juntas tubulares. 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos Ins-

trucionais 

Necessários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Blevins, R.D., “Flow Induced Vibration”, Van Nostrand Reinhold, 1994. 
2. Chakrabarti, S.K., “Hydrodynamics of Offshore Structures”, Spriger-

Verlag,1987. 
3. Moura Branco, C., Fernandes A., Castro, P.M.S.T “Fadiga de 

EstruturasSoldadas”, Fundação Calouste Gulbenkian, 1986. 

Complementar 

1. Folk, R.L. Petrology of Sedimentary Rocks. Texas, Hemplhill’s Publish. 
Co., 1980. 

2. OIL COMPANIES INTENATIONAL MARINE FORUM (OCIMF), 
Prediction of Windand Current Loads on VLCCs.”, 

3. Marvin  Risk and Reliability in Subsea Engineering. Norwegian 
University of Science and Technology, 2001.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Fenômenos Ópticos e Física Moderna 

Período/turno: Noturno 

Termo: 7
 o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 00h 40h 

Objetivos 

Gerais 

O objetivo é proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos 

fenômenos ópticos e física moderna. Ressaltar a aplicação nos diversos 

ramos da ciência principalmente na engenharia. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

- Compreender os fenômenos ópticos de forma integrada; 

- Assimilar o significado teórico das leis da ótica geométrica e suas bases 

experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e experimento; 

- Utilizar os conceitos e leis dos fenômenos ópticos em aplicações; 

- Compreender os conceitos e definições da física moderna; 

 

Ementa 

 

O módulo contempla a natureza e propagação da Luz, leis da óptica 

geométrica, interferência e difração da luz, introdução a relatividade, 

introdução aos conceitos de onda de matéria, fundamentos de mecânica 

quântica e fundamentos da física do estado sólido e física nuclear. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

1. Natureza e Propagação da Luz 

2. Ótica Geométrica 

3. Interferência 

4. Difração 

5. Fótons elétron e átomos 

6. Natureza ondulatória das partículas 

7. Mecânica Quântica 

8. Estrutura atômica 

9. Moléculas e matéria condensada 

10. Física Nuclear 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas e 

trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período 
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letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das atividades reali-

zadas.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos de Física, 

v. 4, 9a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 3, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

Complementar 1. Sears e Zemanski, Fisica IV, , v. 12, Editora Addison Wesley. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Funções de Várias Variáveis Avançadas 

Período/turno: Noturno 

Termo: 7
 o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

80h 0h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Aprimorar os conteúdos de funções de várias variáveis cursados no 

Bacharelado Interdisciplinar em Ciências do Mar; 

Desenvolver no aluno o conceito de funções de várias variáveis, através 

de uma visão interdisciplinar, contextualizando o Cálculo com a área de 

Engenharia do Petróleo; 

Conhecer e compreender as principais ideias referentes ao estudo da 

derivação e integração de funções de várias variáveis reais, bem como ao 

estudo de séries de Taylor de funções de uma variável real e, mais 

geralmente, de séries de potências;  

 Fornecer aos discentes conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis 

posteriormente, capacitando-o à aplicação dos temas abordados na 

resolução de problemas práticos associados à área de Engenharia do 

Petróleo;  

Desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, 

organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

1. Aprimorar os conceitos de funções de várias variáveis, seu limite, 

continuidade e diferenciabilidade; 

2. Identificar a resolução de problemas aplicados através das ferra-

mentas matemáticas aprendidas nas aulas; 

3. Estudar as curvas e superfícies espaciais e suas características di-

ferenciais; 

4. Estudar, compreender e aplicar os conceitos de derivadas parci-

ais, especificamente problemas de máximos e mínimos e Multipli-

cador de Lagrange; 

5. Introduzir e estudar o conceito de cálculo vetorial; 

6. Introduzir conceitos de integral de linha e de superfície e estudar 

métodos do seu cálculo; 

7. Representar aplicações geométricas e físicas de integrais múlti-

plas, de linha e de superfície; 

8. Estudar e aplicar o conceito de séries de potência e série de Four-

rier; 

9. Compreender o conceito e resolução de Equações diferenciais 

parciais clássicas; 
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10. Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

Ementa 

 

Derivadas parciais  

Cilindros e superfícies de resolução,  

Superfícies quadráticas.  

Parametrização de curvas no R3.  

Cálculo vetorial 

Series  

Transformada de Laplace;  

Série de Fourier. Problemas de valores de contorno e teoria de Sturm-

Liouville.  

Equações diferenciais parciais clássicas 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

I. Derivadas parciais 

1. Problemas de máximos e mínimos; 

2. Multiplicador de Lagrange.  

 

II. Cilindros e superfícies de resolução; Superfícies quadráticas e 

Parametrização de curvas no R3.  

 

III. Séries 

1. Serie de potências;  

2. Resolução de equações diferenciais lineares ordinárias de segun-

da ordem com coeficientes variáveis: soluções por série próximo a um 

ponto ordinário;  

3. Soluções por série próximo a um ponto regular (método de Frobe-

nius). 

 

IV. Cálculo vetorial 

1. Funções vetoriais 

2. Campos vetoriais 

3. Integrais de linha 

4. Integrais de superfície 

5. Teoremas de Gauss e Stokes e independência de caminho 

 

V. Transformadas de Laplace 

1. Definição da Transformada de Laplace 

2. Transformada de Laplace como transformação linear 

3. Resolução de Problemas de Valor Inicial para Equações Diferen-

ciais 

4. Função Degrau 

5. Propriedades da Transformada de Laplace 

6. Resolução de Equações Diferenciais com Função Forçada Des-

contínua 

7. “Função” Delta de Dirac e sua Transformada de Laplace 

8. A Integral de Convolução 

 

VI. Séries de Fourier 

1. Definição 

2. Teorema de Convergência de Fourier 

3. Séries de Senos e Cosenos de Fourier 
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VII. Equações Diferenciais Parciais Clássicas 

1. Método de Separação de Variáveis 

i. Equações do Calor; 

ii. Equação da Onda; 

iii. Equação de Laplace: Problemas de Dirichlet no Retângulo 

e no Círculo 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substi-

tutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de gru-

po. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

Sendo assim, a avaliação será composta por 2 ou 3 provas, seminário e 

lista de exercícios. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. M. A. Munem, D.J. Foulis,  Cálculo, v.2, Editora Guanabara. 
2. E. D. Penney, JR. C .H. Edwards, Cálculo com Geometria Analítica, v. 

1 e 2, Prentice Hall do Brasil. 
3. E. W. Swokowski, Cálculo com Geometria Analítica, v. 2, Ed. McGraw-

Hill Ltda - SP. 
4. L. Leithold O cálculo com geometria analítica 3ª edição, editora Harbra 
5. H.L. Guidorizzi, Um Curso de Cálculo, v.II , 5ª edição. Editora  LTC, 

2002. 
6. G.B. Thomas, Cálculo - vol. 2, Addison Wesley, 2002. 
7. J. Stewart, Cálculo, vol. 2. 7a edição. Editora Cengage Learning. 
8. M. Braun, Equações Diferenciais e suas Aplicações, Editora Campus, 

Rio de Janeiro, 1979. 
9. W.E. Boyce & R. C. Di Prima, Equações Diferenciais Elementares e 

Problemas de Valores de Contorno, 5º  Edição – Guanabara Koogan, 
1994. 

Complementar 1. Simmons, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica, v. 2, Ed. McGraw –
Hill. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Mecânica dos Fluídos 

Período/turno: Noturno 

Termo: 7° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30h 10h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação, des-

crição, quantificação e solução de problemas relacionados à mecânica dos 

fluidos, pertinentes ou não, à indústria do petróleo. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os fenômenos 

relacionados à mecânica de fluidos em situações reais e praticas;  

 Determinar, compreender e realizar a medição de pressões e a vazão de 

fluidos em dutos;  

 Identificar e compreender o funcionamento e descrever os componentes e 

acessórios de sistemas de movimentação de fluidos;  

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Introdução e propriedades dos fluidos; 

Estática dos fluidos; 

Cinemática dos fluidos; 

Dinâmica dos fluidos; 

Conceitos de fluxos em meios porosos em reservatórios de óleo e gás; 

Aplicações. 

Conteúdo 

programático 

Análise dimensional e similaridade, Introdução e propriedades dos fluidos: 

conceitos,Propriedades físicas e relevantes e modelos geológicos, Proprie-

dades físicas e esforços nos fluidos, , estática, equação fundamental e 

manométrica,equações do movimento e da energia mecânica,  

Dinâmica dos fluidos: equações da quantidade de movimento e de Bernoul-

li,Conceitos de fluxos em meios porosos em reservatórios de óleo e gás; 

Aplicações. Arraste viscoso e de forma. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Instrucionais 

Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. McDonald, A.T.; Pritchard, P.J.; Fox, R.W. Introdução À Mecânica Dos 
Fluídos. LTC,  8ª Ed. 2014; 

2. Brunetti, F. Mecânica dos Fluídos, Pearson Education, 2ª Ed. 2008; 
3. Yong, D.F.; Okiishi, T.H.; Munson, B.R. Fundamentos da Mecânica Dos 

Fluidos, Edgard Blucher, 2004. 

Complementar 

1. Potter. M. C., Wiggert, D.C. Mecânica dos Fluidos Trad. 3ª Edição. 
Thomson, São Paulo, 2004; 

2. Fox, R. W., McDonald, A. T. Introdução à Mecânica dos Fluidos. 5ª 
Edição. Livros Técnicos e Científicos Edit. S.A. Rio de Janeiro, 2001. 

3. Feghali, J. P. Mecânica dos Fluidos. Volumes 1 e 2. Livros Técnicos e 
Científicos Edit. S.A. Rio de Janeiro, 1974.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Operações Unitárias 

Período/turno: Noturno 

Termo: 7° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação, des-

crição, quantificação e solução de problemas relacionados ao pré-

processamento e processamento, pertinentes ou não, à indústria do petró-

leo. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os fenômenos 

relacionados aos processos físico-químicos utilizados na indústria química 

e do petróleo;  

 Determinar, compreender e identificar os processos diversos processos de 

destilação, processos de absorção e adsorção, extração líquido-líquido e 

líquido-gás e filtração;  

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

- Introdução e conceitos fundamentais das operações unitárias; 

- Processos de destilação; 

- Processos de absorção, adsorção e esgotamento; 

- Processos de extração líquido-líquido; 

- Fluidização de sólidos e separação de sólidos; 

- Bombas, trocadores de calor, combustão e geração de vapor, caldeiras, 

evaporadores e refrigeração. 

Conteúdo 

programático 

- Introdução e conceitos fundamentais das operações unitárias; 

- Processos de destilação: destilação descontínua, destilação por expansão 

e fracionada, fatores e problemas dos principais processos de destilação; 

- Processos de absorção, adsorção e esgotamento: solubridade de gases 

em líquidos, refluxos e equipamentos; 

- Processos de extração líquido-líquido: mecanismos e equipamentos de 

extração equilíbrio entre a fases líquidas, fatores que influenciam a extra-

ção; 

- Fluidização de sólidos e separação de sólidos: tipos e dimensões, arran-
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jos e fatores que influenciam no funcionamento de um ciclone, processo de 

craqueamento catalítico; 

- Bombas, trocadores de calor, combustão e geração de vapor, caldeiras, 

evaporadores e refrigeração: curvas características de bombas, ponto de 

trabalho, cavitação, associação de bombas. 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos Ins-

trucionais Ne-

cessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Terron, L. R., Operações Unitárias para Químicos, Farmacêuticos e En-
genheiros, LTC, 2012. 

2. Alan S. Foust, Curtis W. Clump, Leonard A. Wenzel et al., Princípios das 
Operações unitárias, LTC, 1982. 

3. M. A. Gauto, E G. R. Rosa, Processos e Operações Unitárias da Indús-
tria Química, Ciência MOderna, 2011. 

Complementar 

 1. McCabe, W. L.; Smith, J. C.; Harriott, P.  Unit Operations of Chemical 
Engineering 7th edition; New York: McGraw-Hill, 2005. 

2. Massarani, G. Fluidodinâmica em Sistemas Particulados; Rio de Janeiro: 
e-Papers, 2002. 

3. GEANKOPLIS, C., Transport Phenomena and Unit Operations, McGraw-
Hill, 1993. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Perfuração de Poços  

Período/turno: Vespertino 

Termo: 7° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação, des-

crição, quantificação e solução de problemas relacionados à engenharia de 

perfuração e aplicações em perfuração de poços, pertinentes ou não, à 

indústria do petróleo. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os fenômenos e 

problemas, relacionados à perfuração de poços, relacionados ou não à 

indústria de Petróleo.  

 Identificar e compreender os processos de planejamento e execução de 

perfurações.  

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Elementos de Mecânica das rochas, fluídos de perfuração. Projeto de poço: 

perfuração, cimentação e revestimentos, coluna de produção. Controle de 

blowout. Perfis para perfuração de poços. Gerenciamento do processo de 

produção. 

Conteúdo 

programático 

Perfuração de Poços, Fluídos de Perfuração. Revestimento e cimentação 

de poços. Técnicas de Perfuração. Operações especiais, Completação de 

Poços terrestres e submarinos. Elevação de petróleo e escoamento multi-

fásico. Sistemas  e estruturas marítimas e terrestres para produção de gás 

e petróleo. Sistemas  submarinos de produção e conceitos para operação, 

Linhas e Manifolds. Noções de automatização das operações de produção 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-
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ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

-Applied Drilling Engineering. SPE Textbook Series, Society of Petroleum 
Engineers, 1991. V2. 

- Devereux, S. Practical Well Planning and Drilling Manual. Tulsa: Pennwell 
Publishing Company, 1998. 

-Van Dyke, K. Fundamentals of Petroleum,1997. 

Complemen-

tar 

-Thomas, J.E.- Fundamentos de Engenharia de Petróleo, 2001. 
 -Brown, K. E. The Technology of Artificial Lift Methods. PPC Books, Tulsa, 

1997. 
- Katz, D,,Lee, R. Natural Gas Engineering: Production and Storage,. - New 

York: McGraw-Hill, 1990. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Química Ambiental  

Período/turno: Noturno 

Termo: 7° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28h 12h 40h 

Objetivos 

Gerais 

O aluno será capaz de descrever, analisar e aplicar os critérios para a ca-

racterização química dos compartimentos e componentes da atmosfera, 

hidrosfera e litosfera. 

Objetivos 

Específicos  

- Apresentar e discutir aspectos relacionados as propriedades físico-
químicas, comportamento ambiental e efeitos biológicos de constituintes 
inorgânicos e orgânicos do ambiente;  

- Compreender o emprego de técnicas analíticas na avaliação de 
contaminação em programas de monitoramento; 

- Discutir criticamente as legislações ambientais vigentes 

Ementa 

Conceitos fundamentais em química ambiental, características químicas 

dos diferentes compartimentos ambientais, química analítica aplicada a 

avaliações ambientais, dinâmica de moléculas no ambiente, avaliação, 

gestão e monitoramento de parâmetros ambientais e legislações ambien-

tais nos cenários nacional e internacional. 

Conteúdo 

programático 

 Conceitos fundamentais relacionados a química ambiental  
 Solubilidade, Kow, Koc, oxi-redução, pH, equilíbrio sortivo, volatilidade e 
meia-vida de moléculas; 

 Conceitos fundamentais de poluição (compartimentos ambientais, aporte, 
transporte, biodisponibilidade e ciclagem); 

 Principais fontes da poluição; 
 Fontes, propriedades físico-químicas, comportamento ambiental e efeitos 
biológicos de moléculas inorgânicos (macronutrientes, micronutrientes, 
metais e radioisótopos); 

 Fontes, propriedades físico-químicas, comportamento ambiental e efeitos 
biológicos de moléculas orgânicas (matéria orgânica, praguicidas clora-
dos, praguicidas fosforados, carbamatos, piretróides, bifenilas policlora-
das, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, esteróis, anti-incrustantes, 
nanocompostos, fármacos, resíduos sólidos e demais contaminantes 
emergentes); 

 Técnicas analíticas empregadas na identificação e quantificação de mo-
léculas orgânicas e inorgânicas; 

 Gestão de resíduos e substâncias químicas perigosas; 
 Regulamentação, legislação e normas nacionais e internacionais sobre 
os padrões de qualidade química e de contaminantes voltadas para en-
genharia e gestão ambiental 

Metodologia Aulas expositivas e exercícios. 
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de Ensino 

Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1- Stanley E. Manahan. Química Ambiental. 9a Ed. Bookman. 2013 
2- Baird, C. & Cann, M. Química Ambiental. 4a Ed. Bookman. 2011 

Complementar 

1- USEPA. Analytical Environmental Chemistry. 
http://www.epa.gov/esd/chemistry/anal-env-chem.htm  

2- Vesilind, P.A., Morgan, S.M., Heine, L.G. Introduction to Environmental 
Engineering. 3a. edição. Cengage Learning. 603p. 2010. 

3- Mihelcic, J.R., Zimmerman, J.B. Engenharia Ambiental: fundamentos, 
sustentabilidade e projeto. LTC. 617p. 2012 

  

http://www.epa.gov/esd/chemistry/anal-env-chem.htm
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Técnicas de análise de bacias sedimentares 

Período/turno: Vespertino 

Termo: 7
0
 

Carga Horária TEÓRI-

CA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para o entendimento dos 

métodos e técnicas de análise de bacias sedimentares. 

Objetivos 

Específicos  

Preparar o aluno para o entendimento da origem e evolução de bacias 

sedimentares com base em métodos geofísicos e perfilagem de poços. 

Apresentar ao aluno o arcabouço teórico da estratigrafia de sequências e 

interpretação de seções de sísmica de reflexão. 

Ementa 

Apresentar os métodos potencias de gravimetria e aeromagnetometria. 

Apresentar o método de sísmica de reflexão e interpretação dos dados com 

base na sismoestratigrafia e estratigrafia de sequências. Integração de dados 

de poços com dados de geofísica (sísmica, gravimetria, aeromagnetometria). 

Conteúdo 

programá-

tico 

Gravimetria e aeromagnetometria. Sísmica de reflexão. Noções de 

estratigrafia. Estratigrafia de sequências: conceitos gerais, controles 

estratigráficos (eustasia, clima, suprimento sedimentar e tectônica), tratos de 

sistemas, seqüências deposicionais e parasseqüências; eventos e ciclos 

deposicionais (ciclicidade). Análise integrada de dados geológicos para 

interpretação da evolução das bacias sedimentares. Geologia do petróleo de 

bacias sedimentares. 

Metodolo-

gia de En-

sino Utili-

zada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos 

Instrucio-

nais Ne-

cessários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Bizzi L.A., Schobbenhaus C., Vidotti R.M., Gonçalves J. H. (Org.) 2003. 
Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & SIG. 
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CPRM. Brasília. 692 p. Disponível on line em: URL: 
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=790&s
id=9 

2. Allen, P. A. & Allen, J. R. 2005. Basin analysis – principles and 
applications, 2 ed . Blackwell Publishing, 549 pp. 

3. Severiano Ribeiro, H.J.P. (Ed.) 2001. Estratigrafia de Seqüências - 
Fundamentos e aplicações. Editora da Universidade do Vale do Rio dos 
Sinos, 428p. 

Complemen-

tar 

1. Milani, E.J., Brandão, J.S.S.L., Zalán, P.V., Gamboa, L.A.P. 2000. Petróleo 
na margem continental brasileira: geologia, exploração, resultados e 
perspectivas. Brazilian Journal of Geophysics, 18(3): 351-396. 
http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf 

2. Mohriak W., Szatmari P., Anjos S.M.C. 2008. Sal: Geologia e Tectônica – 
Exemplos nas bacias brasileiras. Editora Beca São Paulo.  

3. Rodriguez, M.R., Suslick, S.B. 2009. An overview of Brazilian Petroleum 
Exploration Lease Auctions. Terrae, 6(1): 6-20. 
http://www.ige.unicamp.br/terrae/V6/PDF-N6/T-a1i.pdf 

4. Site ANP com apresentações sobre as bacias sedimentares brasileiras: 
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round5/round5/seminario_tecnico.asp 
e  

http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/seminario_tecnico.asp#Workshop

_Academicos 

  

http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf
http://www.ige.unicamp.br/terrae/V6/PDF-N6/T-a1i.pdf
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round5/round5/seminario_tecnico.asp
http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/seminario_tecnico.asp#Workshop_Academicos
http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/seminario_tecnico.asp#Workshop_Academicos
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Termodinâmica Química 

Período/turno: Vespertino 

Termo: 7
 o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 00h 60h 

Objetivos 

Gerais 
O aluno deverá aplicar os conhecimentos de termodinâmica aos processos 

químicos. 

Objetivos 

Específicos  

Descrever, de forma qualitativa e quantitativa, sistemas termodinâmicos de 

multicomponentes; visando a determinação das condições de equilíbrio 

das reações químicas e da transferência de espécies químicas entre fases 

diferentes. 

Ementa 

 

Estudo Termodinâmico de soluções ideais e reais. Conceitos de 

coeficiente de fugacidade e atividade. Equilíbrios físicos: Líquido-Vapor, 

Líquido-Líquido, sólido-líquido. Equilíbrio químico.  Análise Termodinâmica 

de sistemas envolvendo reações químicas. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

I.- As Leis da Termodinâmica. Máquinas Térmicas, Ciclos de Potência à 

Vapor. Rankine e suas componentes.  

II.- Ciclos de refrigeração. Eficiência dos ciclos termodinâmicos.  

III.- Propriedades Termodinâmicas de Substâncias Puras e de Soluções. 

3.1. Relações termodinâmicas.  

3.2. Avaliação das propriedades volumétricas de sistemas 

multicomponentes.  

3.3. Relações entre as funções de sistemas de composição variável. 3.4. 

Grandezas parciais molares. 

3.5. Fugacidade e coeficiente de fugacidade de substâncias puras. 

Propriedades Residuais. 

3.6. Fugacidade e coeficiente de fugacidade de componentes de misturas. 

3.7. Grandezas em excesso. Coeficiente de atividade. 

3.8. Estados padrões: Regra de Lewis-Randall e Lei de Henry.  

3.9 - Modelos para a determinação de coeficientes de atividade. 

IV.- Equilíbrio Físico. 

4.1. Conceitos de equilíbrio e equilíbrio de fase. 

4.2. Equilíbrio líquido-vapor. 

4.3. Equilíbrio líquido-líquido. 

4.4. Equilíbrio líquido-líquido-vapor. 

4.5. Solubilidade de gases 

V.- Equilíbrio Químico. 

5.1. A coordenada de reação. 

5.2. Critérios de equilíbrio químico. 
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5.3. A constante de equilíbrio químico. A energia de Gibbs padrão de 

reação. 

5.4. Efeito da temperatura sobre a constante de equilíbrio químico 

5.5. Relação entre a constante de equilíbrio químico e a composição. 

5.6. Reações em sistemas homogêneos. Reações simples. 

5.7.  Reações em sistemas heterogêneos. Reações simples. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

 

Básica 1. J. M. Smith, H.C. Van Ness, M. M. Abbott. Introdução à Termodinâmica 
da Engenharia Química - 7ª Ed. 2007. Rio de Janeiro: LTC, 2007.  

Complementar 

1. Sandler S. I., Chemical and Engineering Thermodynamics, 3rd ed., John 
Wiley & Sons, 1999 

2. L. R. Terron. Termodinâmica Química Aplicada. 1 ed. Editora Manole 
Ltda, 2009.  
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8 ° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 

 

  

1. Avaliação de formação e poços 

2. Aproveitamento de recurso solar 

3. Automação e controle de processos 

4. Cinética e reatores petroquímicos 

5. Engenharia de poços 

6. Engenharia de reservatório de petróleo 

7. Geologia do petróleo 

8. Geometria analítica e álgebra linear II 

9. Propriedades de rochas e perfilagem de poços 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Avaliação de Formações e Poços 

Período/turno: Noturno 

Termo: 8
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar aos alunos os principais métodos de avaliação de formações 

e poços. Proporcionar aos alunos os conhecimentos básicos para a 

análise de testes de formações, testemunhagem e perfilagem. 

Objetivos 

Específicos  

Conduzir gradativamente o aluno ao longo do curso a: Entender os 

conceitos básicos das variáveis que afetam o fluxo em meios porosos; 

Entender o ambiente de poço.; Entender as fases do processo de 

obtenção de dados para os estudos de Formações e Poços; Tornar o 

aluno apto em interpretar os testes de Formações. 

Ementa 

Apresentar aos alunos a teoria, aquisição e interpretação de perfis de 

poços. Apresentar as técnicas de testemunhagem e análise de 

testemunhos. Proporcionar ao aluno conhecimentos relativos à testes de 

Formação a poço aberto e poço revestido. 

Conteúdo 

programático 

Avaliação da pressão de reservatório. Identificação do fluido de forma-

ção. Estimativa do fluxo. Testes de formação em poços abertos e reves-

tidos. Interpretação dos testes de formação. Amostragem para PVT e 

perfilagem em poços revestidos perfis de fluxo, de caliper, de saturação 

de fluidos.  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Bourdet, D., Well Test Analysis - The Use of Advanced Interpretation 
Models. Knovel, 2002. 

2. Ahmed, T.; McKinney, P., Advanced Reservoir Engineering. Knovel, 
2005. 

3. Rosa, J.A.; Carvalho, R. S.; Xavier, J. A. D., Engenharia de 
Reservatórios de Petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 
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Complementar 

1. Thomas, E.J., Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2001. 

2. Tarek, A., Reservoir Engineering Handbook. 4ed. Knovel, 2010. 
3. Dake, L.P., Fundamentals of Reservoir Engineering. Knovel, 1978. 
4. Satter, A. et al., Practical Enhanced Reservoir Engineering. Knovel, 

2008. 
5. McCain, W.D., The Properties of Petroleum Fluids. 2ed. Knovel, 1990. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Aproveitamento de Recurso Solar 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: 8° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar a evolução histórica, os fundamentos e as aplicações envolvi-

dos no aproveitamento de recurso solar para uso em aquecimento, refrige-

ração e geração de eletricidade.   

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

- Compreender os conceitos básicos da transmitância radiativa da atmosfe-

ra e os fatores que influenciam a variabilidade espacial e temporal dos re-

curso energético solar;  

- Compreender as diferentes tecnologias de aproveitamento solar; 

- Compreender as diferentes metodologias de avaliação e previsão do re-

curso solar; 

- Descrever os componentes do sistema de aproveitamento térmico do 

recurso solar para o aquecimento e refrigeração; 

- Descrever os componentes do sistema de aproveitamento térmico do 

recurso solar para geração de eletricidade; 

- Descrever os componentes do sistema de aproveitamento fotovoltaico do 

recurso solar para geração de eletricidade; 

- Colaborar no desenvolvimento de um projeto de aproveitamento do recur-

so solar; 

- Conhecer a legislação e regulamentações específicas aplicadas ao setor 

de energia solar. 

Ementa 

O módulo visa promover a discussão e o conhecimento dos fatores associ-

ados a disponibilidade e variabilidade do recurso energético solar na super-

fície. Discussão detalhada dos processos físicos de atenuação e transfe-

rência radiativa na atmosfera serão discutidos. Métodos de aquisição de 

dados, previsão e estimativa do recurso solar serão discutidos. Diferentes 

tecnologias para aproveitamento térmico e fotovoltaico da energia solar 

serão abordados com objetivo de compreender a operação e funcionamen-

to de uma planta de geração solar. Atividades práticas serão desenvolvidas 

com o intuito de sedimentar conhecimento adquirido ao longo do módulo. 

Conteúdo 

programático 

1. Introdução, histórico e evolução tecnológica do aproveitamento do recur-

so solar: Definição.  

2. Transferência Radiativa na Atmosfera. 

- Absorção. 

- Espalhamento Mie e Rayleigh. 

- Fatores que influenciam na atenuação e variabilidade da energia so-

lar; 

- Aquisição de dados radiométricos no campo. 

3. Fundamentos da Geração de Energia Solar 

- Estado da arte no aproveitamento do recurso solar; 
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- Princípios básicos de funcionamento de aquecedores térmicos;  

- Princípios básicos de funcionamento de painéis fotovoltaicos; 

- - Cálculo da energia; 

- Efeitos de sombreamento e temperatura ambiente 

4. Modelagem numérica aplicada ao aproveitamento de energia solar 

- Modelos numéricos de previsão de tempo; 

- Modelos de transferência radiativa; 

- Modelos estatísticos; 

- Interpolação de dados observados; 

- Projeto de plantas de geração e aquecimento solar. 

5. Tecnologia da Geração de Energia Eólica 

- Painéis; 

- inversores; 

- Controle da Potência e frequência; 

- Geradores Elétricos; 

- Atividades de manutenção; 

6. Impactos ambientais e sociais associados ao aproveitamento solar. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e práticas com uso de recursos audiovisuais e computa-

cionais para apresentação e discussão do conteúdo programático da uni-

dade curricular. Estudo de casos serão realizados para promover a reflexão 

e aplicação dos conceitos e conhecimento alcançado na unidade curricular. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro-texto; 

Quadro negro. Laboratório de Aproveitamento de Recursos Solar. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado estará de acordo com o Projeto Pedagógi-

co do Curso. O aluno será avaliado através de atividades escrita e prática 

ao longo do módulo. Atividade de pesquisa bibliográfica será realizada para 

permitir ao estudante aprofundar em temas específicos do conteúdo pro-

gramático e os resultados serão avaliados como parte do sistema de avali-

ação da unidade curricular. A promoção do aluno na UC obedecerá aos 

critérios estabelecidos pela Pró-Reitora de Graduação. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Likhtenshtein, G. I. Solar Energy Conversion: New York: Wiley and 
Sons, 283p. 2012. 

2. Chen, C. J. Physics of Solar Energy. New York: Wiley and Sons,352 p. 
2013. 

3. Kalogirou, S. A. Solar Energy Engineering: Processes and Systems. 
New York: Academic Press, 850 p. 2009. 

4.Sen, Z. ., Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques. United 
Kingdom: Springer-Verlag., 2008. 

5. Li, J. and Heap, A D. Review of Spatial Interpolation Methods for Envi-
ronmental Scientists. Sidney: Australian Government Geoscience Aus-
tralia. 154p. 2008. 

Complementar 

1. Stoffel, T. et al. Concentrating Solar Power: Best practices handbook for 
the collection and use of solar resource data. Golen, colorado: National 
Renewable Energy Lab. 146p. 2010. 

2. Iqbal, M. An Introduction to Solar Radiation. New York: Academic Press, 
226p. 1993. 
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3. Empresa de Pesquisa Energética. Análise de Inserção da Geração So-
lar na Matriz Energética Brasileira. Nota técnica. Rio de Janeiro: EPE, 
2012. 

4. Wind Power Forecasting: State of the art-2009. Oak Ridge: Argonne 
National Lab., 2009. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Automação e Controle de Processos 

Período/turno: Noturno 

Termo: 8
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos necessários para realizar 

projetos para automação e controle de processos operacionais, em diver-

sos setores. 

Apresentar ao aluno os processos industriais em diversos setores (petró-

leo, etc.) atuais e tendências; projetos de automação, documentação e 

segurança. Especificação de hardware e desenvolvimento de software para 

automação de processos industriais; redes de comunicação e uma introdu-

ção à robótica industrial e manufatura integrada. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos são: 

 Apresentar as tendências na área de atuação; 

 Especificar hardware e software para automação de processos 

operacionais; 

 Entender a importância da robótica. 

Ementa 

 Introdução aos sistemas de automação industrial; 

 Automação e Controle em processos operacionais; 

 Arquitetura de Hardware e Software 

 Redes de Comunicação em Sistemas de Tempo Real 

 Sensores e Atuadores 

 Controladores Lógicos Programáveis 

 Simuladores 

 Robótica 

Conteúdo 

programático 

Introdução aos sistemas de automação industrial. Automação em proces-

sos contínuos. Controladores básicos. Sistemas digitais de controle distri-

buído (SDCD). Redes industriais: arquiteturas e tecnologias. Barramentos 

de campo. Redes em sistemas integrados de manufatura. Sensores e atu-

adores inteligentes. Controladores lógicos programáveis (CLP): arquitetura, 

programação. Sistemas de manufatura integrada por computador (CIM). 

Sistemas de transporte. Manipuladores robóticos; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Laboratório Didático e Elaboração de Projeto 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-

zada e Quadro Negro 
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Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Silveira, P.R., Automação e Controle Discreto. Editora Érica. 9
o
 Edi-

ção. 2002. 

2. Ogata, K. Engenharia de Controle Moderno. Editora Pearson. 5
a
 Edi-

ção. 2011. 

Complementar 

1. Moraes, C.C., Engenharia de Automação Industrial. 2a edição. Rio de 

Janeiro - RJ: LTC-Livros Técnicos e científicos, 2007. 

2. Pastore, P.L. Mecânica Fina no Brasil. 

https://sites.google.com/site/mecanicafinanobrasil 

3. Campos, Mario Massa de. et al. Sistemas Inteligentes em Controle e 

Automação de Processos. 1
a
 Edição. 2004. 

4. Bryan, L. A, Bryan, E.A Programmable controllers: theory and imple-

mentation - 2nd ed.- Industrial Text Company. 

5. Lander, C. W. – Eletrônica Industrial – 2ª. Ed., Makron Books, 1996. 

6. Sem, P. C. – Principles of Electric Machines and Power Electronics – 

2nd. Ed., JohnWiley & Sons. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Cinética e Reatores Petroquímicos 

Período/turno: Noturno 

Termo: 8
0
 

Carga Horária TEÓRI-

CA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Ensinar ao aluno as diferentes cinéticas de reações de interesse na petro-

química e entender modelagem e funcionamento dos reatores mais usados 

na Petroquímica e na indústria química.   

Objetivos 

Específicos  

A Cinética química e a modelagem de reatores são o coração da produção 

de quase todas as indústrias petroquímicas. Estes conhecimentos distin-

guem ao engenheiro do Petróleo e de fontes Renováveis da UNIFESP dos 

outros engenheiros. A seleção de um bom sistema reacional que opere de 

uma maneira eficiente será a chave para o sucesso econômico de uma plan-

ta industrial. 

Objetivos específicos do módulo: 

- o estudo e análise das variáveis que afetam a cinética de reações quími-

cas.  

- a identificação das características gerais dos reatores; 

- aprender o dimensionamento de reatores utilizados em processos quími-

cos e petroquímicos.  

Ementa 

Equação de velocidade de reações químicas. Reatores para sistemas 

homogêneos: tipos e características dos reatores ideais para processar 

reações isoladas e múltiplas. Associação de reatores. Utilização de reatores 

em processos industriais. Reações fluido sólido catalíticas e não catalíticas. 

Modelos de reatores para reações heterogêneas. Utilização de reatores em 

processos industriais: estudo de casos. 

Conteúdo 

programático 

1- Introdução: Reações químicas industriais na petroquímica e química. 

2- Cinética das reações homogêneas. 

3- Determinação da equação de velocidade de reação através da 

interpretação de dados experimentais. 

4- Introdução ao projeto de reatores para sistemas homogêneos. 

5- Análise individual de reatores ideais. 

6- Projeto de reatores para reações isoladas. 

7- Sistema de Reatores. 

8- Projeto de reatores para reações múltiplas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Instrucionais 

Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. A promoção do aluno obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Fogler, H.S. Elementos de Engenharia Das Reações Químicas. 4ª Ed. 

2012.  Editora LTC. Rio de Janeiro.  

Complementar 
2. Levenspiel, Octave; Engenharia das Reações Químicas. 3 ª Ed. 2000. 

Editora Edgard Blucher LTDA.  
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Engenharia de Reservatório de Petróleo 

Período/turno: Noturno 

Termo: 8° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação e  

descrição  e solução de problemas relacionados à engenharia de reserva-

tórios de Petróleo 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os fenômenos e 

problemas, relacionados a armazenamento e reservatórios de Petróleo.  

 Identificar e compreender os processos de planejamento  e definições de 

reservatórios.  

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Definição de reservatório de petróleo e gás. Classificação de reservatórios, 
Proprie-dades físicas; Propriedades de meios porosos, propriedades dos 
fluídos; caracterís-ticas de pressão de reservatório: Lei de Darcy, equação 
da difusividade. Testes de pressão, mecanismos de empuxo. Balanço de 
materiais. Fundamentos de transmissão de calor. Produtividade: declínio 
de reservatórios; propriedades PVT, indicie de produtividade. Simulação do 
tipo Black oil. Balanço volumétrico. Diferenças finitas. 

Conteúdo 

programático 

Definição de reservatório de petróleo e gás. Classificação de reservatórios, 

Propriedades físicas; Propriedades de meios porosos, propriedades dos 

fluídos; características de pressão de reservatório: Lei de Darcy, equação 

da difusividade. Testes de pressão, mecanismos de empuxo. Balanço de 

materiais. Fundamentos de transmissão de calor. Produtividade: declínio 

de reservatórios; propriedades PVT, indicie de produtividade. Simulação do 

tipo Black oil. Balanço volumétrico. Diferenças finitas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 
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Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Amyx, J.W.; Bass,J.;Whiting, D.M.Petroleum Resrvoir Enginnering 
Physical Properties; New York: MAcGraw-Hill, 1980. 

2. Van Dyke, K. Fundamentals of Petroleum, 1997 
3. Thomas, J.E.-Fundamentos de Engenharia de Petróleo 2001 

Complementar 
1. Teixeira, W. Decifrando a Terra, São Paulo, oficina de textos . 2000. 
 2. Brown, K. E. The Technology of Artificial Lift Methods. PPC Books, 

Tulsa, 1997. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Engenharia de poços 

Período/turno: Noturno 

Termo: 8
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar aos alunos os principais operações relacionadas ao projeto 

de perfuração de um poço. Proporcionar aos alunos os conhecimentos 

básicos para propor e executar um projeto de poço. 

Objetivos 

Específicos  

Conduzir gradativamente o aluno ao longo do curso a: Entender a 

operação de perfuração de poços; Entender a elaboração de projetos de 

poços; Entender as fases do processo de execução da perfuração e 

completação de poços. 

Ementa 

Apresentar aos alunos as operações, métodos e equipamentos 

relacionados à engenharia de poços. Apresentar as etapas de projeto, 

perfuração e completação de poços. 

Conteúdo 

programático 

Operações de perfuração, métodos e equipamentos. Projeto de poços: 

projeto de colunas de perfuração e de revestimento.  Fluídos de perfura-

ção e de cimentação. Cálculo de pressão estática e dinâmica no fundo 

do poço. Cálculo de vazão e queda de pressão no poço. Estabilidade de 

poços. Perfuração direcional. Completação de poços: conceitos básicos, 

tipos de completação.  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Rocha, L.A.S.; Azevedo, C.T., Projetos de Poços. 2ed. Interciência, 
2009. 

2. Bourgoyne, A.T.; Milheim, K.; Chenevert, M.; Young, F., Applied 
Drilling Engineering. Texas: Society of Petroleum Engineers, 1986 

3. Rocha, L.A.S. et al., Perfuração Direcional. 3ed. Interciência, 2011. 

Complementar 

1. Thomas, E.J., Fundamentos de Engenharia de Petróleo. Rio de 
Janeiro: Interciência, 2001. 

2. Chilingarian, G.V.; Serebryakov, V.A.; Robertson, J.O., Origin and 
Prediction of Abnormal Formation Pressures. Knovel, 2002. 
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Chakrabarti, S. (Org). Handbook of Offshore Engineering. Knovel, 2005. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Compo-

nente Curricular 

Geologia do Petróleo 

Período/turno: Vespertino 

Termo: 8
0
 

Carga Horária 

TEÓRICA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos necessários para o entendimento dos 

processos de geração, maturação, migração e armazenamento do petróleo.  

Objetivos 

Específicos  

Preparar o aluno para o reconhecimento dos diversos eventos relacionados à 

geração e armazenamento do petróleo, e predição dos ambientes mais 

favoráveis à ocorrência destes eventos. Introduzir o aluno aos principais 

sistemas petrolíferos das bacias sedimentares brasileiras. Apresentar ao 

aluno uma visão crítica do cenário geopolítico do petróleo no Brasil e no 

mundo.  

Ementa 

Apresentar os principais elementos e processos do sistema petrolífero: 

Rocha geradora, Rocha reservatório, Selo, Rochas de sobrecarga, 

Armadilhas, Geração, Migração e Sincronia. Apresentar as principais bacias 

sedimentares brasileiras e seus sistemas petrolíferos. Discutir o cenário 

geopolítico nacional e mundial com relação à distribuição de reservas de 

hidrocarbonetos e consumo. 

Conteúdo 

programáti-

co 

Petróleo e Sistema Petrolífero.  

Origem e classificação do Petróleo.  

Geração do Petróleo. 

Migração de hidrocarbonetos e Reservatórios.  

Tipos de Armadilhas.  

Estratigrafia e Origem de Bacias Sedimentares.  

Bacias Sedimentares Brasileiras e seus sistemas petrolíferos.  

Métodos de exploração e explotação. 

Lei do petróleo e marco regulatório brasileiro. 

Geopolítica do Petróleo 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos 

Instrucio-

nais Neces-

sários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 
Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Bizzi, L.A., Schobbenhaus C., Vidotti R.M., Gonçalves, J. H. (Org.) 2003. 
Geologia, tectônica e recursos minerais do Brasil: texto, mapas & SIG. 
CPRM. Brasília. 692 p. Disponível on line em: URL: 
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=790&s
id=9 

2. Mohriak W., Szatmari P., Anjos S.M.C. 2008. Sal: Geologia e Tectônica – 
Exemplos nas bacias brasileiras. Editora Beca São Paulo.  

3. Milani, E.J., Brandão, J.S.S.L., Zalán, P.V., Gamboa, L.A.P. 2000. Petróleo 
na margem continental brasileira: geologia, exploração, resultados e 
perspectivas. Brazilian Journal of Geophysics, 18(3): 351-396. 
http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf 

Comple-

mentar 

1. Press, F.& Silver,R.; Groetzinger,J. & Jordan, T. Para entender a Terra. 4 
ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006. 655 p. 

2. Allen, P. A. & Allen, J. R. 2005. Basin analysis – principles and 
applications, 2 ed . Blackwell Publishing, 549 pp. 

3. Rodriguez, M.R., Suslick, S.B. 2009. An overview of Brazilian Petroleum 
Exploration Lease Auctions. Terrae, 6(1): 6-20. 
http://www.ige.unicamp.br/terrae/V6/PDF-N6/T-a1i.pdf 

4. Site ANP com apresentações sobre as bacias sedimentares brasileiras: 
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round5/round5/seminario_tecnico.asp 
e  

http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/seminario_tecnico.asp#Workshop
_Academicos 

  

  

http://www.scielo.br/pdf/rbg/v18n3/a12v18n3.pdf
http://www.ige.unicamp.br/terrae/V6/PDF-N6/T-a1i.pdf
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round5/round5/seminario_tecnico.asp
http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/seminario_tecnico.asp#Workshop_Academicos
http://www.anp.gov.br/brnd/round9/round9/seminario_tecnico.asp#Workshop_Academicos
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Geometria Analítica e Álgebra Linear II 

Período/turno: Noturno 

Termo: 8
 o
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Aprimorar os conteúdos de Álgebra Linear cursados no Bacharelado 

Interdisciplinar em Ciências do Mar; 

Reconhecer na álgebra uma ferramenta que pode ser utilizada na área de 

Engenharia do Petróleo para a resolução de problemas práticos; 

Fornecer aos discentes conhecimentos e técnicas que lhe sejam úteis 

posteriormente, capacitando-o à aplicação dos temas abordados na 

resolução de problemas práticos associados à área de Engenharia do 

Petróleo;  

Desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, 

organização, flexibilidade, crítica e autocrítica no desenrolar do processo 

de ensino-aprendizagem. 

Objetivos 

Específicos  

O aluno será capaz de: 

1. Aprimorar os conceitos de álgebra linear 

2. Identificar a resolução de problemas aplicados através das ferra-

mentas matemáticas aprendidas nas aulas; 

3. Estudar os espaços vetoriais; 

4. Estudar as transformações lineares e aplicações;; 

5. Introduzir e estudar o conceito de autovalores e autovetores; 

6. Introduzir conceitos de teorema espectral e aplicações; 

7. Compreender o conceito e resolução Aplicações à solução de 

Equações Diferenciais Ordinárias e em Geometria Euclidiana. 

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

Ementa 

 

Espaços vetoriais com produto interno. Ortogonalidade e mínimos 

quadrados. Transformações lineares.  Autovalores e autovetores. Teorema 

espectral. Aplicações à solução de Equações Diferenciais Ordinárias e em 

Geometria Euclidiana. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

I. Espaços Vetoriais 

- Definição 

- Propriedades dos Espaços Vetoriais 

- Subespaços vetoriais 

- Combinação Linear 

- Dependência e Independência Linear 

- Base e dimensão de um Espaço Vetorial 

- Mudança de base 

- Espaços com produto interno: norma, 

ortogonalidade, base ortogonal, base 

ortonormal e ortogonalização de Gram-Schmidt. 
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II. Transformações Lineares 

- Definição 

- Propriedades 

- Núcleo e imagem de uma transformação linear 

- Matriz de uma transformação linear 

- Operações com transformações lineares 

- Transformações lineares no plano 

- Transformações lineares no espaço 

- Transformações Inversas (Isomorfismo) 

 

III. Autovalores e autovetores 

- Definição 

- Propriedades 

- Determinação de autovalores e autovetores 

- Diagonalização de operadores Lineares 

- Diagonalização de matrizes simétricas 

- Polinômio Característico 

- Polinômio Minimal 

IV. Teorema Espectral 

 

V. Aplicações à solução de Equações Diferenciais Ordinárias 

e em Geometria Euclidiana. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 
Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia atualiza-

da, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substi-

tutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de gru-

po. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

Sendo assim, a avaliação será composta por 2 ou 3 provas, seminário e 

lista de exercícios. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Leon, S.J. Álgebra Linear com Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 1998.3. 

Lima - Álgebra linear 
2. Boldrini, J. L; Costa, S. R. C; Figueiredo, V. L; Wetzler, H. G. Álgebra 

Linear. São Paulo: Harbra, 1986. 
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3. Lipschutz, S. Álgebra linear. São Paulo: McGraw-Hill, 1971. 
4. Noble, B; Daniel, J. W. Álgebra Linear Aplicada. Prentice/Hall do Brasil. 

1977. 
5. Winterle, Paulo. Vetores e Geometria Analítica. São Paulo: Pearson, 

2000. 
6. Lima, E.L. Álgebra Linear. Rio de Janeiro: SBM, 1996.(Coleção 

Matemática Universiria). 
7. Boulos, P. e Camargo, I. Introdução à geometria analítica no espaço. 

Makron Books Editora. 1997.  
8. Keith, N. W. Álgebra linear . McGraw-Hill, São Paulo. 2ed, 2006.  
9. Leithold, Louis. O cálculo com geometria analítica. 3.ed. São Paulo: 

Harbra, 2002 

Complementar 10. Simmons, G.F. - Cálculo com Geometria Analítica, v. 2, Ed. McGraw –
Hill. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Compo-

nente Curricular 

Propriedade de rochas e perfilagem de poços 

Período/turno: Vespertino 

Termo: 7
0
 

Carga Horária TEÓ-

RICA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28h 32h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar aos alunos os conceitos das propriedades relevantes avaliadas nos 

estudos de minerais e rochas. Proporcionar ao aluno os conhecimentos 

necessários para o entendimento dos princípios de funcionamento de cada 

ferramenta ou equipamento de perfilagem, bem como a aquisição de dados de 

perfilagem e interpretação dos resultados. 

Objetivos 

Específi-

cos  

Conduzir gradativamente o aluno ao longo do curso a: i) Entender os conceitos 

básicos das variáveis que afetam o fluxo em meios porosos; ii) Entender as 

fases do processo de obtenção de dados para os estudos de reservatórios; 

Entender o ambiente de poço e perfilagem. Conhecer as ferramentas de 

perfilagem. Tornar o aluno apto em interpretar os perfis geofísicos.. 

Ementa 

Apresentar aos alunos as propriedades de minerais e rochas mais relevantes 

em estudos geológicos, sua obtenção e procedimentos laboratoriais. 

Apresentar o ambiente de poço e operações de perfilagem. Proporcionar ao 

aluno conhecimentos relativos a aquisição e interpretação dos perfils de 

caliper, radiação gama, potencial espontâneo, resistividade, de imageamen de 

lito-densidade, porosidade, sônico, gravimétrico (BHGM), VSP, geoquímico, 

magnetométrico e de ressonância magnética . 

Conteúdo 

programá-

tico 

Propriedades e classificações de minerais. Propriedades das rochas e métodos 

laboratoriais de obtenção. Introdução: Aplicação da Perfilagem para estudos de 

Reservatórios. O poço atividades de perfuração, completação e avaliação. 

Tipos de perfilagem (Perfilagem com coluna e Perfilagem a cabo); PWD, LWD, 

AWD. Perfis Caliper e de Raios Gama (natural). Propriedades elétricas de ro-

chas, ambiente de poço e perfis SP. Perfis elétricos convencionais, de indução 

e elétricos focados. Perfis Microresistividade. Perfil de imagem resistiva: 

Dipmeter e acústico. Perfil Sônico. Perfil VSP (Sísmico Vertical). Perfil de Den-

sidade (Gama Induzido). Perfil Geoquímico.P erfil Neutrons. Integração de 

Perfis de GR e Porosidade. Perfis Gravimétricos e magnetométrico. Perfis utili-

zados na completação e produção. Perfil de Ressonância Magnética (NMR) 

Metodolo-

gia de 

Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 
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Recursos 

Instrucio-

nais Ne-

cessários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios 

de Avalia-

ção 

Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Rosa, A.J., Carvalho, R.S., Xavier, J.S.D. 2006. Engenharia de 
Reservatórios de Petróleo. Interciência – Petrobras. 

2. Girão Nery, G., 1998. Perfilagem Geofísica Aplicada à Água Subterrânea, 
em “Hidrogeologia – Conceitos e Aplicações”, CPRM, cap. 6. 
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=35&infoid
=1130 

3. Luthi, S.M. 2001. Geological Well Logs - Their use in reservoir Modeling. 
373 pp. Springer Verlag.  

Comple-

mentar 

1. PRESS.F.& SILVER,R.; GROETZINGER,J. & JORDAN, T. Para entender a 
Terra. 4 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 2006. 655 p. 

2. Asquish, G. and Gibson, C. 1982. Basic Well Log Analysis for Geologists. 
AAPG 

3. Aplicativo com cartas de correção de perfilagens: 
http://www.halliburton.com/ps/Default.aspx?navid=149&pageid=4854&prodi
d=PRN%3a%3aLF6YEF15 

4. Site Schlumberger sobre interpretação de perfis: 
http://www.slb.com/resources/publications/books/lipa.aspx    

http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=35&infoid=1130
http://www.cprm.gov.br/publique/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=35&infoid=1130
http://www.halliburton.com/ps/Default.aspx?navid=149&pageid=4854&prodid=PRN%3A%3ALF6YEF15
http://www.halliburton.com/ps/Default.aspx?navid=149&pageid=4854&prodid=PRN%3A%3ALF6YEF15
http://www.slb.com/resources/publications/books/lipa.aspx


 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

340 

 

 

 

 

 

9 ° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 

  

1. Aproveitamento de recurso eólico 

2. Armazenamento e transporte de petróleo 

3. Fluídos de perfuração e completação 

4. Projeto de trabalho de conclusão de curso para engenharias 

5. Simulação e modelagem de reservatório 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Aproveitamento de Recurso Eólico 

Período/turno: Noturno 

Termo: 9
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar a evolução histórica, os fundamentos e as aplicações envolvi-

dos no aproveitamento de recurso eólico com ênfase nas necessidades do 

País.   

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

- Compreender os conceitos básicos da dinâmica da atmosfera e os fatores 

que influenciam a variabilidade espacial e temporal dos ventos;  

- Descrever os componentes do sistema de aproveitamento de recurso 

eólico; 

- Compreender as diferentes tecnologias de aproveitamento eólico; 

- Compreender as diferentes metodologias de avaliação e previsão do re-

curso eólico; 

- Colaborar no desenvolvimento de um projeto de aproveitamento do recur-

so eólico; 

- Conhecer a legislação e regulamentações específicas aplicadas ao setor 

de energia eólica. 

Ementa 

O módulo abrange: o conceito de vento como variável em potencial para a 

produção de energia; o estado-da-arte do aproveitamento de recurso eólico 

no País; os fundamentos científicos e tecnológicos relacionados ao apro-

veitamento do recurso eólico para diversas finalidades e aplicações.   

Conteúdo 

programático 

1. Introdução, histórico e evolução tecnológica do aproveitamento do recur-

so eólico: Definição. Componentes do sistema 

2. A Física do vento 

- Vento: Definição; Características; Escalas; Causas. 

- Leis que descrevem a dinâmica da atmosfera. 

- Fatores que influenciam na disponibilidade e variabilidade do vento 

 - Análise probabilística do vento 

3. Fundamentos da Geração de Energia Eólica 

- Estado da arte no aproveitamento do recurso eólico; 

- Pirncípios básicos de funcionamento de aerogeradores;  

- A energia e potência extraída do vento e Máximo de Betz 

- Aerodinâmica: Otimização da conversão; Forças atuantes na pá. 

- Coeficiente de potência;  

- Cálculo da energia; 

- Efeitos de sombreamento e turbulência, “wake-effects”; 

4. Modelagem numérica aplicada ao aproveitamento de energia eólica 

- Modelos numéricos de previsão de tempo; 

- Modelos de conservação de massa; 

- Modelos CFD; 

- Métodos estatísticos; 
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- Projeto de parques eólicos. 

5. Tecnologia da Geração de Energia Eólica 

- Turbina; 

- Rotor; cabina; torre; 

- Controle  da Potência das turbinas; 

- Geradores Elétricos; 

- Atividades de manutenção; 

6. Impactos ambientais e sociais associados ao aproveitamento eólico. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas com uso de recursos audiovisuais e computacionais para 

apresentação e discussão do conteúdo programático da unidade curricular. 

Atividades práticas serão desenvolvidas em unidade curricular específica. 

Estudo de casos serão realizados para promover a reflexão e aplicação 

dos conceitos e conhecimento alcançado na unidade curricular. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro-texto; 

Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado estará de acordo com o Projeto Pedagógi-

co do Curso. O aluno será avaliado através de atividades escrita e prática 

ao longo do módulo. Atividade de pesquisa bibliográfica será realizada para 

permitir ao estudante aprofundar em temas específicos do conteúdo pro-

gramático e os resultados serão avaliados como parte do sistema de avali-

ação da unidade curricular. A promoção do aluno na UC obedecerá aos 

critérios estabelecidos pela Pró-Reitora de Graduação. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Measnet. Evaluation of site specific wind conditions. MEASNET Proce-
dure. Measuring Networ of Wind Energy Institutes, 53p. 2009. 

2. Hau, E. Wind Turbines: fundamentals, technologies, application, eco-
nomics. 3rd. edition. London: Springer, 2013. 

3. Jain, P.. Wind Energy Engeneering. New York: Mac Graw Hill, 2010. 
4.Burton, T. et al., Wind Energy Handbook. United Kingdom: John Willey & 

Sons Ltda., 2011. 
5. Brower, M. Wind Resource Assessment: A Practical Guide to Develop-

ing a Wind Project. United Kingdom: John Willey & Sons Ltda., 2012. 
 

Complementar 

1. Wiser, R., Z. Yang, M. Hand, O. Hohmeyer, D. Infi eld, P. H. Jensen, V. 
Nikolaev, M. O’Malley, G. Sinden, A. Zervos, 2011: Wind Energy. In 
IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 
Change  

2. Mitigation [O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. 
Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. 
Schlömer, C. von Stechow (eds)], Cambridge University Press, Cam-
bridge, United  

3. Kingdom and New York, NY, USA. Disponível em: http://srren.ipcc-
wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch07.pdf2. Acesso em 22/04/2014. 

4. MEASNET. Cup anemometry calibration procedure. MEASNET Proce-
dure. Measuring Network of Wind Energy Institutes, 26p. 2008. 

5. Empresa de Pesquisa Energética. Sistema de acompanhamento de 
medições anemométricas – AMA. Manual do Usuário. Nota técnica 
DEA 01/11. Rio de Janeiro: EPE, 2011. 

http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch07.pdf2
http://srren.ipcc-wg3.de/report/IPCC_SRREN_Ch07.pdf2
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6. Wind Power Forecasting: State of the art-2009. Oak Ridge: Argonne 
National Lab., 2009. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Armazenamento e Transporte de Petróleo 

Período/turno: Noturno 

Termo: 9
0
 

Carga Horária TEÓRI-

CA 

Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos Ge-

rais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação, 

descrição, quantificação e solução de problemas relacionados ao escoa-

mento monofásico e multifásico de fluidos, bem como dos métodos de 

elevação artificial mais utilizados na indústria do petróleo. 

Objetivos Es-

pecíficos  

Ao final do módulo, o aluno deverá ser capaz de: 
- Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os fenômenos e 
problemas relacionados aos escoamentos monofásico e multifásico de 
petróleo, relacionados ou não à indústria do petróleo. 
- Identificar e compreender os métodos de elevação artificial de 
hidrocarbonetos. 
- Comunicar-se eficientemente, nas formas escritas, oral e gráfica; 
Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Escoamento monofásico; escoamento multifásico; bombeio mecânico 

(BM); bombeio centrífugo submerso (BCS); bombeio por cavidades pro-

gressivas (BCP) e outros métodos. 

Conteúdo pro-

gramático 

Conceitos básicos: sistemas de produção, escoamentos monofásico e 
multifásico; 
Elevação natural: produtividade de um poço (IP, IPR, TPR); 
Métodos de elevação artificial: bombeio mecânico (BM); bombeio centrí-
fugo submerso (BCS); bombeio por cavidades progressivas (BCP) e ou-
tros métodos. 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro-texto; 
Quadro negro. 

Recursos Ins-

trucionais Ne-

cessários 

O sistema de avaliação adotado estará de acordo com o Projeto Pedagó-

gico do Curso. O aluno será avaliado através de atividades escrita e prá-

tica ao longo do módulo. Atividade de pesquisa bibliográfica será realiza-

da para permitir ao estudante aprofundar em temas específicos do conte-

údo programático e os resultados serão avaliados como parte do sistema 

de avaliação da unidade curricular. A promoção do aluno na UC obedece-

rá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitora de Graduação. 

Critérios de 

Avaliação 

Provas e exercícios 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andreolli, I. Introdução à elevação e escoamento monofásico e 
multifásico de petróleo. Rio de Janeiro: Interciência, 2016. 

2. Brown, K. E. The technology of artificial lift methods. V.2a, Tulsa: 
PennWell Books, 1980. 

3. Brown, K. E. The technology of artificial lift methods. V.2b, Tulsa: 
PennWell Books, 1980. 

Complementar 1. Lake, L. W. Production operations engineering. V.4, Richardson: SPE, 
2007. 

 

  



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

346 

 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Fluidos de Perfuração e Completação 

Período/turno: Noturno 

Termo: 9
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de apresentação, compreensão, 

interpretação e descrição das propriedades químicas dos fluidos de perfu-

ração e completação de poços apresentando os aspectos de projetos e  

operacionais, pertinentes ou não, à indústria do petróleo. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os principais fluidos 

de perfuração e completação de poços; 

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Apresentação das propriedades químicas e das funções dos fluidos utiliza-

dos em poços de petróleo; 

Tipos de fluidos e fluidos especiais;  

Filtração, separação de partículas e aditivos para fluidos de perfuração; 

Propriedades de PVT, reologia e reometria; 

Estabilidade de poço; 

Fluidos de completação e dano à formação; 

Conteúdo 

programático 

Apresentação das propriedades químicas e das funções dos fluidos utiliza-

dos em poços de petróleo: suas funções, características, composições e 

propriedades físico químicas.   

Tipos de fluidos e fluidos especiais: aquosos e não-aquosos, fluidos con-

vencionais e não convencionais,  dispersos,   saturados,  poliméricos e 

isentos de sólidos e emulsionados. Fluidos Especiais: à base de óleo die-

sel, à base de óleo mineral, à base de parafinas e sintéticos.  

Filtração, separação de partículas e aditivos para fluidos de perfuração: 

principais processos de filtração, parâmetros, controle de sólidos: tama-

nhos de partículas, sistema de circulação e separação: por hidrociclones e 

por centrífugas.  

Propriedades de PVT, reologia e reometria: pressão de bolha, fator volume-

formação, compressibilidade isotérmica, viscosidade, tensão superficial, 

conceitos; modelo newtoniano e não newtonianos, introdução à reometria e 

suas aplicações. 
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Estabilidade de poço: fundamentos e princípios,  mecanismos de instabili-

dade; inibição físico-química, controle da instabilidade e prisão de ferra-

menta. 

Fluidos de completação e dano à formação: composição, tipos e soluções 

salinas, corrosão e perda de circulação e aditivos, conceituação e razão de 

dano, formação, avaliação e prevenção do dano à formação e remoção de 

dano. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Machado, J. C. V., Reologia e Escoamento de Fluidos – Ênfase na 
Indústria do Petróleo. Interciência, 2002. 

2. Schramm, G., Reologia e Reometria – Fundamentos Teóricos e Práti-
cos. Artliber, 2006. 

3. Caenn, R.; Darley, H. C. H.; Gray, G. R., Composition and Properties of 
Drilling and Completion Fluids. 6ed. Knovel, 2011. 

Complementar 

1. Caenn, R.; Darley, H.C.H.; Gray, G.R., Composition and Properties of 
Drilling and Completion Fluids. 6ed. Knovel, 2011. 

2. Garcia, J. E. de Lima, A completação no mar,  CEN-NOR, Petrobrás, 
Maio/97. 

3. Fink, J.K., Petroleum Engineer´s Guide to oil Field Chemicals and Flu-
ids. Knovel, 2012. 

4. Motta, E. P., Tratamentos químicos na completação, Petrobrás , Rio de 
Janeiro, 1996 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso para Engenha-

rias 

Período/turno: Noturno 

Termo: 9
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00h 20h 20h 

Objetivos 

Gerais 

Estimular o graduando a elaborar seu projeto de Trabalho de Conclusão 

de Curso 

Objetivos 

Específicos  

Aprimorar as habilidades de apresentação escrita e oral de trabalhos 

científicos; 

Aprimorar as habilidades de redação científica. 

Ementa 

Definição de perguntas científicas. Etapas de um projeto científico. Apre-

sentação escrita e oral de um projeto de Trabalho de Conclusão de Cur-

so. 

Conteúdo 

programático 

Elaboração de um projeto de pesquisa para Trabalho de Conclusão de 

Curso.  

Definição de tema, hipótese e objetivos. Delineamento da pesquisa. 

Pesquisa bibliográfica e redação do referencial teórico do Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

Apresentação escrita e oral do projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teóricas, práticas, teórico-prática, elaboração de projetos de 

pesquisa, sala de aula. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atuali-

zada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M. M. D. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: 

elaboração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 424 

p. il. ISBN 8508047355X. 

3. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

4. Marconi, M. de A. & Lakatos, E. M. Metodologia do Trabalho 

Científico: procedimentos básicos; pesquisa bibliográfica, projeto e 

relatório; publicações e trabalhos científicos. 7 ed. São Paulo: Atlas, 

2001 
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Complemen-

tar 

1. Severino. A. J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Pau-

lo: Cortez, 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Simulação e Modelagem de Reservatórios 

Período/turno: Noturno 

Termo: 9
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20h 60h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Familiarizar e habilitar o aluno com a modelagem geológica 

tridimensional e simulação de fluxo de reservatórios de hidrocarbonetos.  

Objetivos 

Específicos  

Familiarizar o aluno com os diferentes processos geológicos que 

influenciam na caracterização do reservatório de hidrocarbonetos. 

Entender as diferentes escalas de amostragem na caracterização de 

reservatórios. Habilitar o aluno no processo de integração de dados em 

diferentes escalas. Familiarizar o aluno com as etapas da simulação 

computacional de reservatórios de hidrocarbonetos. Entender os 

principais fatores que influenciam na simulação de reservatórios. Habilitar 

o aluno a construir modelos de simulação e interpretar os resultados da 

simulação. Preparar o aluno para refinar o modelo de simulação com 

base no histórico de produção e simular cenários de produção futuros.  

Ementa 

Apresentar ao aluno o fluxo de trabalho da geologia de reservatórios de 

hidrocarbonetos. Conhecer os principais fatores geológicos que 

influenciam que influenciam no modelo geológico 3D e simulação de 

fluxo de reservatórios.  

Conteúdo 

programático 

Introdução à modelagem de reservatório. Definição de rochas 

reservatório e não-reservatório. Correlação rocha-perfil. Correlação 

estratigráfica. Modelagem estrutural – superfícies e falhas. Definição de 

malhas e zonas reservatórios. Introdução à geoestatística. Modelagem 

de reservatórios: fácies sedimentares e propriedades petrofísicas. 

Processos de upscaling. Cálculo de incertezas. Modelo Geológico VS. 

Modelo de Simulação. Tipos de simuladores numéricos de fluxo. Leis 

básicas e equações dos simuladores. Modelo de fluido. Curvas de 

permeabilidade relativa.Equações de compressibilidade. Upscaling – Grid 

e Propriedades. Estratégias de desenvolvimento e histórico. Análise dos 

resultados da simulação. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos 

Instrucionais 
Computador, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 
Provas e exercícios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Rosa, A.J., Carvalho, R.S., Xavier, J.S.D. 2006. Engenharia de 
Reservatórios de Petróleo. Interciência – Petrobras. 

2. Cosetino, L. Integrated Reservoir Studies. 2001. 328p. 
3. Kleppe, J. Reservoir Simulation – Lecture Notes, 

www.ipt.ntnu.no/~kleppe/TPG4160/, 2010 

Complementar 

1. Yamamoto, J.K. Avaliação e classificação de reservas minerais. 2001. 
Editora da Universidade de São Paulo, 2001. 226 p. 

2. Deutsch, C.V. Geostatistical Reservoir Modeling, 2002. 384p. 
3. Luthi, S.M. 2001. Geological Well Logs - Their use in reservoir 

Modeling. 373 pp. Springer Verlag. 

 

  

http://www.ipt.ntnu.no/~kleppe/TPG4160/
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10 ° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

  

1. Caracterização de Combustíveis e Derivados 

2. Recurso Hidráulico e das Marés 

3. Refino de Petróleo 

4. Sistemas Marítimos de Produção de Petróleo 

5. Trabalho de Conclusão de Curso I para engenharias 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Caracterização de Combustíveis e Derivados 

Período/turno: Noturno 

Termo: 10° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, quantificação e 

caracterização de combustíveis e seus derivados. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os principais tipos de 

combustíveis e seus derivados;  

 Determinar, compreender e identificar os processos diversos processos de 

produção e características gerais dos combustíveis e seus derivados; 

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

- Propriedades do petróleo; 

- Propriedades dos gases; 

- Propriedades do álcool, óleos vegetais, gorduras e ceras; 

- Propriedades e aplicações dos principais derivados do petróleo.  

Conteúdo 

programático 

- Propriedades do petróleo: características gerais e origem dos combustí-

veis fósseis, extração e refino, transformação dos derivados de petróleo, 

armazenamento e transporte de petróleo e seus derivados; 

- Propriedades dos gases: gás natural, gás de xisto, etano e propano, naf-

ta. 

- Propriedades do álcool, óleos vegetais, gorduras e ceras: classificação, 

propriedades gerais, processos de extração, refino e aplicação do álcool, 

óleos e gorduras. 

- Propriedades e aplicações dos principais derivados do petróleo: aspectos 

gerais das resinas termoplásticas, petroquímicos básicos, produtos farma-

cêuticos, higiene pessoal e cosméticos, adubos e fertilizantes, defensivos 

agrícolas, indústria de tintas, esmaltes e vernizes, sabões e detergentes. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Triggia, Attilio Alberto e Thomas, José Eduardo. Fundamentos de 
engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro. 2001. 271 p. 

2. Instituto Brasileiro de Petróleo. Petróleo e derivados: noções básicas. 
Rio de Janeiro : IBP, 1989. 189 p. 

3. Szklo, Alexandre Salem e Uller, Victor Cohen. Fundamentos do refino 
de petróleo: tecnologia e economia. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro. 
2008. 285 p. 

Complementar 

1. Canevarolo Júnior, Sebastião V.(Sebastião Vicente). Ciência dos polí-
meros: um texto básico para tecnólogos e engenheiros. 2. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Artliber, 2002. 183 p. 

2. Fazenda, Jorge M. R., coord. Tintas & vernizes: ciência e tecnologia . 
3. ed. rev. e ampl. São Paulo, SP : E. Blücher ; ABRAFATI, 2005. 1044 
p. 

3. Luiz Cláudio Cardoso. Petróleo: do poço ao posto. Rio de Janeiro, RJ : 
Qualitymark, 2005. 178 p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Recurso Hidráulico e das Marés 

Período/turno: Noturno 

Termo: 10° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar a evolução histórica, os fundamentos e as aplicações envolvi-

dos no aproveitamento de recurso energético das marés, ondas e correntes 

oceânicas.   

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

- Compreender os conceitos básicos da dinâmica dos oceanos e os fatores 

que influenciam a variabilidade espacial e temporal da energia das marés, 

ondas e correntes oceânicas;  

- Descrever os componentes do sistema de aproveitamento desses recur-

sos energéticos; 

- Compreender as diferentes tecnologias de aproveitamento energético; 

- Compreender as diferentes metodologias de avaliação e previsão do re-

curso energético; 

- Colaborar no desenvolvimento de um projeto de aproveitamento do recur-

so; 

- Conhecer a legislação e regulamentações específicas aplicadas ao setor. 

Ementa 

O módulo tem como foco a introdução à energia maremotriz e energia das 

ondas. No módulo serão abordados temas como a origem das marés e 

ondas; energia cinética e potencial envolvidas em correntes marítimas e 

níveis de mares; e obtenção de energia das mares e das ondas. Principais 

características das turbinas utilizadas em usinas maremotrizes e o mode-

lamento matemático e simulações também serão discutidas de modo a 

contribuir para o perfil proposto para o egresso. 

Conteúdo 

programático 

1. Introdução, histórico e evolução tecnológica do aproveitamento do recur-

so energético das marés e ondas: Definição. Componentes do sistema 

2. A Física dos oceanos 

- Correntes e ondas de gravidade: Definição, Características, Escalas e 

Causas. 

- Leis que descrevem a dinâmica dos oceanos. 

- Fatores que influenciam na disponibilidade e variabilidade do recurso 

energético 

 - Análise probabilística das marés e ondas. 

3. Fundamentos da Geração de Energia Maremotriz e de Ondas 

- Estado da arte no aproveitamento do recurso energético; 

- Princípios básicos de funcionamento de geradores;  

- A energia e potência extraída das marés ondas e correntes oceânicas 

- Aerodinâmica: Otimização da conversão; Forças atuantes na pá. 

- Coeficiente de potência;  

- Cálculo da energia; 

- Efeitos de sombreamento e turbulência. 
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4. Modelagem numérica aplicada ao aproveitamento de energia  

- Modelos numéricos de previsão de altura e constante de tempo; 

- Modelos de conservação de massa; 

- Métodos estatísticos; 

- Projeto de plantas de maremotriz. 

5. Tecnologia da Geração de Energia  

- Turbina; 

- Rotor; cabina; torre; 

- Controle  da Potência das turbinas; 

- Geradores Elétricos; 

- Atividades de manutenção; 

6. Impactos ambientais e sociais associados ao aproveitamento eólico. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e práticas com uso de recursos audiovisuais e computa-

cionais para apresentação e discussão do conteúdo programático da uni-

dade curricular. Estudo de casos serão realizados para promover a reflexão 

e aplicação dos conceitos e conhecimento alcançado na unidade curricular. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro-texto; 

Quadro negro. Laboratório de Aproveitamento de Recurso maremotriz. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado estará de acordo com o Projeto Pedagógi-

co do Curso. O aluno será avaliado através de atividades escrita e prática 

ao longo do módulo. Atividade de pesquisa bibliográfica será realizada para 

permitir ao estudante aprofundar em temas específicos do conteúdo pro-

gramático e os resultados serão avaliados como parte do sistema de avali-

ação da unidade curricular. A promoção do aluno na UC obedecerá aos 

critérios estabelecidos pela Pró-Reitora de Graduação. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Charlier, R. H. and Finki, C. W.. Ocean Energy: Tide and Tidal Power. 
London: Springer-Verlag, 262 p. 2009. 

2. Salameh, Z. Renewable Energy System Design. New York: Academic 
Press, 2014. 

3. Lyatkher, V. Tidal Power: Harnessing Energy from Water Currents. New 
York: Wiley-Scrivener, 272 p. 2014. 

Complementar 

1. Shields, M. A. and Payne, A. I. L. Marine Renewable Energy Technology 
and Environmental Interactions. London: John Willey nd Sons, 176p. 
2014. 

2. Andrews, J. and Jelley, N. Energy Science: Principles, Technologies, 
and Impacts. 2

nd
 edition. Oxford: Oxford University Press, 2013. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Refino do Petróleo 

Período/turno: Noturno 

Termo: 10° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Conhecer os processos de fracionamento do petróleo, que o convertem em 

uma ampla gama de produtos, de alto valor commercial, e que realizam os 

tratamentos necessários para que estes produtos enquadrem-se nas 

normas de utilização. 

Objetivos 

Específicos  

A disciplina visa estudar os esquemas de refino, através dos processos  de 

separacão, conversão, tratamentos  e  processos auxiliares. 

Ementa 

 

Classes de Petróleo. Caracterização do Petróleo. Processos de separação. 

Processos de conversão. Pocessos de tratamentos. Processos auxiliaries. 

Conteúdo 

programático 

Classes de Petróleo. Caracterização do Petróleo; 

Destilação atmosférica e a vácuo; 

Craqueamento catalítico; Reforma catalítica;  

Alquilação catalítica. Conversão térmica.  

Hidrocraqueamento; 

Processos de tratamento de derivados; 

Processos de refino para produção de lubrificantes: Destilação; 

Desasfaltação a propano;  

Desaromatização a furfural, Desparafinação a MIBC; 

Extração de aromáticos; 

Adsorção de parafinas lineares.;   

Hidrotratamento de lubrificantes e parafinas, geração de hidrogênio. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e práticas com uso de recursos audiovisuais e computa-

cionais para apresentação e discussão do conteúdo programático da uni-

dade curricular. Estudo de casos serão realizados para promover a reflexão 

e aplicação dos conceitos e conhecimento alcançado na unidade curricular. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro-texto; 

Quadro negro. Laboratório de Refino do Petróleo. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será composta por prova escrita a ser realizada 

individualmente e sem consulta (60% da nota), seminário a ser realizado 

em grupo (20% da nota total) e relatório de laboratório ( 20% da nota). 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Szklo, A., Uller, V. C.; Fundamentos do Refino de Petróleo; 2ª Ed., Inter-

ciência, 2008. 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

358 

 

 

2. Mariano, J. B.; Impactos Ambientais do Refino de Petróleo; Interciência, 
2005. 

3. Frank Jahn et. Al. Introdução à Exploração e Produção de Hidrocarbo-
netos. Campos. 2012. 

Complementar 
1. Riazi, M. R.; Characterization and Properties of Petroleum Fractions, 

ASTM International, 2005. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Sistemas Marítimos de Produção de Petróleo 

Período/turno: Noturno 

Termo: 9
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar aos alunos os principais sistemas de produção offshore. 

Proporcionar aos alunos os conhecimentos básicos para propor e 

executar projetos de sistemas marítimos de produção de petróleo. 

Objetivos 

Específicos  

Conduzir gradativamente o aluno ao longo do curso a: Conhecer os 

principais tipos de equipamentos de produção, coleta e escoamento 

offshore, suas características e especificações; Entender os métodos de 

garantia de escoamento de produção. 

Ementa 

Apresentar aos alunos as características gerais dos equipamentos 

marítimos de coleta e escoamento da produção. Apresentar as os 

principais tipos de unidades marítimas de produção, amarração e 

ancoragem de plataformas. Apresentar os equipamentos de 

processamento primário offshore. 

Conteúdo 

programático 

Sistema submarino de coleta e escoamento da produção: equipamentos 

submarinos de coleta e escoamento; linhas rígidas e flexíveis; risers de 

produção; dutos de escoamento; bombas e compressores. Métodos de 

prevenção e remedição de depósitos e parafinas em linhas e equipamen-

tos submarinos; controle da formação de hidratos e de incrustações sali-

nas. Unidades marítimas de produção: plataformas fixas; plataformas 

semi-submerscíveis: unidades tipo FPSO e FSO; plataformas de pernas 

atirantadas (TLP); plataformas tipo spar. Sistemas de amarração e anco-

ragem de unidades marítimas: bombeamento multifásico submarino; 

separação submarina de fluidos de produção; processamento primário de 

petróleo em sistemas offshore (separação gás liquido, tratamento de 

petróleo, tratamento de efluentes). 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computados, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de Provas e exercícios 
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Avaliação 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. SOCIETY OF UNDERWATER TECHNOLOGY - SUT. Modular 
Subsea Production Systems; xx: Graham and Trotman Publishers, 
1987. 

2. Bai, Y.; Bai, Q., Subsea Engineering Handbook. Knovel, 2012. 
3. Hyne, N.J., Nontechnical Guide to Petroleum Geology, Exploration, 

Drilling, and Production. 2ed. Knovel, 2001. 

Complementar 

1. Chakrabarti, S., Handbook of Offshore Engineering. Knovel, 2005. 
2. Paik, J.K.; Thayamballi, A.K., Ship-Shaped Offshore Installations – 

Design, Building and Operation. Knovel, 2007. 
3. Tiratsoo, J., Pipeline Pigging and Integrity Technology. 3ed. Knovel, 

2003. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Trabalho de conclusão de curso I para Engenharias 

Período/turno: 10
0
 

Termo: Noturno 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00h 40h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Estimular o graduando a elaborar seu projeto de Trabalho de Conclusão 

de Curso 

Objetivos 

Específicos  

Coleta de dados científicos.  

Estimular a avaliação crítica sobre as etapas do trabalho científico e a 

versatilidade para lidar com os problemas durante sua execução.  

Aprimorar as habilidades de redação científica; 

Aprimorar as habilidades de apresentação escrita de dados parciais de 

pesquisas científicas;   

Ementa 

Definição de metas e organização para execução de projetos. Amostra-

gem de dados para teste de hipóteses. Bases de dados e armazenamen-

to de dados. Avaliação crítica do andamento de projetos científicos.  

Conteúdo 

programático 

 Desenvolvimento de um projeto de pesquisa para Trabalho de 

Conclusão de Curso.  

 Preparação de material e definição de metas e cronograma. 

Amostragem de dados.  

 Pesquisa bibliográfica e redação do referencial teórico do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 Apresentação escrita de relatórios de andamento e parcial. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, elabora-

ção de projeto, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula, la-

boratório de informática e laboratório experimental.  

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atuali-

zada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M.M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: ela-

boração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 
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3. Cervo, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Ma-

kron Books, 1996. 

4. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 424 

p. il. ISBN 8508047355X. 

5. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

6. Lakatos, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 

2001. 

7. Volpato, G.L. Barreto, R. Estatística em dor!. Best Writing. 2012. 

8. Volpato G.L. 2013. Ciência: da filosofia à publicação. 6ª ed. 377p. 

Complemen-

tar 

1. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002. 

2. Severino. A.J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 
Cortez, 2008. 
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11 ° TERMO 

 

 Módulos fixos  

 Módulos eletivos livre 

 

  

1. Bioenergia e combustíveis alternativos 

2. Instalação de plantas, produção de petróleo e biocombustível 

3. Petroquímica 

4. Técnicas de Contenção de Vazamentos 

5. Trabalho de Conclusão de Curso I para engenharias 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente Cur-

ricular 

Bioenergia e Combustíveis Alternativos 

Período/turno: Vespertino 

Termo: 11° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos Ge-

rais 

Expor os tipos e as diferenças entre os recursos combustíveis existentes e apresen-

tar as potenciais fontes alternativas e renováveis de novos e futuros combustíveis 

Objetivos Es-

pecíficos  

- Apresentar aspectos históricos, legais, sociais, econômicos e políticos do cenário 

energético no Brasil e no mundo, enfatizando os combustíveis convencionais e 

alternativos 

- Reconhecer os recursos energéticos combustíveis existentes e discutir os seus 

impactos na sociedade e no ambiente 

- Entender conceitos como “mudanças climáticas”, “impactos ambientais”, “susten-

tabilidade”, “recursos renováveis”, entre outros na perspectiva dos combustíveis 

- Distinguir os principais tipos de combustíveis alternativos: bioálcool, biodiesel, 

carvão, biomassa, biogás (syngás), hidrogênio e gás de xisto  

- Promover uma contextualização integrada sobre aquisição, produção e utilização 

de combustíveis alternativos 

- Introduzir a literatura científica da área  

- Incentivar discussões sobre aspectos relacionados aos combustíveis alternativos 

e renováveis, embasando tomadas de decisões inteligentes e informadas quanto às 

questões energéticas. 

Ementa 

Apresentar aspectos legais, econômicos e políticos do cenário energético mundial, 

enfatizando os impactos sociais e ambientais de combustíveis convencionais e 

alternativos. O módulo visa, ainda, examinar o campo em expansão dos recursos 

energéticos não-convencionais, promovendo uma contextualização integrada sobre 

produção e utilização de combustíveis alternativos. Os tópicos versarão sobre: 

características biológicas das matérias-primas; química de biocombustíveis; com-

bustíveis derivados de carvão; biodiesel, reação de transesterificação, separação 

de fases, destilação da glicerina e purificação; bioálcoois como combustível, produ-

ção e aplicação; biodigestor, gaseificação de biomassa, fermentação e tratamento 

anaeróbio de resíduos; combustíveis para geração de hidrogênio, principais catali-

sadores para geração de hidrogênio, reação do hidrogênio e oxigênio, reação de 

Fisher-Tropsch; gás de xisto, extração e reforma; abordagens genômicas e molecu-

lares empregadas na bioprospecção e desenvolvimento da nova geração de bio-

combustíveis. 

Conteúdo pro-

gramático 

1. Introdução aos combustíveis e biocombustíveis, legislação e políticas energéticas 

2. Mudanças climáticas, o impacto ambiental do CO2 e sua regulação. 

3. Combustíveis convencionais, esgotamento das fontes de combustíveis fósseis, e 

a importância dos recursos renováveis 

4. Combustíveis derivados de carvão: pirólise, liquefação direta e indireta, e copro-
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cessamento de óleo de carvão 

5. Combustíveis obtidos a partir de gás natural: destaque para a reação de Fisher-

Tropsch e catálise 

6. Gás de xisto: extração e reforma, impactos ambientais e regulação. 

7. Biocombustíveis: prospecção, sustentabilidade, regulação e impactos ambientais 

8. Biomassa: geração de energia a partir de resíduos 

9. Biogás: produção a partir da digestão anaeróbia de matéria orgânica 

10. Biodiesel: fontes vegetais, propriedades químicas, reação de transesterificação 

de triglicerídeos e processos químicos envolvidos na obtenção e utilização do bio-

diesel 

11. Biodiesel de microalgas: curva de crescimento, extração de óleos e melhora-

mento das propriedades do biodiesel. 

12. Bioálcoois: produção de etanol a partir de matéria-prima celulósica 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Aulas expositivas e práticas com uso de recursos audiovisuais, computacionais e 

de laboratório para apresentação e discussão do conteúdo programático da unida-

de curricular.  

Recursos Ins-

trucionais Ne-

cessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Projetor de slides; Livro-texto; Quadro 

negro. Laboratório. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado estará de acordo com o Projeto Pedagógico do 

Curso. O aluno será avaliado através de atividades escrita e prática ao longo do 

módulo. Atividade de pesquisa bibliográfica será realizada para permitir ao estudan-

te aprofundar em temas específicos do conteúdo programático e os resultados 

serão avaliados como parte do sistema de avaliação da unidade curricular. A pro-

moção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitora de 

Graduação. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Chemistry in Context: Applying Chemistry to Society. The American Chemical 

Society. 8
th

 ed. McGraw-Hill Science. 608pp. 2014. 

2. Stryer L. Bioquímica. 4
th
 ed. Guanabara Koogan. 1000 pp. 1996  

3. Madigan, M.T.; Martinko; J.M.; Dunlap, P. V.; Clark, D. P.  Microbiologia 

de Brock, 12 ed, Artmed, 2010, 1160pp. 

Complementar 

1. Handbook of Alternative Fuel Technology. Lee S, James G. Speight JG, Loyalka 

SK (Eds). 2
nd

 ed. Taylor and Francis. 712 pp. 2014. 

2. Série dos livros Prosab/FINEP. Disponível em 

(http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm) 

3. Samir, K.K. Anaerobic Biotechnology for Bioenergy Production: Princi-

ples and Applications, Wiley-Blackwell, 2008, 320p. 

4. Speece, R.E. Anaerobic Biotechnology for Industrial Wastewaters. Ar-

chae Press, Nashville, Tennessee, 1996  

5. Chernicharo, C.A. Princípios do Tratamento Biológico de Águas Residu-

árias: Reatores anaeróbios. Editora: Universidade Federal de Minas 

Gerais, v. 5, 1997, 246p.  

http://www.finep.gov.br/prosab/produtos.htm
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6. Sant’Anna Jr, G. L. Tratamento Biológico de Efluentes: Fundamentos e 

Aplicações. Editora Interciência, Rio de Janeiro, 2010, 398p. 

7. Biology of Anaerobic Microorganisms – A. J. B. Zehnder. John Wiley and 

Sons Inc., Publications, 1988.  

8. Walisiewicz, M. Energia Alternativa: Solar, Eólica, Hidrelétrica e de 

Biocombustíveis. São Paulo, SP: Publifolha, 2008. 

9. Wastewater Microbiology – G. Bitton. Willey-Liss (John Wiley and Sons 

Inc., Publications), 1994. 

10. Appels, L.; Lauwers, J  Degrève, J.;   Helsen, L.; Lievens, B.; Willems, 

K.; Van Impe, J.; Dewil, R.  Anaerobic digestion in global bio-energy 

production: Potential and research challenges. Renewable and Sus-

tainable Energy Revi-ews, v. 15, n. 9, 2011, 4295–4301p. Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.121 

11. Rittman, B.E. Opportunities for Renewable Bionergy Using Microorga-

nisms. Biotechnology and Bioengineering, v. 100, n. 2, 2008, 203-212. 

Rittmann, B.E.; Krajmalnik-Brown, R.;  Halden, R.U. Pre-genomic, genomic 

and post-genomic study of microbial communities involved in bioenergy. 

Nature Reviews Microbiology 6, 2008, 604-612. Disponível em: 

doi:10.1038/nrmicro1939 

12. Hnain, A.K.; Cockburn, L.M.; Lefebvre, D.D. Microbiological processes 

for waste conversion to bioenergy products: Approaches and directions. 

Envi-ronmental Reviews, 2011, v.19, 214-237p. 10.1139/a11-007 

13. Rivaldi, J.D.; Sarroub, B.F.; Fiorilo, K., da Silva, S.S. Glicerol de biodi-

esel: estratégias biotecnológicas para aproveitamento do glicerol gera-

do da produção de biodisel. Biotecnologia, Ciência e Desenvolvimento, 

n. 37, 2008, 44-51p. 

14. Chornet, E.; Czernik, S. Renewable fuels: Harnessing hydrogen. Na-

ture 418, 2002, 928-929 | doi:10.1038/418928a 

15. Ryckebosch, E.; Drouillon, M.; Vervaeren, H.;  Ryckebosch, E.;  Drouil-

lon, M.; Vervaeren, H..Techniques for transformation of biogas to bio-

methane. Biomass and Bioenergy, v 35, n 5, 2011, 1633–1645p. 

16. Stams, A.J.M.; Plugge, C.M. Electron transfer in syntrophic communi-

ties of anaerobic bacteria and archaea. Nature Reviews Microbiology 7, 

568-577 

17. Gunaseelan, V.N. Anaerobic digestion of biomass for methane produc-

tion: A review. Biomass and Bioenergy, v 13, n 1–2, 1997, 83–114p. 

18. Goldenberg J., Coelho S., Lucon O. Ethanol learning curve – the Brazil-

ian experience. Biomass and Bioenergy v.26, n.3, p.301-304, 2003.  

19. Larson, E. D.; Energy for Sustentainable Development. A review of life-

cycle analysis studies on liquid biofuel systems for the transport sector, 

2006, 10, 109. 

20. Ramos ALD et al. Atual estágio de desenvolvimento da tecnologia GTL 

e perspectivas para o Brasil. Quím. Nova, São Paulo 34(10), 2011. 

21. Rodrigues, JAR. Do engenho à biorrefinaria: a usina de açúcar como 

empreendimento industrial para a geração de produtos bioquímicos e 

biocombustíveis. Quím. Nova, São Paulo , v. 34, n. 7, 2011. 
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21. SANTOS MM, MATAI, SANTOS PHL. A importância da industrialização 

do xisto brasileiro frente ao cenário energético mundial. Rem: Rev. Esc. 

Minas, Ouro Preto , v. 63, n. 4, Dec. 2010. 

22. LEITE, Rogério Cézar de Cerqueira – O biocombustível no Brasil. Au-

tor secundário: Manoel, Régis L. V. Leal. Revista Novos Estudos CE-

BRAP, N. 78, julho 2007, pg. 15- 21.  

23. ANDERSON RB, 1984, “The Fischer-Tropsch synthesis”, New York: 

Academic Press apud STELMACHOWSKI M., NOWICKI L., 2003, “Fuel 

from the synthesis gas - the role of process Engineering”, Applied Ener-

gy, v. 74, pp. 85–93.  

24. ARENTZ P.C.A., DINELLI D.K., 2006, “Natural gas utilization and flar-

ing reduction in Brazil-Petrobras Experience”, Global Forum – Flaring 

Reduction and gas utilization, The World Bank Group.  

25. DISSANAYAKE, D.; ROSYNEK, M.P.; KHARAS, K.C.; LUNSFORD, 

J.H. Partial oxidation of methane to carbon monoxide and hydrogen 

over a Ni/Al2O3 catalyst. Journal of Catalysis, v. 132, p. 117-127, 1991. 

26. CHOUDHARY, V.R.; CHOUDHARY, T.V. Energy-efficient syngas pro-

duction through catalytic oxy-methane reforming reactions. Angewandte 

Chemie International Edition, v. 47, p. 1828-1847, 2008. 

27. ABBAS, H.F.; DAUD, W.M.A. A review: Hydrogen production by me-

thane decomposition. International Journal of Hydrogen Energy, v. 35, 

p. 1160–1190, 2010. 

28. REIS, L. B. dos; FADIGAS, E. A. A.; CARVALHO, C. E. Energia, 

Recursos Naturais e a Prática do Desenvolvimento Sustentável. 

Barueri, SP: Manole, 2005. 

29. PENGMEI, L.; YUAN, Z.; WU, C.; MA, L.; CHEN, Y. ; TSUBAKI, N. Bio-

syngas production from biomass catalytic gasification. Energy conver-

sion and management, v. 48, p. 1132–1139, 2007. 

30. KOLBITSCH, P.; PFEIFER, C.; HOFBAUER, H. Catalytic steam reform-

ing of model biogas. Fuel, v. 87, p. 701-706, 2008. 

31. DANTAS, M. R.; PINHEIRO, R. J. Marco jurídico do biodiesel e o 
modelo regulatório brasileiro. Direito e Energia, v. 8, n. 5, dez. 2013. 
Disponível em: 
http://www.periodicos.ufrn.br/direitoenergia/article/view/5548/4942 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Instalação de Plantas e Produção de Petróleo e Biocombustí-

vel 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: 11° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

60h 20h 80h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação e  

descrição  e solução de problemas relacionados à produção de petróleo e 

biocombustível. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os fenômenos e 

problemas, relacionados a produção de petróleo e biocombustível..  

 Identificar e compreender os processos de planejamento e definições de 

riscos e perigos em produções de petróleo e biocombustível..  

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

.Propriedades de Plantas , mecanismos de produção de petróleo, perfor-

mance, tipos de perfomance, riscos e danos, métodos de produção de bio-

combustível, riscos e danos gerados na produção de biocombustível. 

Conteúdo 

programático 

Propriedades dos fluidos, pressão, temperatura, fator volume de formação 

do óleo, do gás e da água; . Massa específica e api, 

Razão de solubilidade, unidades padronizadas, Porosidade, lei de darcy e 

permeabilidade, saturações  

de fluidos; 
 Mecanismos de produção, poços surgente, indice produtividad

e, Perfomance das formações produtoras, curvas de inflow, performance 

relatiosnship ou ipr, performance de elevação vertical, perfomance de 

choke, vazão de produção, dano e estimulação. 

Equipamentos da coluna de produção, esquema de coluna de produção, flu

xo multifásico. Elevação artificial, gas lift contínuo, gas lift  intermitente, 

plunger lift, gás lift, intermitente com pistão, bombeio mecânico, bombeio 

centrífugo submerso, escolha do método de elevação artificial, separador 

do método de elevação 

artificial. Medição do petróleo, exportação e transporte;  Produção de 

biocombustíveis, processo de transesterificação, suas etapas, a produção 

de glicerina. Análises de perigo e pontos críticos de controle. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Thomas O. Allen and A. P. Roberts: Production Operations. 

2. Natural Gas Engineering: Production and Storage, Katz, Donald L. & 

Lee, Robert L. - New York: McGraw-Hill, 1990. 

3. Fundamentals of Petroleum, Kate Van Dyke (1997) 

Complementar 

1. Fundamentos de Engenharia de Petróleo, José Eduardo Thomas 

(2001) 

2. Cookey, A. and Pool, M. Production Automation System for Gas Lift 

Well. Richardson, Tx: Society of Petroleum Engineers, 1995. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Petroquímica 

Período/turno: Noturno 

Termo: 11
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 20h 60h 

Objetivos 

Gerais 

Entender os processos de obtenção de matérias-primas, bem como de sua 

utilização e transformação em produtos químicos e petroquímicos inorgâni-

cos (entre outros, o cloro e o álcalis), produtos químicos orgânicos (interme-

diários das resinas e fibras); resinas e elastômeros; filamentos, cabos, fios e 

fibras. 

Objetivos 

Específicos  

Preparar o aluno com as habilidades e competências requeridas pelo 

mercado, com domínio do saber, do saber fazer e gerenciador dos pro-

cessos produtivos, utilizando técnicas, métodos e procedimentos ade-

quados, para a indústria de transformação da fração nafta, proveniente 

do petróleo, em produtos para indústria de primeira, segunda e terceira 

geração do setor petroquímico. 

Ementa 

Cadeia Petroquímica: indústrias de primeira, segunda e terçeira geração. 

Natfa Petroquímica. Formas de obtenção dos petroquímicos. Petroquímicos 

básicos: Olefinas, aromaticos, gás de síntese, amônia e metanol. Petroquími-

cos intermediaries: Polímeros termoplásticos e termorrígidos, fibras e elas-

tômeros. 

Conteúdo 

programático 

- A Indústria Petroquímica Brasileira; 

- Os Polos Petroquímicos; 

- Matérias-primas da Indústria Petroquímica; 

- Indústria petroquímica de 1a geração (processos de obtenção produtos 

básicos) Etileno, propileno, benzeno, tolueno, xilenos e ammonia; 

- Indústria petroquímica de 2a geração (processos de obtenção interme-

diários) Polímeros, fibras e elastômeros. 

- Indústria Petroquímica de 3a Geração (processos de produção produ-

tos de ponta.). 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas com uso de recursos audiovisuais e computacionais 

para apresentação e discussão do conteúdo programático da unidade 

curricular. Atividades práticas serão desenvolvidas em unidade curricular 

específica.  

Para vivenciar os processos de transformação os alunos farão visitas à 

indústria petroquímica. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador; Internet; Projetor multimídia; Livro-texto; Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação será composto por prova, seminário e produção 

e aproveitamento no decorrer da disciplina. 
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BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Ludwig, E. E. Applied Process Design for Chemical and Petrochemi-
cal Plants. 3ª.ed. Gulf Professional Publishing, Elsevier. 2001. 

2. Meyers, R. A. Handbook of Petrochemical Production Process. 
McGraw-Hill Professional. 2004. 

3. Talukdar, A. K.; Bhattecharyya, K. G. Catalysis in Petroleum and Pet-
rochemical Industry. Alpha Science International. 2005. 

4. Minadeo, R. Petróleo, a maior indústria do mundo. Thex Editora: Rio 
de Janeiro, RJ.2002. 

Complemen-

tar 

1. Belov, P. Fundamentals of petroleum chemicals technology. Mir Pub-
lishers. 1980. 

2.INSTITUTO BRASILEIRO DO PETRÓLEO: "A indústria petroquímica 
brasileira", 1976. 

3.Matar, S.; Hatch, L. F. Chemistry of Petrochemical Process. 2ª.ed. Gulf 
Professional Publishing. 2001. 

4. Meyers, R. A. Handbook of Petroleum Rening Process. 3ª.ed. 
McGraw-Hill Professional. 2002 

5. Cardoso, L. C. Petróleo do poço ao posto. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2008, 178p. 

6. Perrone, O. “A Indústria Petroquímica no Brasil”, Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP, Ed. Interciência, Rio de Ja-
neiro, 2010. 

7. BDI – AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRI-
AL.”Caracterização da Cadeia Petroquímica e da Transformação de 
Plásticos”, concorrência ABDI n° 01/2009, processo nº 116/08, Brasí-
lia, 2010. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Técnicas de Contenção de Vazamentos 

Período/turno: Noturno 

Termo: 10
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 20 60 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno conhecimentos básicos sobre as técnicas para con-

ter derramamentos de petróleo e outras ameaças aos recursos naturais, 

além de técnicas para remoção do petróleo. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos são: 

 Projetar planos de contenção e remoção de petróleo; 

 Compreender a importância da gestão de risco como forma de mi-

nimizar os vazamentos; 

 Conhecer e utilizar as técnicas para contenção e remoção do pe-

tróleo.. 

Ementa 

 Legislação Ambiental; 

 Fatores que influenciam no grau de impacto: Tipo e quantidade de 

petróleo, amplitude das marés, época do ano, grau de hidrodina-

mismo. 

 Avaliação de Impactos; 

 Característica do Óleo; 

 Aspectos Físico, Químicos e Toxicológicos; 

 Intemperismo do Petróleo: Espalhamento, Evaporamento, Disper-

são, Emulsificação, Dissolução, Oxidação, Sedimentação e Biode-

gração; 

 Técnicas de Contenção de Vazamentos: Barreiras, Skimers, Dis-

persantes, Absorventes e Adsorventes, Coagulantes / Floculantes, 

Biorremediação, Dragagem, Queima. 

Conteúdo 

programático 

TEORIA: 

Legislação ambiental; Desenvolvimento, sociedade e meio ambiente; Con-

trovérsias sobre o termo desenvolvimento sustentável. Problemas, causas 

e fontes de poluição; Economia da poluição; Acidentes na indústria do pe-

tróleo. Derramamentos de óleo no mar: prevenção, tratamento, tendências. 

Principais aspectos do derramamento de óleo; Técnicas e equipamentos 

para contenção e remoção. Índices de sensibilidade do litoral por óleo e 

aplicação; Importância da gestão dos recursos ambientais; Responsabili-

dade sócio - ambiental. 

 

LABORATÓRIO DIDÁTICO: 

Característica do Óleo; Intemperismo do Petróleo; Técnicas de conteção e 

remoção. 

Metodologia 

de Ensino 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Laboratório Didático e Elaboração de Projeto 
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Utilizada 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-

zada e Quadro Negro 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Lopes, C.F.. Ambientes Costeiros Contaminados por Óleo. 2007. Dispo-

nível em: http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/emergencias-
quimicas/acidentes/ambientes-costeiros.pdf. 

Complementar 

2. Cavalcanti, C. Meio ambiente: Desenvolvimento sustentável e políticas 
públicas. São Paulo: Cortez. 2003.  

3. Fernandes Filho, A. M. et al.. Avaliação de impacto ambiental. João 
Pessoa: SUDEMA,1993  

4. Reis, J 1996. Environmental Control in Petroleum Engineering. Gulf 
Publishing Company.  

5. Dakies, D. & Souders, S. 1993. Pollution Prevention and Waste Minimi-
zation Opportunities for Exploration and Production Operations.  

6. Ferrão, C. M . Derramamentos de óleo no mar por navios petroleiros. 
Rio de Janeiro. 2005. Monografia (Especialização), Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro/COPPE, Meio Ambiente. Disponível em: 
https://xa.yimg.com/kq/groups/20469685/424394371/name/Derramame
ntos%2520oleo%2520mar%2520por%2520petroleiros.pdf 

7. CETESB. Proposta de critério para valoração monetária de danos cau-
sados por derrames de petróleo ou de seus derivados no ambiente ma-
rinho. 1992. Disponível em: 
http://4ccr.pgr.mpf.mp.br/atuacao/encontros-e-eventos/cursos/curso-de-
valoracao-do-dano-ambiental/CETESB_Valoracao_Ambiental.pdf 

  

https://xa.yimg.com/kq/groups/20469685/424394371/name/Derramamentos%2520oleo%2520mar%2520por%2520petroleiros.pdf
https://xa.yimg.com/kq/groups/20469685/424394371/name/Derramamentos%2520oleo%2520mar%2520por%2520petroleiros.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Trabalho de conclusão de curso II para Engenharias 

Período/turno: Noturno 

Termo: 11
0
 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

00h 40h 40h 

Objetivos 

Gerais 
Finalização e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Objetivos 

Específicos  

 Estimular a avaliação crítica sobre as etapas do trabalho científico e a 

versatilidade para lidar com os problemas durante sua execução. 

 Aprimorar as habilidades de análise de dados; 

 Aprimorar as habilidades de discussão dos resultados obtidos; 

 Aprimorar as habilidades de redação científica; 

Aprimorar as habilidades de apresentação oral de pesquisas científicas. 

Ementa 

Definição de metas e organização para redação de trabalhos científicos. 

Análises de dados e redação de resultados. Discussão dos dados obti-

dos e contextualização na discussão científica atual 

Conteúdo 

programático 

Finalização de um projeto de pesquisa para Trabalho de Conclusão de 

Curso. Análise de dados científicos. Pesquisa bibliográfica e redação do 

Trabalho de Conclusão de Curso. Apresentação escrita e oral do Traba-

lho de Conclusão de Curso. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, seminário, discussão de grupo, 

observação, levantamento bibliográfico, elaboração de relatório, elabora-

ção de projeto, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de aula, la-

boratório de informática e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor multimídia, Livro-texto, Bibliografia atuali-

zada, Quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Trabalho escrito e seminário. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Andrade, M.M. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico: ela-

boração de trabalhos na graduação. São Paulo: S.A.,1999. 

2. Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Normas ABNT 

sobre documentação. Rio de Janeiro, 1989. Coletânea de normas. 

3. Cervo, A. L. & Bervian, P. A. Metodologia Científica. São Paulo: Ma-

kron Books, 1996. 

4. Chauí, M. S. Convite à filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. 424 

p. il. ISBN 8508047355X. 

5. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 
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6. Lakatos, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Atlas, 

2001. 

7. Volpato, G.L. Barreto, R. Estatística em dor!. Best Writing. 2012. 

8. Volpato G.L. 2013. Ciência: da filosofia à publicação. 6ª ed. 377p. 

Complemen-

tar 

1. Fachin, O. Fundamentos de Metodologia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 

2002. 

2. Severino. A.J. Metodologia do trabalho científico. 23ª ed. São Paulo: 

Cortez, 2008. 
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Módulos Eletivos da Engenharia de Petróleo 

 

 

  

Nome da UC 

1. Avaliação Econômica de Projetos de Óleo e Gás 

2. Biotecnologia Marinha 

3. Cartografia Digital 

4. Catálise Heterogênea e adsorventes industriais 

5. Comunicação Científica 

6. Corrosão na indústria química 

7. Engenharia de Gás Natural; 

8. Engenharia de Produção no Setor Petrolífero; 

9. Gravimetria e Sismologia; 

10. Impactos ambientais na indústria do petróleo 

11.  Laboratório de fenômenos eletromagnéticos 

12. Logística na Comercialização de Petróleo; 

13. Métodos Especiais de Recuperação de Petróleo; 

14.  Métodos Numéricos 

15. Noções de segurança do trabalho 

16. Normatização na Indústria de Petróleo 

17.  Operações Unitárias II 

18. Polímeros de fontes  renováveis 

19.  Poluição marinha e métodos integrados de avaliação 

20. Segurança de infraestrutura aplicada em locais de alto risco; 

21. Telecomunicações e Transmissão de Dados em Ambiente Crí-
tico 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Avaliação Econômica de Projetos de Óleo e Gás 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

 Transmitir ao discente, noções de avaliação econômica voltada pa-

ra projetos de petróleo e gás, negócios e projetos visando capacitá-

lo a melhor entender e gerir as relações de custos e benefícios 

econômicos e ambientais. 

 Proporcionar conhecimentos para compreender e conduzir controle 

de projetos e mitigação de riscos econômico financeiros na área de 

petróleo e gás. 

Objetivos 

Específicos  

Demonstrar de forma específica: 

 Compreender como avaliar uma oportunidade exploratória por 

meio de um projeto exploratório de forma a permitir uma visão de 

investimento e retorno no tempo (início e fim do projeto) segundo a 

abordagem de fluxo de caixa descontado. 

 Compreender o uso do critério, na indústria do petróleo, da avalia-

ção do valor econômico de prospectos exploratórios por meio do 

Valor Monetário Esperado (VME). 

 Conhecer os riscos econômico-financeiros existentes nas ativida-

des de exploração de petróleo e gás; 

 Entender o fluxo de caixa de um projeto de petróleo e gás; 

 Conhecer os tipos de tomada de decisão em projetos de risco; 

Ementa 

 O Módulo Avaliação Econômica de Projetos de Óleo e Gás visa 

oportunizar aos estudantes do curso o contato com os principais 

elementos do pensamento econômico-financeiro voltado para pro-

jetos na área de exploração de petróleo e gás. 

Conteúdo 

programático 

 Riscos em exploração de petróleo e gás; 

 Fluxo de Caixa de um projeto de Petróleo e Gás; 

 Tomada de Decisão em Projetos de Risco; 

 Teoria das Opções Financeiras e Teoria das Opções Reais; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórica-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, levantamento bibliográfico, aula expositiva, laboratório de 

aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

A avaliação será contínua, considerando aspectos como a participação, a 

assiduidade, o desempenho em tarefas individuais e coletivas, o cumpri-

mento dos prazos para entrega de trabalhos e a real percepção dos objeti-

vos propostos. Os instrumentos utilizados serão: Trabalhos individuais ou 
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coletivos feitos ao final de uma aula ou conjunto de aulas; Apresentação de 

trabalhos individuais ou coletivos sobre assuntos determinados pelo pro-

fessor e/ou Prova oficial da instituição. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Assaf Neto, A. Matemática Financeira e suas Aplicações. 11a edição. 
São Paulo: Atlas, 2009. 296 p. 

2. Crespo, A. A. Matemática Financeira Fácil. 14ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 255 p. 

3. Gitman, L. J. Administração Financeira. Harper & Row do Brasil, SP, 10ª 
Edição, 2004. 

4. Motta, R.; Caloba, G. M. Análise de Investimentos – Tomada de Decisão 
em Projetos Industriais, São Paulo: Atlas, 2002. 

5. Paulo G. P.; Spritzer I. M. P. A.; Zotes, L. P.; Rego, R. B. Viabilidade 
econômico-financeira de projetos. São Paulo: FGV, 2010. 

Complementar 

1. Nepomuceno, F. Tomada de decisão em projetos de riscos na explora-
ção de petróleo. Tese de Doutorado. Campinas, 1997. 243p. (Instituto 
de Geociências, Departamento de Administração e Política de Recur-
sos Minerais, Universidade Estadual de Campinas), 1997. 

2. Nepomuceno, F.; Suslick, S. B. Uso da teoria da preferência em 
    projetos de exploração de petróleo. XXXIX Congresso Brasileiro 
    de Geologia, Anais... v. 7, Salvador, set/1996, p. 136-140, 1996. 
3. Cozzolino, J. M. Controlling Risk in Capital Budgeting: A Practical 
    Use of Utility Theory for Measurement and Control Petroleum 
    Exploration Risk. In: The Engineering Economist. USA: 
    American Society for Engineering Education 
     & American Institute of Industrial Engineers. v. 25, n. 3, Spring/1980. 

 

4. Newendorp, P. D. Decision Analysis for Petroleum Exploration. 
    Tulsa, Oklahoma: PennwellBooks, 1975. 
5. Peixoto, B. Avaliação econômica do projeto fica Vivo: o caso piloto. 
    In: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
    Secretaria de Orçamento Federal (Org.). Orçamento Público: 
    II Prêmio SOF de Monografias - Coletânea. Brasília, 2010. 
6. Harbaugh, J. W. et alli, Computing Risk for Oil Prospects: 
    Principles and Programs, 1a Edição, Oxford: Pergamon, 1995. 
7. Wooldridge, J. M. Introdução a Econometria: Uma Abordagem Moderna. 
    São Paulo: Thomson, 2006. 725 p. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Biotecnologia Marinha 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: Eletiva  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40 h 00 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Compreender a abrangência de aplicações tecnológicas derivadas da 
biologia na atualidade. Entender metodologias diversas empregadas na 
biotecnologia. Estudar aplicações em campos variados da ciência. Refletir 
sobre desenvolvimento dessa disciplina ao longo da história, sobre impli-
cações éticas e possibilidades de mercado. 

Objetivos 

Específicos  

- Compreender a Biotecnologia historicamente e como ciência interdiscipli-
nar; 
- Aprender a teoria de metodologias de manipulação genética e expressão 
de proteínas; 
- Aprofundar o entendimento de aplicações biotecnológicas em diversos 
campos (ambiental, industrial, agronomia, veterinária, medicina e saúde) 
- Analisar criticamente implicações éticas e de biossegurança;  
- Conhecer noções gerais e regulamentação da aplicação biotecnológica 
no mercado; 

Ementa 

 

Biotecnologia: histórico e interdisciplinaridade. Controle da expressão gê-
nica. Engenharia genética. Aplicações agrícolas, em saúde animal, em 
saúde humana, ambientais e industriais. Bioética, biossegurança e bioe-
conomia. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 - Introdução a Biotecnologia: Histórico e Interdisciplinaridade  
- Tecnologia do DNA recombinante, Engenharia Genética e Biologia 
Sintética 
- Regulação gênica, Expressão heteróloga e purificação de proteínas 
- Aplicações agrícolas e em saúde animal: Culturas de células, Melhora-
mento genético 
- Aplicações em saúde humana: Noções de imunologia/vacinas recombi-
nantes, Técnicas forenses, Biofármacos 
- Aplicações ambientais: Biosensores e bioremediação 
- Aplicações industriais: Biopolímeros, Bioenergia e Biocombustíveis 
- Bioética, biossegurança e Bioeconomia: Regulamentação, Inovação tec-
nológica e Propriedade Intelectual no Brasil 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

. Atividade teórica, prática, teórico-prática, discussão de grupo, estudo 
dirigido, situação problemática, sala de aula e dinâmica de grupo e labora-
tório experimental 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 
e quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação Desempenho em tarefas individuais e coletivas,Provas, Relatórios 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Princípios de Bioquímica. Lehninger/Nelson/Cox; 
2. Biotecnologia.Malajovich, M. A. Editora Axcel Books; 
3. Biotecnologia industrial: fundamentos. Aquarone, E. Editora Edgard 

Blücher; 
4. Engenharia Bioquímica.Schmidell, W.; Lima, U. A.; Aquarone, 

E.;Borzani, W., Editora Edgard Blücher. 
5. Industrial Biotransformations.A.Liese, K. Seelbach and C. Wandrey. 

Wiley-VCH Weinheim. 
6. Microbial Enzymes and Biotransformations, edited by José Luis Barredo. 

Human Press. 
7. Purificação de Produtos Biotecnológicos.Pessoa, J., A.; Kilikian, B.V. 

Editora Manole. 

Complementar 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. 
Ministério da Ciência e Tecnologia. Caracterização do Estado da Arte 
em Biotecnologia Marinha no Brasil / Ministério da Saúde, Organização 
Pan-Americana da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia. – Brasí-
lia: Ministério da Saúde, 2010. 134 p 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Cartografia Digital 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

ObjetivosGerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, 
interpretação, descrição, quantificação e solução de problemas 
relacionados ao mapeamento digital a partir de imagens sensoriais 
e dados GNSS (Global Network Satellite Systems). 

ObjetivosEspecíficos 

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 
- Assimilar, entender, relacionar, identificar os processos digitais de 
produção de documentos cartográficos; 
-  Determinar, compreender e identificar inovações tecnológicas nos 
processos de produção e uso de documentos cartográficos digitais; 
- Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 
- Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

- Dados e informações cartográficas em ambiente digital;  
- Métodos e técnicas de aquisição de dados cartográficos e 
geofísicos; 
- Bancos de dados geográficos e geofísicos; 
- Metadados geoespaciais digitais; 
- Bancos de dados para de imagens científicas; 
- Aplicações da Cartografia Digital em aplicações geofísicas. 

Conteúdo 
programático 

- Propriedades de dados e de informações cartográficas em 
ambiente digital (estrutura, tipologia, volume e incerteza); 
- Geodésia e Topografia: métodos e técnicas de aquisição de dados 
cartográficos para aplicações geofísicas; 
- Metadados geoespaciais digitais. Bancos de dados geográficos e 
geofísicos: consultas e atualizações; 
- Bancos de dados para imagens científicas; 
- Geoestatística; 
- Modelagem numérica, mapeamento 2D, 3D e perfilagem;  
- Cartografia Digital e análise espacial em aplicações geofísicas. 

Metodologia de 
Ensino Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro/branco. 

Critérios de Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de 
ensino e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, 
com o objetivo de favorecer o progresso do aluno ao longo do 
semestre. Para isto, as avaliações deverão ser aplicadas de modo 
continuado, ponderado de maneira crescente. Propiciar alternativas 
de recuperação, como avaliações substitutivas e aplicação 
adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. A 
promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 
pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto 
pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

1- Menezes, P. M. L.; Fernandes, M. C., Roteiro de Cartografia, 
Editora Oficina de Textos, 2013. 

2- Davis, C.; Câmara, G.; Casanova, M.; Vinhas, L; Queiroz, G., 
Bancos de dados geográficos, MundoGeo, Curitiba, 2005. 

3- Filho, J. L.; Iochpe, C., Introdução ao SIG com ênfase em Banco 
de Dados, UFRGS, 2003. 

Complementar 

1- Ramirez, M. R. Sistemas gerenciadores de banco de dados para 
geoprocessamento. Dissertação de Mestrado. 
COPPE/Engenharia de Sistemas e Computação. 1994. UFRJ. 

2- Ramos, C. S., Visualização cartográfica e cartografia multimídia, 
Editora UNESP, 2005. 

3- Ribeiro, G. P., Bancos de Dados de Imagens de Satélite: 
aspectos sobre Armazenamento, Recuperação de Dados e 
Linguagens de Consulta. In: XVII CONGRESSO BRASILEIRO 
DE CARTOGRAFIA, 1995. Salvador (BA). Anais..., 1995, v. 4, p. 
1031-1041. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Catálise Heterogênea e Adsorventes Indústriais 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

 O aluno deverá aplicar os conhecimentos de termodinâmica aos processos 

químicos.  

Objetivos 

Específicos  

Descrever, de forma qualitativa e quantitativa, sistemas termodinâmicos de 

multicomponentes; visando a determinação das condições de equilíbrio das 

reações químicas e da transferência de espécies químicas entre fases dife-

rentes. 

Ementa 

Estudo Termodinâmico de soluções ideais e reais. Conceitos de coeficiente 

de fugacidade e atividade. Equilíbrios físicos: Líquido-Vapor, Líquido-

Líquido, sólido-líquido. Equilíbrio químico.  Análise Termodinâmica de 

sistemas envolvendo reações químicas.  

Conteúdo 

programático 

l – Fundamentos. História. Definição: adsorção química e física. Energia de 

ativação e catálise. Atividade. Seletividade. Importância industrial da 

catálise. 

2 - Adsorção Química e Modelos Cinéticos. Isotermas de adsorção. 

Isotermas de Freundlich. Isotermas de Temkin. Isotermas de         

Langmuir.  Estudos cinéticos. Equação da velocidade. Mecanismo de 

Langmuir-Hinshelwood. Mecanismo de Rideal-Eley. Fenômenos de 

transporte. Difusão intraparticula. Tranferência de massa. 

3.- Preparação de Catalisadores. Impregnação. Troca-iônica. Precipitação. 

Fusão. Secagem. Calcinação. Redução. Caracterização de Catalisadores 

Textura  dos catalisadores.Tamanho de partícula e dispersão. Métodos 

térmicos. Acidez dos catalisadores. Estrutura e composição superficial dos 

catalisadores. Estudos de caso:  

4.- Caracterização e Desativação:  Composição química,  espectrometria 

de emissão e de absorção, fluorescência de raios-X. 

Composição de superfície: Métodos espectrométricos. Adsorção seletiva. 

Área superficial. Acidez. 

       Porosidade. Estrutura de fase. Textura. Propriedades mecânicas: 

Esmagamento, atrito. Desativação. 

        Envenenamento. Entupimento. Sinterização. Velocidade de 

desativação. 

5 - Catalisadores Metálicos Suportados.  Atividade. Dispersão. Ligas. 

Sinterização. Mobilidade. Envenenamento. Hidrogenação de 

hidrocarbonetos insaturados, óleos comestíveis. 

6 - Catalisadores Ácidos e Zeólitas.  Acidez de catalisadores. Força ácida. 

Correlação entre acidez e atividade catalítica. Mecanismo de 

craqueamento catalítico. Zeólitas. Estrutura. Síntese. Propriedades 
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características. Difusão em zeolitas. 

7.- Seletividade de forma. Catalisadores de craqueamento em leito 

fluidizado. 

8 - Principais Processos Catalíticos Heterogêneos. Oxidação catalítica. 

Mecanismo redox. Oxidação de etileno, propileno, e metanol. 

Processamento de petróleo e hidrocarbonetos. Reforma. 

Hidrodesssufurização. Hidrodesnitrogenação. esidrogenação.Gás de 

síntese e processos associados. Síntese de Fischer- Tropsch. Síntese de 

metanol e amônia. 

9.- Aplicações da Catálise ambiental.  

 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL) e Elaboração de Projeto 

Recursos Ins-

trucionais Ne-

cessários 

Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-

zada e Quadro Negro 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Gates, B. C.; Catalytic Chemistry, John Wiley and Sons, 1992, New 

York.  

Complementar 

1. Chorkendorff, I.; Niemantsverdriet, J. W.; Concepts of Modern Catalysis 

and Kinetics, Wiley-VCH , 2003, Weinheim.  

2. Vannice, M.A.; Kinetics of Catalytic Reactions, Springer, 2005, New 

York. 

3. Figueiredo, J.L. e Ribeiro, R.F. Catálise Heterogênea. Fundação 

Calouste. Gulbenkian, 1987. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Comunicação Científica 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20h 20h 40h 

Objetivos 

Gerais 
Discutir métodos, habilidades, ferramentas e técnicas importantes para 

uma comunicação científica eficiente com diferentes públicos-alvo.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final deste módulo os participantes deverão estar aptos a: 
- identificar e entender sua audiência e as necessidades específicas para 

ela, 
- desenvolver ferramentas e técnicas para usar com segurança no 

reconhecimento da audiência e na escolha dos meios adequados para 
uma comunicação eficiente, 

- sentir-se confiantes para comunicar de forma eficiente e concisa com 
uma audiência específica entendendo o impacto causado nas atitudes, 
entendimento e comportamento dos ouvintes, 

- desenvolver estratégias  de comunicação eficientes para esta 
estabelecer e manter colaborações com sucesso, 

- planejar, estruturar e apresentar oralmente de forma eficiente, com bom 
uso visual e vocal, aumentando o impacto na audiência. 

 

Ementa 

Os alunos deverão ser capazes de identificar as características e etapas de 

uma comunicação eficiente que maximize o impacto de suas ações com 

diferentes audiências. Ao final do módulo deverão ter desenvolvido habili-

dades e identificado ferramentas que lhes permitam comunicar de forma 

clara, concisa e com alto impacto no alcance de seus objetivos. 

Conteúdo 

programático 

- Identificando a audiência: proposta da comunicação, perfil da audiência, 
interesses da audiência; 
- Apresentações: estilos, objetivo; 
- Estrutura da apresentação: abertura, mensagem, encerramento. Técnicas 
para identificar e desenvolver estruturas impactantes; 
- Voz e corpo: a importância da comunicação vocal e da linguagem corpo-
ral.  
- Habilidades e competências para comunicação eficiente 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórica-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, levantamento bibliográfico, aula expositiva, laboratório de 

aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 
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Critérios de 

Avaliação 

Desenvolvimento de uma apresentação oral.  

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
1. Barros, A.J.P.; Lehfeld, N.A.S. Fundamentos de metodologia científica. 3 

ed. São Paulo: Pearson / Prentice Hall, 2007. 157 p. ISBN 978-85-
7605-156-5 

Complementar 1. Demo, P. Pesquisa: princípio científico e educativo. 14 ed. São Paulo: 
Cortez, 2011. 124 p. ISBN 978-85-249-1685-4. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Corrosão na Indústria Química 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 00h 40h 

Objetivos 

Gerais 
Discutir métodos, habilidades, ferramentas e técnicas importantes para 

uma comunicação científica eficiente com diferentes públicos-alvo.  

Objetivos 

Específicos  

Proporcionar subsídios para que o estudante seja capaz de: 

 Entender a relação entre conceitos básicos de eletroquímica e os fe-

nômenos responsáveis pela corrosão dos materiais metálicos; 

 Distinguir os fenômenos responsáveis pela corrosão dos materiais 

metálicos e os danos diretos ou indiretos causados à natureza pela cor-

rosão; 

 Relacionar as possíveis causas da corrosão; 

 Propor soluções para problemas de corrosão e seu impacto ambiental. 

Ementa 

Fundamentos de corrosão. Tipos de corrosão: Química e eletroquímica 

Polarização. Passivação. Formas de corrosão. Velocidade da Corrosão. 

Proteção das superfícies contra corrosão. 

Conteúdo 

programático 

1. Conceitos básicos – Custos 

2. Oxidação e redução 

3. Potencial de Eletrodo 

4. Pilhas eletroquímicas 

5. Velocidade da corrosão – Polarização e Passivação 

6. Diagrama de Pourbaix 

7. Formas de corrosão: 

a. Corrosão generalizada; b. Corrosão Galvânica; c. Aeração diferencial; d. 

Pite; e. Passivação; f. CST – Corrosão sob tensão; g. Fragilização pelo 

hidrogênio; h. Corrosão pelo solo; i. Corrosão microbiológica; j. Corrente de 

fuga; k. Corrosão em altas temperaturas; l. Corrosão por fadiga 

8. Técnicas eletroquímicas de estudo da corrosão 

9. Técnicas de inspeção e proteção contra corrosão: 

a. Proteção catódica por anodo de sacrifício e corrente impressa; b. 

Proteção anódica; c. Revestimentos; d. Inibidores de corrosão 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórica-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, levantamento bibliográfico, aula expositiva, laboratório de 

aula e laboratório experimental. 
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Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido no Projeto Pedagógico, com o objetivo de favo-

recer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avaliações 

deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira cres-

cente. Serão oferecidas  alternativas de recuperação, como avaliações 

substitutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

Sendo assim, a avaliação será composta por 2 provas e análise de artigos 

científicos. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. GENTIL, Vicente. Corrosão. 6. ed. LTC. 2011. 

2. GEMELLI, Enori. Corrosão de materiais metálicos e sua caracteri-

zação. LTC. 2001. 

3. WOLYNEC, S. Técnicas Eletroquímicas em Corrosão. Vol. 49. 

Edusp, 2013. 

Complementar 

1. AFONSO, J.V.V. e GONZÁLEZ, J. J. D. Ciencia e Ingeniería de La 

Supercie de los Materiales Metálicos. Coléccion Textos Universitarios 

n. 31 CSIC. Madri/ES, 2000. 

2. PONTHIAUX, P., et al. in: Corrosion Resistance, InTech, chapter 4, pp. 

81-106, 2012. 

3. REVIE, R.W.; UHLIG, H.H. Uhlig's corrosion handbook. John Wiley & 

Sons, 2011. 

4. VARGEL, Christian. Corrosion of aluminium. Elsevier, 2004. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Engenharia de Gás Natural 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação, des-

crição, quantificação e solução de problemas relacionados ao pré-

processamento e processamento de gás natural. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar as reservas de gás natural; 

 Determinar, compreender e identificar os processos exploração, produção 

e transporte de gás natural; 

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

- Origem, composição e processamento do Gás Natural; 

- Reservatórios; 

- Perfilagem; 

- Compressão e condicionamento do gás natural; 

- Produção, redes e processamento de Gás Natural; 

- Aplicações e utilização do Gás Natural. 

Conteúdo 

programático 

- Origem, composição e processamento do Gás Natural; 

- Reservatórios: comportamento das fases, determinação de volumes e do 

balanço de materiais; 

- Perfilagem; 

- Compressão e condicionamento do gás natural: compressão, desidrata-

ção e adoçamento do gás Unidades de processamento do gás natural; 

- Produção, redes e processamento de Gás Natural: separação de fases, 

desidratação, compressão, transporte e armazenagem. 

- Aplicações e utilização do Gás Natural. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 
Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Thomas, J.E., Fundamentos de Engenharia de Petróleo, Editora Inter-
ciência, 2001. 

2. Rosa, A. J., Carvalho, R. S., Xavier, J. A. D., Engenharia de Reservató-
rios de Petróleo, Editora Interciência, 2006. 

3. Meyers,  R. A., Handbook of Petroleum Refining Processes, McGraw-
Hill Professional Publishing, 2003. 

Complementar 

1. Thomas, J.E.- Fundamentos de Engenharia de Petróleo, 2001. 
2. Katz, D,,Lee, R. Natural Gas Engineering: Production and Storage,. - 

New York: McGraw-Hill, 1990. 
3. Machado, J. C. V., Reologia e Escoamento de Fluidos – Ênfase na 

Indústria de Petróleo, Interciência, 2002. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Engenharia de Produção no Setor Petrolífero 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno o conhecimento básico na administração dos pro-

cessos produtivos no setor petrolífero. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos são: 

 Apresentar as técnicas e ferramentas utilizadas na engenharia de 

produção; 

 Compreender os aspectos econômicos e técnicos para a avaliação 

de projetos; 

 Entender como os elementos estão relacionados e o impacto em 

cada situação. 

Ementa 

 Gestão da qualidade; 

 Gestão de custos; 

 Engenharia do trabalho; 

 Logística e cadeia produtiva; 

 Engenharia de operações e processos da produção 

 Pesquisa operacional; 

 Gestão da qualidade; 

 Normas ISO 

Conteúdo 

programático 

Reflexos dos momentos de crises e transformações na gestão da qualida-

de, Elementos da Qualidade, Métodos aplicáveis na gestão de custos; Mé-

todos em sistemas de produção competitivos; Ergonomia; Qualidade de 

vida nos sistemas de produção; Análise de cadeias produtivas; Análise de 

componentes logísticos; Análise de demanda; Processos produtivos; Ope-

ração; Otimização de processos produtivos; Avaliação de capacidade de 

processos; Avaliação de qualidade produtiva; Indicadores. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Laboratório Didático e Elaboração de Projeto 

Recursos 

Instrucionais 

Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-

zada e Quadro Negro 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Oliveiroa, R.M.S. et Al. Engenharia de Produção. UEPA. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/1832/Engenharia
%20de%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20-
%20T%C3%B3picos%20e%20Aplica%C3%A7%C3%B5es.pdf?sequen
ce=1 

2. Pilatti, L.A. et Al. Trabalho e Gestão: Tópicos em Engenharia de Produ-
ção. 1

a
. Edição. Editora UTFPR. Disponível em: 

http://pg.utfpr.edu.br/dirppg/ppgep/ebook/trabalho_e_gestao.pdf 

Complementar 

1. Gianetti, B.E.; Almeida, V.B.C. Ecologia industrial: conceitos, ferramen-
tas e aplicações.  São Paulo: Edgard Blucher, 2006. 

2. Costa Neto, P.L.O. (Org.) Qualidade e competência nas decisões.  São 
Paulo: Edgard Blucher, 2007. 

3. Fusco, J.P.A.; Sacomano, J.B. Estratégias de operações e gestão da 
manufatura.  São Paulo: Arte e Ciência, 2007. 

4. Veiga, J.E. Desenvolvimento sustentável.  São Paulo: Atlas, 2005. 
5. Fusco, J.P.A. (Org.) Tópicos emergentes em engenharia de produção.  

São Paulo: Arte e Ciência, 2002.  v.1 
6. Fusco, J.P.A. (Org.) Tópicos emergentes em engenharia de produção.  

São Paulo: Arte e Ciência, 2003.  v.2 
7. Fusco, J.P.A. (Org.) Tópicos emergentes em engenharia de produção.  

São Paulo: Arte e Ciência, 2004.  v.3 
8. Shimizu, T. Decisão nas organizações. 3.ed. S. Paulo: Atlas 2010. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Gravimetria e Sismologia 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

43h 10h 40h 

Objetivos Ge-

rais 

Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e formal dos métodos 

de Gravimetria e Sismologia. Ressaltar a aplicação nos diversos ramos 

da ciência como Engenharias, Oceanografia, Geologia, Biologia, 

Geografia e Geomorfologia.  

Objetivos Es-

pecíficos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

- Relacionar os conceitos fundamentais de Gravimetria e Sismologia com 

aplicações em áreas afins; 

- Compreender métodos e técnicas de aquisição de dados gravimétricos 

e sísmicos; 

- Conhecer e dominar técnicas de validação e de processamento de 

dados gravimétricos e sísmicos; 

- Utilizar os conhecimentos adquiridos em equipes multidisciplinares; e 

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

Ementa 
O módulo contempla a apresentação e descrição de temas relativos à 

Gravimetria e à Sismologia. O módulo relaciona-se a conceitos de Física, 

Geofísica e Ciências da Terra e do Mar. 

Conteúdo pro-

gramático 

Geodinâmica: 

_ Forma e dimensões da Terra 

_ Geodinâmica (gravimetria, sismologia e magnetometria) 

_ Geofísica aplicada 

_ Geodésia Física aplicada 

_ Gravimetria e sismologia para prospecção mineral 

Conceitos gerais e modelos geopotenciais 

_ Geóide e ondulação geoidal 

_ Campo da gravidade 

_ Terra normal/real e anomalias gravimétricas 

_ Harmônicos esféricos 

_ Integral de Stokes 

_ Transformada de Fourier 

_ Gradiente da gravidade no interior da crosta terrestre ao longo da 

vertical 

_ Modelos geopotenciais 

_ Modelos gravimétricos terrestres/geoidais 

_ Aplicações (nivelamento geométrico geodésico e mapas geoidais) 

Métodos gravimétricos: 

_ Correções e reduções gravimétricas 

_ Aceleração da gravidade absoluta e diferenças (relativa) 
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_ Gravímetros e suas aplicações 

_ Gravimetria por satélites  

Sismologia: 

_ O interior da Terra 

_ Geodinâmica: conceitos gerais (deformações, fraturas, falhas, 

densidade, ondas, elasticidade, etc...) 

_ Investigação geofísica por métodos sísmicos 

_ Deriva continental: argumentos e modelos 

_ Tectônica de placas, assoalho oceânico e crosta terrestre 

_ Terremotos e vulcanismo 

_ Estudo de ondas sísmicas e sua propagação 

_ Aplicações 

Métodos sísmicos: 

_ Métodos geofísicos de exploração mineral 

_ Instrumentação sísmica 

_ Aplicações em recursos energéticos e hídricos 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos Ins-

trucionais Ne-

cessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avali-

ações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas escritas e 

trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período 

letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das atividades reali-

zadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicação 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos. A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1- Assumpção M. Terremotos no Brasil. Ciência Hoje. Vol. 1, no. 6, p. 13-

20. Rio de Janeiro: SBPC, 1983.  

2- Assumpção M., Dias Neto C. M. Sismicidade e estrutura interna da 

Terra. In: Teixeira W. Toledo M. C. M., Fairchild T. R., Taioli F. (eds.) 

Decifrando a Terra. Cap. 3, p. 43-62. São Paulo: Oficina de Textos, 

2000.  

3- Gonzalez E. I. Tsunami. Scientific American. Vol. 280, n. 5, p. 44-55. 

Nova York: Scientific American Publishing, 1999.  

4- Press F., Siever R., Grotzinger J., Jordan T. H. Para entender a Terra. 
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Traduzido por Menegat R., Fernandes P. C. D., Fernandes L. A. D., 

Porcher C. C. Cap. 19, p. 470-497. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

656p. 

5- Gemael, C. Introdução à Geodésia Física. Ed. UFPR, Curitiba, 1999. 

Na web: 

USP, Gravimetria fundamentos e aplicações 

http://www.iag.usp.br/~eder/agg0333/grav_a.pdf 

http://www.iag.usp.br/~eder/agg0333/grav_b.pdf 

http://www.iag.usp.br/~eder/agg0333/grav_c.pdf 

USP, e-aulas http://eaulas.usp.br/portal/video.action?idItem=376 

Natural Neighbors, What Are They? 

http://members.iinet.net.au/~watson/natural.html 

School of Mathematics and Statistics – University of St Andrews, Scotland 

http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Indexes/Full_Alph.html 

Complementar 

1- Lobianco, M. C. B. Modelo de Ondulação Geoidal – MAPGEO2004, 

IBGE, 2004. 

2- Lobianco, M. C. B. Importância dos modelos de geopotencial para 

determinação dos modelos geoidais, IBGE, 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Impactos Ambientais na indútria do petróleo 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30h 10h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Este módulo tem como objetivo apresentar fundamentação teórica no que 

se refere aos impactos ambientais oriundos da atividade petrolífera. Adicio-

nalmente os mecanismos legais e técnicos disponíveis para prevenir ou 

minimizar esses impactos serão discutidos criticamente proporcionando ao 

discente uma visão sustentável das atividades de explotação de petróleo e 

gás. 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer fontes, comportamento ambiental e efeitos dos resíduos 

produzidos pela atividade petrolífera ; 

 Compreender o emprego de técnicas de avaliação e monitoramen-

to dos impactos gerado pela indústria do petróleo; 

 Discutir criticamente as principais legislações ambientais atualmen-

te vigentes no Brasil e no mundo sobre atividades petrolíferas. 

Ementa 

 Aspectos introdutórios sobre impacto ambiental, poluição e conta-

minação abordando sua relação a indústria do petróleo. Fontes, 

propriedades físico-químicas, comportamento ambiental e efeitos 

biológicos de resíduos gerados pelos diversos seguimentos da in-

dústria do petróleo, bem como, da poluição térmica e a sísmica de 

prospecção. Legislação, avaliação e monitoramento dos impactos 

ambientais da indústria do petróleo.  

Conteúdo 

programático 

 Conceitos fundamentais sobre impacto ambiental, poluição e con-

taminação (fontes, compartimentos ambientais, aportes, transporte, 

biodisponibilidade e ciclagem); 

 Atividades da indústria de petróleo e fontes potencias de contami-

nação em processos de exploração in shore e off shore (prospec-

ção, perfuração, explotação, transporte, refino e distribuição); 

 Fontes, propriedades físico-químicas, comportamento ambiental e 

efeitos biológicos dos contaminantes (metais, biocidas anti-

incrustantes, hidrocarbonetos alifáticos e hidrocarbonetos) relacio-

nados a indústria do petróleo em diferentes compartimentos ambi-

entais (solo, corpos d’água e atmosfera); 

 Impactos da indústria do petróleo relacionados a água de produ-

ção, atividades de sísmica, poluição térmica, aumento da carga or-

gânica e comunidades bentônicas; 

 Técnicas analíticas empregadas identificação e quantificação de 

contaminação ambiental originária de atividades petrolíferas; 

 Principais biomarcadores e bioindicadores empregados na avalia-

ção dos impactos ambientais gerados pela indústria do petróleo; 

 Acidentes e incidentes na indústria do petróleo (vazamentos, nau-

frágios, incêndios) e sua ralação com processos de transporte oce-
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anográfico e atmosférico; 

 Legislação e monitoramento dos impactos relacionados a indústria 

de petróleo; 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividade teórica, prática, teórica-prática, seminário, discussão de grupo, 

estudo dirigido, levantamento bibliográfico, aula expositiva, laboratório de 

aula e laboratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Poluição Marinha. Baptista Neto, J. A.; Wallner-Kersanach, M.; Patchi-

neelam, S. M. Editora Interciência, 2008 

2. Química Ambiental. Golin, B e Cann, M. Editora Bookman, 4
a
 Edição, 

2011 

3. Oil Spill Science and Technology.  Fingas, M. Editora Elsevier, 1
a
 Edi-

ção, 2010. 

Complementar 

1. Sampling and Data Quality Objectives for Environmental Monitoring in 

Environmental Monitoring and Characterization Artiola, J.F. & Warrick, 

A.W. Elsevier (USA), 2004 

2. As bases toxicológicas da Ecotoxicologia. Azevedo, F.A. & Chasin, A.A 

Rima Editora, 2004  

3. Marine Pollution Clark, R. B. Oxford, Oxford University Press, 2001 

4. Quality Assurance/Quality Control (QA/QC) Regime in Marine Pollution 

Monitoring Programmes: The GIPME Perspective. Chidi ibe, A. & Kul-

lenberg, G. Marine Pollution Bulletin. 31:209-213,1995 

5. Efeitos de Poluentes em organismos marinhos. Moraes, R.; Crapez, M.; 

Pfeiffer, W.; Farina, M.; Bainy, A. e Teixeira, V. Villipress, 2001 

6. Métodos em Ecotoxicologia Marinha. Nascimento, I.; Sousa, E. & Nip-

per, M. Artes Gráficas, 2002 

7. Fundamentals of Aquatic Toxicology Rand, G.M. CRC, 2a edição, 2002 

8. Fundamentos de cromatografia. Collins, C.; Braga, G.L.; e Bonato, P.S. 

Editora UNICAMP, 2010 

 

Adicionalmente artigos publicados em revistas especializadas podem ser 

utilizados como material bibliográfico 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 
Laboratório de fenômenos eletromagnéticos 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

0 h 20 h 20 h 

Objetivos 

Gerais 
Proporcionar ao aluno a compreensão conceitual e pratica dos fenômenos 

eletromagnéticos básicos.  

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Compreender os fenômenos eletromagnéticos básicos de forma 

integrada; 

 Assimilar o significado teórico das leis e princípios fundamentais e suas 

bases experimentais, concebendo a inter-relação entre teoria e 

experimento; 

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

Ementa 

 
Eletrostática, Eletricidade, Magnetismo e eletromagnetismo, Ótica  

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 ELETROSTÁTICA 

     Gaiola de Faraday, Distribuição de carga, capacitância 

 ELETRICIDADE 

     Lei de Ohm, Resistência, Circuitos RC, LRC, Leis de Kirchhoff 

 MAGNETISMO E ELETROMAGNETISMO 

      Fluxo magnético, Lei de indução de Faraday, campos magnéticos, 

indução em um fio 

 ÓTICA 

      Reflexão e refração, polarização, Interferência e difração  

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades, teórico-práticas, discussão de grupo, dinâmica de grupo e labo-

ratório. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções serão aplicadas de modo continuado por meio de trabalhos individu-

ais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo do período letivo. O resultado 
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final será obtido pela ponderação das atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 

adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na UC 

obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal 

como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. David Halliday, Robert Resnick e Jearl Walker, Fundamentos da Física, 

v. 3, 8a ed., Livros Técnicos e Científicos Editora. 

2. Paul A. Tipler, Física para cientistas e engenheiros, v. 3, 6a ed., Livros 

Técnicos e Científicos Editora. 

Complementar 1. Moisés Nussenzweig, Curso de Física Básica, v. 3, Editora Edgar Blü-

cher. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Logística na Comercialização do Petróleo 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletivo 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30h 10h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Desenvolver no estudante formas de conhecimento e de debate sobre o 

campo das ciências do mar e de áreas altamente tecnológicas como os 

conceitos da logística de petróleo e seus derivados e a automação e lo-

gística com foco principal nas ferramentas de Sistemas Inteligentes de 

transportes -ITS. 

Objetivos 

Específicos  

Introduzir conhecimento da atividades relacionadas com a logística de 

exploração, desenvolvimento, produção, refino, processamento, transpor-

te, importação, exportação de petróleos, gás natural, outros hidrocarbone-

tos e seus derivados; 

Ementa 

Apresentar aos alunos as características da logística do setor upstream e 

o setor downstream. O primeiro engloba todas as atividades de explo-

ração e produção de petróleo, enquanto o segundo trata da aquisição, 

armazenagem, comercialização e distribuição de derivados 

Conteúdo 

programático 

 Modais de transportes e intermodalidade;  

 Instalações portuárias e suas configurações; 

 Cadeia de logística de transportes e armazenamento; 

 Porto e Transporte Marítimo  

 Fundamentos de Sistemas Inteligentes de Transportes - ITS; 

Metodologia de 

Ensino Utiliza-

da 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos Ins-

trucionais Ne-

cessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avali-

ações deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substi-

tutivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de 

grupo. A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos 

pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico 

do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

1. Fontana C.F., Papa F., Sakurai C.A. Technological Framework for Off-
shore Terminals. Recent Researches in Telecommunications, Infor-
matics, Electronics and Signal Processing, 2013 

2 - Lakhal S.Y., Khan M.I., Islam R., H´Mida S. A Supply Chain Approach 
for a Sustainable Decommissioning of an Offshore Oil Platform. Pro-
ceedings of the 6th WSEAS Int. Conference on ENVIRONMENT, 
ECOSYSTEMS and DEVELOPMENT (EED'08) 

3- Jaswar, Sanusi, C.L. Siow and Azaniza Wati Optimization of rounded-
shape floating LNG supply chain efficiency with simulation modeling. 
Recent Advances in Automatic Control, Modelling and Simulation 
2013. 

 

Complementar 
1 - GIS Based Assessment of the Spatiotemporal Distribution of Biodiesel 

Production Units in Greece; D. SIDIRAS, Recent Advances in Energy, 
Environment and Development. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Métodos Especiais de Recuperação de Petróleo 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: 7° 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos noções básicas de compreensão, interpretação, des-

crição, quantificação e solução de problemas relacionados à recuperação 

do petróleo. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar, identificar e descrever os métodos e 

processos mais utilizados para a recuperação do petróleo. 

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

Métodos convencionais de recuperação primária; 

Métodos convencionais de recuperação secundária; 

Métodos especiais de recuperação secundária; 

Noções de simulação numérica de reservatórios; 

Noções de linha de fluxo e de estimativa de reservas. 

Conteúdo 

programático 

Métodos convencionais de recuperação primária: métodos de expansão de 

capa de gás, gás em soluções e aquífero, entre outros; 

Métodos convencionais de recuperação secundária: injeção de água e gás, 

entre outros; 

Métodos especiais de recuperação secundária: Métodos miscíveis, Méto-

dos térmicos, Métodos químicos: polímeros; álcalis; surfactantes, Método 

biológico: polímeros, tensoativos, álcalis; e outros. 

Noções de simulação numérica de reservatórios. 

Noções de linha de fluxo e de estimativa de reservas. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 
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curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Rosa, A. J.; Carvalho, R. S.; Xavier, J.A.D. Engenharia de Reservató-
rios de Petróleo, Interciência, 2006. 

2. Dake, L. P. The Practice of Resevoir Engineering. New York: Elsevier, 
2004. 

3. Dake, L. P. Fundamentals of Reservoir Engineering. New York: Else-
vier, 2001. 

Complementar 

1. Santana, Ana P. S. C. de. Recuperação Suplementar. Apostila do cur-
so de Tecnologia de Petróleo e Gás - 2008. 

2. McCain W. D., The Properties of Petroleum Fluids. PennWell Publish-
ing Company, 1990. 

3. Selley R. C., Elements of Petroleum Geology. Academic Press, 1998. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Métodos Numéricos 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20h 20h 40h 

ObjetivosGe
rais 

Capacitar o aluno na aplicação dos conceitos fundamentais de métodos 
numéricos para a resolução de problemas práticos na área de Engenharia. 

ObjetivosEs
pecíficos 

O aluno será capaz de: 

 aplicar os princípios do cálculo numérico como ferramenta para simular 

processos físicos, químicos e biológicos; 

 utilizar pacotes computacionais para aplicação de métodos numéricos; 

 desenvolver código numéricos básicos para aplicação de métodos numé-

ricos na solução de problemas e simulação de processos físicos, quími-

cos e biológicos. 

Ementa 

Erros em aproximação numérica. Solução numérica de sistemas. Zero de 
Funções. Lineares e não Lineares. Derivação e Integração numérica. Solução 
de equações diferenciais ordinárias. Aplicações práticas em problemas 
aplicados às Engenharias. 

Conteúdo 
programátic
o 

Revisão de conceitos básicos: Representação numérica em sistemas 
computacionais e Definição de erros. Determinação de Zero de Funções. 
Métodos numéricos para solução de sistemas lineares e não lineares, 
interpolação numérica; extrapolação; ajuste de curvas, derivação e 
integração. 

Metodologia 
de Ensino 
Utilizada 

Atividade teórica, pratica, seminário, situação problemática.  

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro texto, bibliografia atualizada, 

quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 
crescente. A primeira avaliação será disgnóstica com o objetivo de identificar 
as condições iniciais de compreensão das ferramentas básicas para o 
desenvolvimento da unidade curricular – lógica de programação e 
modelagem numérica. As atividades seguintes terão como objetivo avaliar o 
progresso na busca dos objetivos estabelecidos. Ao final, atividades serão 
realizadas para propiciar alternativas de recuperação, como avaliações 
substitutivas e aplicação de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. A 
promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-
Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Zill, Dennis G.. Equações diferenciais com aplicações em modelagem. [A 
first course in differential equations with modeling applications]. Tradução 
de: Heitor Honda Federico, Revisão técnica de: Luiza Maria oliveira da Sil-
va. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 410 p. 

2. Christofoletti, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Edgard 
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Blücher, 1999. 236 p. 
3. Ruggiero, M. A. G. & Lopes, V. L. R.   Cálculo numérico: aspectos teóricos 

e computacionais. 2.ed.   São Paulo, Makron, 1997. 

Complement
ar 

1. Galdino, S. Métodos numéricos para engenheiros com SciLab. <online>: 

http://galdino.pbworks.com/w/file/fetch/74913410/Métodos%20Numéricos

%20para%20Engenheiros%20co%20SCILAB.pdf. 44p.  

2. Dias, N. L. Métodos numéricos em Matemética aplicada à Engenharia. 

Curitiba, Universidade Federal do Paraná, 2013. 

3. Hattori, M. T. H. & Queiroz, B. C. N. Métodos e Software Numéricos. De-

partamento de Sistemas e Computação, Universidade Federal de Campi-

na Grande, Campina Grande, 1995. 

4. Beers, Kenneth J. Numerical methods for chemical engineering: 

applications in Matlab. New York: Cambridge University Press, 2007. 474 

p. 

5. Souza, Antonio Carlos Zambroni de; Pinheiro, Carlos Alberto Murari. 

Introdução à modelagem, análise e simulação de sistemas dinâmicos. Rio 

de Janeiro: Interciência, 2008. 173 p. 

 

  

http://galdino.pbworks.com/w/file/fetch/74913410/Métodos%20Numéricos%20para%20Engenheiros%20co%20SCILAB.pdf
http://galdino.pbworks.com/w/file/fetch/74913410/Métodos%20Numéricos%20para%20Engenheiros%20co%20SCILAB.pdf
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Noções de Segurança do Trabalho 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentar os conhecimentos básicos da engenharia de segurança do 

trabalho, visando a melhoria das condições de segurança dos locais onde 

se processam as atividades ligadas ao setor petrolífero, reduzindo os índi-

ces de acidentes do trabalho, promovendo o bem estar e a qualidade de 

vida. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos da disciplina é capacitar o aluno a: 

 Identificar e aplicar os equipamentos de proteção individual; 

 Identificar e aplicar os equipamentos de proteção coletiva; 

 Identificar e aplicar as normas vigentes no setor petrolífero; 

 Disseminar e conscientizar as equipes de trabalho.  

Ementa 

 Conceituação de segurança; 

 Normalização de legislação específica sobre segurança no traba-

lho; 

 Órgãos relacionados com segurança no trabalho; 

 Análise estatística de riscos e acidentes; 

 Custos de acidentes; 

 Programa de segurança da empresa; 

 Sistemas preventivos e sistemas de combate de incêndio; 

 Equipamentos de proteção individual; 

 Segurança em eletricidade; 

 Proteção de máquinas, equipamentos e ferramentas; 

 Riscos físicos e químicos; 

 Treinamento geral e específico. 

Conteúdo 

programático 

Conceitos de segurança, segurança do trabalho, engenharia  de segurança 

do trabalho; Histórico da engenharia de segurança do trabalho mundial e 

brasileira; Legislação Brasileira relacionada à Segurança do Trabalho e  à 

Engenharia de Segurança do Trabalho; Papel do Ministério do Trabalho e 

Emprego, das secretarias associadas à Segurança e Medicina do Trabalho;  

Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde do Trabalho; Formas de avali-

ação de custo de acidentes; Conceituação de fogo; Classificação dos In-

cêndios e métodos de extinção dos mesmos; Análise e Controle de Riscos; 

Técnicas de Análise de Riscos; Teoria das Falhas; Conceitos de acidente 

do trabalho; Energia Elétrica e seus Riscos ao Usuário.; PCMSO; NRs; 

Normas Setor Petrolífero. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL) e Elaboração de Projeto 

Recursos Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

407 

 

 

Instrucionais 

Necessários 

zada e Quadro Negro 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Chagas, A.M.R., Salim C.A., Servo L.M.S. Saúde e Segurança no 

Trabalho no Brasil: Aspectos Institucionais, Sistemas de Informação e 

Indicadores. 2
a
. Edição. Disponível em: 

http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-

digital/publicacao/detalhe/2014/1/saude-e-seguranca-no-trabalho-no-

brasil-aspectos-institucionais-sistemas-de-informacao-e 

2. Barsano P.R., Barbosa R.P. Segurança do Trabalho Guia Prático e 

Didático. Ed. Ética. 1
a
. Edição. 2012. 

Complementar 

1. EQUIPE ATLAS. Manuais de Legislação Atlas - Segurança e Medicina 

do Trabalho. 65 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

2. Barbosa Filho, A. N. Segurança do trabalho & gestão ambiental. 2 ed. 

São Paulo: Atlas, 2008. 

3. Cardella, B. Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes: uma 

abordagem holística: segurança integrada à missão organizacional 

com produtividade, qualidade, preservação ambiental e desenvolvi-

mento de pessoas. 1 ed. – 7 reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 

4. Garcia, G.F.B. [organizador]. Legislação de segurança e medicina do 

trabalho. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Método, 2008. 

5. Saad, E. G. Introdução à engenharia de segurança do trabalho; textos 

básicos para estudantes de engenharia. São Paulo: FUNDACENTRO, 

1981.  

6. NORMAS REGULAMENTADORAS – Segurança e Saúde do Traba-

lho, disponíveis em: 

http://www.mte.gov.br/legislacao/normas_regulamentadoras/ 

 

   

http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2014/1/saude-e-seguranca-no-trabalho-no-brasil-aspectos-institucionais-sistemas-de-informacao-e
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2014/1/saude-e-seguranca-no-trabalho-no-brasil-aspectos-institucionais-sistemas-de-informacao-e
http://www.fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/publicacao/detalhe/2014/1/saude-e-seguranca-no-trabalho-no-brasil-aspectos-institucionais-sistemas-de-informacao-e
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Normatização na Indústria do Petróelo 

Período/turno: Noturno 

Termo:  

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

20 h 20 h 40 h 

Objetivos 
Gerais 

Apresentar a importâncias da normalização para o desenvolvimento de 
projetos de engenharia  

Objetivos 
Específicos  

Desenvolver a capacidade de ler, compreender e aplicar normas técnicas 
em projetos de engenharia; 

Utilizar as normas técnicas para avaliação de riscos em projetos de 
engenharia; 

Adequar normas técnicas internacionais para o desenvolvimento projetos 
de engenharia no país . 

Ementa 
 

Normas Técnicas Nacionais. Normas Técnicas Internacionais. 
Importância da Normalização. Níveis de Normalização. Processo de 
Normalização Comitês Técnicos. Certificação. 

Conteúdo 
programático 
 
 

Conceito sobre Normas Técnicas 

Importância da normalização no desenvolvimento de projetos de 
engenharia 

Aspectos Legais 

Estrutura dos órgãos normalizadores Nacionais e Internacionais 

O que pode ser normatizado 

Processo de normatização e validação da norma técnica 

Comitês técnicos 

Direitos Autorais 

Certificação e Homologação das Normas Técnicas 

Metodologia de 
Ensino 
Utilizada 

Atividade teórico-práticas, discussão de grupo, estudo dirigido, sala de 
aula e dinâmica de grupo. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia 
atualizada e quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 
aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 
favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as 
avaliações serão aplicadas de modo continuado por meio de provas 
escritas e trabalhos individuais e dinâmicas de grupo aplicados ao longo 
do período letivo. O resultado final será obtido pela ponderação das 
atividades realizadas.  

Alternativas de recuperação com avaliações substitutivas e aplicações 
adicionais de trabalhos serão desenvolvidos.  A promoção do aluno na 
UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de 
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Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
ABNT. Normalização. Disponível em: http://abnt.org.br/normalizacao/o-
que-e/o-que-e. Acessado em 22/04/2015 

Complementar 

1. Dias, J.L.M. Medida Normalização e Qualidade: Aspectos da história 
da metrologia no Brasil.  1998. 292p. Disponível em: 
http://www.inmetro.gov.br/noticias/livroMetrologia/01_LivroMetrologia_
%20capa.PDF. Acessado em 22/04/2015 

2. Marshall JR. I. et al. Gestão da Qualidade e Processos. 1. Ed. 2012. 
FGV Editora. 204p. 

3. Almeida, J.R.  Normalização, Certificação e Auditoria Ambiental. 1. Ed. 
Thex Editora. 2007. 600p. 

 
 
  

http://www.inmetro.gov.br/noticias/livroMetrologia/01_LivroMetrologia_%20capa.PDF
http://www.inmetro.gov.br/noticias/livroMetrologia/01_LivroMetrologia_%20capa.PDF
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 
Curricular 

Operações Unitárias II 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

30h 10h 40h 

Objetivos Gerais 

Fornecer aos discentes conhecimentos e técnicas referentes aos 
problemas relacionados a operações unitárias que envolvem desde o 
pré-processamento até o  processamento  ligados a indústria 
capacitando-o à aplicação dos temas abordados na resolução de 
problemas práticos associados à área de Engenharia do Petróleo; 

Objetivos 
Específicos 

O aluno será capaz de: 

1. Dominar e entender os princípios das operações unitárias. 

2.Utilizar os princípios das operações unitárias a fim de minimizar 

impactos de degradação ao meio ambiente.  

3. Utilizar os princípios de operações unitárias com a finalidade de  

monitorar e orientar o uso de equipamentos, prevendo os principais 

problemas que poderão ocorrer em processos químicos na indústria 

Ementa 
Bombas. Trocadores de calor. Processos envolvendo fluídos, troca de 
calor, Máquinas de fluxo, Escoamentos externos e Processos de 
separação físico-mecânicos. 

Conteúdo 
programático 

1- 1- Revisão de Operações Unitárias (dimensionamento de tubulações. 
Bombas. Trocadores de calor).  

2- 2- Máquinas de Fluxo  
   -energia fornecida 
   -potência moto-bomba) 
3- Formulação empírica da dinâmica de fluídos  
  - Vantagem da abordagem empírica  
  -Formulação semi-empirica: Colebrook-Withe,Swamee-Jain, Swamee 
 4.Transferência de massa e calor: 
  - transporte molecular; 
  - Distribuição de temperatura  
  - Transferência de massa entre fases 
 5- Escoamentos externos: 
   - Transição à turbulência 
   - Arrasto e coeficiente de arrasto 
   -Força de sustentação 
   -Método de fronteira imersa 
6- Seleção de bombas, Curvas de potências, cargas  e absorção apli-
cadas a  bombas e seleção de bombas. 

Metodologia de 
Ensino Utilizada 

Atividade teórica, discussão de grupo, estudos dirigidos. 

Recursos 
Instrucionais 
Necessários 

Computador, internet, Projetor multimídia, Livro texto, bibliografia atuali-

zada, quadro negro. 

Critérios de 
Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino 
e aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo 
de favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Deverão ser 
aplicadas avaliações de modo continuado, ponderado de maneira 
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crescente, também será propiciado alternativas de recuperação, como 
avaliações substitutivas. A promoção do aluno na UC obedecerá aos 
critérios estabelecidos pela Pró-Reitoria de Graduação, tal como 
discutido no projeto pedagógico do curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Terron, L.R., Operações Unitárias para Químicos, Farmacêuticos e 
Engenheiros, LTC, 2012. 

2. Alan S. Foust, Curtis W. Clump, Leonard A. Wenzel et al., Princípios 
das Operações Unitárias, LTC, 1982. 

3. Cremasco, M.A., Fundamentos de transferência de Massa, 2° ed, Ed 
unicamp,2002. 

Complementar 
1. Gomide, R. Operações Unitárias. São Paulo. Cenpro editores, 

1988.V4. 
2. Mc Cabe/Smith, Operações Básicas de Engenharia Química. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Polímeros de Fontes Renováveis. 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletivo 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Transmitir aos alunos conhecimentos sobre a natureza dos materiais poli-

méricos, suas transformações físico-químicas, suas propriedades e aplica-

ções de modo que o engenheiro possa desempenhar suas funções em 

meio industrial e/ou acadêmico. 

Objetivos 

Específicos  

Ao final do módulo o aluno deverá ser capaz de: 

 Assimilar, entender, relacionar e identificar os principais tipos de materiais 

poliméricos; 

 Determinar, compreender e identificar os processos de síntese, caracteri-

zação e aplicação dos materiais poliméricos; 

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

Atuar em equipes multidisciplinares. 

Ementa 

- Introdução aos materiais poliméricos; 

- Síntese e caracterização de materiais poliméricos de fontes renováveis ou 

não; 

- Estado sólido; 

- Estrutura e propriedades: propriedades mecânicas, óticas, elétricas e 

químicas;  

- Biomateriais, plásticos, fibras e elastômeros;  

- Materiais biodegradáveis e blendas poliméricas: conceito, comportamento 

físico-mecânico, interfaces;  

- Compósitos poliméricos: conceito, comportamento físico-mecânico, inter-

faces. 

Conteúdo 

programático 

- Introdução aos materiais poliméricos; 

- Estado sólido: amorfo, cristalino e elastomérico; 

- Estrutura e propriedades: propriedades mecânicas, óticas, elétricas e 

químicas;  

- Plásticos, fibras e elastômeros;  

- Blendas poliméricas: conceito, comportamento físico-mecânico, interfa-

ces;  

- Compósitos e nanocompósitos poliméricos: conceito, comportamento 

físico-mecânico, interfaces. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Aulas expositivas e exercícios. 

Recursos 

Instrucionais 
Computadores, internet, projetor multimídia, quadro negro. 
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Necessários 

Critérios de 

Avaliação 

O sistema de avaliação adotado deve contemplar o processo de ensino e 

aprendizagem estabelecido neste Projeto Pedagógico, com o objetivo de 

favorecer o progresso do aluno ao longo do semestre. Para isto, as avalia-

ções deverão ser aplicadas de modo continuado, ponderado de maneira 

crescente. Propiciar alternativas de recuperação, como avaliações substitu-

tivas e aplicação adicionais de trabalhos individuais e dinâmicas de grupo. 

A promoção do aluno na UC obedecerá aos critérios estabelecidos pela 

Pró-Reitoria de Graduação, tal como discutido no projeto pedagógico do 

curso. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Canevarolo Jr., S. V.; Ciência dos Polímeros, 2ª Edição. São Carlos: 
UFSCar/DEMa, Editora Artliber, 2006. 

2. Marinucci, G.; Materiais Compósitos Poliméricos - Fundamentos e 
Tecnologia, 1ª Edição, Editora Artliber, 2011. 

3. Wiebeck, H., Harada, J.; Plásticos de Engenharia - Tecnologia e Apli-
cações, 1ª Edição, Editora Artliber, 2005. 

Complementar 

1. Canevarolo Jr., S. V.; Técnicas de Caracterização de Polímeos, 1ª 
Edição, Editora Artliber, 2004. 

2. Akcelrud, L., Fundamentos da Ciência dos Polímeros. Editora Manole, 
2006. 

3. Cowie, J.M. Polymers: Chemistry and Physic of Modern Materiais. 2. 
Ed. Blackie, 1991. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular Poluição marinha e métodos integrados de avaliação 

Período/turno: Vespertino ou Noturno 

Termo: Eletiva   

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

28 h 12 h 40 h 

Objetivos 

Gerais 

Apresentação e discussão sobre os diferentes enfoques para avaliação da 

qualidade ambiental de ecossistemas aquáticos e metodologias para 

integração de dados ambientais 

Objetivos 

Específicos  

 Conhecer o histórico de desenvolvimento do conceito de avaliação 
integrada de ecossistemas aquáticos; 

 Identificar as vantagens e limitações de cada forma de avaliação am-
biental individual; 

 Discutir criticamente as vantagens e desvantagens da utilização da 
avaliação integrada; 

 Conhecer as diferentes formas de integração de dados ambientais, 
suas contribuições e limitações; 

Ementa 

 

Introdução e comportamento de contaminantes em ambientes aquáticos. 

Descrição das Linhas-de-Evidência clássicas: contaminação; toxicidade; 

estrutura de comunidade macrobentônica. Apresentação dos diferentes 

métodos integrados. Novas tendências em métodos integrados de 

avaliação e monitoramento ambiental. Estudo de casos. 

Conteúdo 

programático 

 

 

 

 

 

 Poluição em ambientes aquáticos: breve histórico, conceito de polui-

ção x conceito de contaminação, classificação das fontes, comporta-

mento dos contaminantes em sistemas aquáticos; 

 Formas clássicas de avaliação da qualidade de ambiental de ecossis-

temas aquáticos: avaliação dos níveis de contaminantes: vantagens e 

limitações; avaliação da toxicidade de matrizes ambientais: vantagens 

e limitações; avaliação de estrutura de comunidade de macrofauna 

bentônica: vantagens e limitações; 

 Avaliação integrada: definição e justificativa; evolução dos métodos de 

integração; tríade de qualidade de sedimentos; diagramas de setores; 

matrizes de decisão; estatística multivariada; 

 Outras ferramentas em avaliações integradas: bioacumulação; histo-

patologia; biomarcadores 

 Estudos de casos: avaliação integrada de sedimentos e material dra-

gado em sistemas portuários do Atlântico Norte (Golfo de Cádiz) e Sul 

(Santos e Paranaguá); 

Metodologia 

de Ensino 

Atividade teórica, prática, teórico-prática, estudo dirigido, situação proble-

mática, sala de aula, dinâmica de grupo, laboratório de informática e labo-
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Utilizada ratório experimental. 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, internet, projetor multimídia, livro-texto, bibliografia atualizada 

e quadro negro. 

Critérios de 

Avaliação 
Desempenho em tarefas individuais e coletivas, seminários. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 

1. Barceló, D.; Petrovic, M. (eds.) (2007) Sustainable Management of 

Sediment Resources. Vol. 1: Sediment Quality and Impact Assessment 

of Pollutants. Elsevier B.V., Netherlands. 333 p. 

2. CETESB (2006) Desenvolvimento de índices biológicos para monitora-

mento em reservatórios do Estado de São Paulo. Relatório Técnico. 

Disponível em http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp 

3. CETESB (2007) Aplicação da tríade na avaliação da qualidade de 

sedimentos em redes de monitoramento. Relatório Técnico. Disponível 

em http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp 

Complementar 

1. Abessa, D.M.S. (2002). Avaliação da qualidade de sedimentos do 

Sistema Estuarino de Santos, SP, Brasil. Tese de Doutorado apresen-

tada ao Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. São 

Paulo. 340p. 

2. Cesar et al. (2011). Integrative approach for the environmental quality 

assessment of aquatic ecosystems: A critical review. Global Journal of 

Environmental Science and Technology. Disponível em: 

http://www.simplex-academic-publishers.com/gjest.aspx?b=1. 

3. Choueri, R.B. (2008). Armonización del protocolo de evaluación de 

calidad de sedimentos y materiales dragados en zonas de estuarios y 

portuarias del Atlántico. Tese de Doutorado apresentada ao Departa-

mento de Química-Física da Facultad de Ciencias del Mar y Ambienta-

les da Universidad de Cádiz. Cádiz. 241 p. 

4. Pereira, C.D.S., Abessa, D.M.S., Bainy, A.C.D., Zaroni, L.P., Gasparro, 

M.R., BICTego, M.C., Taniguchi, S., Furley, T.H., Sousa, E.C.P.M., 

2007. Integrated assessment of multilevel biomarker responses and 

chemical analysis in mussels from São Sebastião, São Paulo, Brazil. 

Environ. Toxicol. Chem. 26, 462–469. 

5. Riba, I; Forja, JM; Gómez-Parra, A; DelValls, TA (2004). Sediment 

quality in littoral regions of the Gulf of Cádiz: a triad approach to ad-

dress the influence of mining activities. Environmental Pollution, 132: 

341-353. 

6. Simpson SL, Batley GE, Chariton AA, Stauber JL, King CK, Chapman 

JC, Hyne RV, Gale SA, Raoch AC, Maher WA (2005) Handbook for 

Sediment Quality Assessment. CSIRO, Bangor NSW. Disponível em: 

http://www.clw.csiro.au/cecr/sedimenthandbook. 

 

  

http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp
http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp
http://www.simplex-academic-publishers.com/gjest.aspx?b=1
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Segurança de infraestrutura aplicada em locais de alto risco 

Período/turno: Vespertino/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno o conhecimento básico para projetar sistemas de 

segurança física e eletrônica em locais de alta criticidade e severidade, 

identificando as tecnologias mais adequadas e atendendo os aspectos da 

legislação pertinente. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos são: 

 Compreender como os sistemas de segurança podem complemen-

tar e impulsionar os negócios; 

 Entender como a integração de diferentes tecnologias tornam mais 

eficientes as soluções de segurançaa; 

 Entender os princípios da auditoria em segurança. 

Ementa 

 Fundamentos de segurança da informação e física; 

 Normas e padrões de segurança 

 Fundamentos jurídicos da segurança 

 Criptografia: Algoritmos e Certificação Digital 

 Segurança em redes de comunicação 

 Tecnologias e Protocolos 

 Arquitetura 

 Integração de Sistemas de Segurança 

 Auditoria de Sistemas de Segurança 

Conteúdo 

programático 

Norma de Segurança ISO 27001 e sua Aplicação; Norma de Segurança 

ISO 27002; Diferenças entre ISO 27001, ISO 17799 e ISO 27002; Proprie-

dades da segurança da Informação (confidencialidade, integridade, dispo-

nibilidade); Princípios de segurança da Informação (ameaças, vulnerabili-

dades e medidas de proteção). Principais tipos de ataque; Controles e pro-

teções básicos, aplicação de mecanismos de segurança, proteções de 

sistemas operacionais e de aplicações; Noções sobre direito da sociedade 

da informação e temas estudados nesse novo ramo da ciência jurídica; 

Visão panorâmica dos aspectos jurídicos da segurança da informação a 

partir do estudo e análise da legislação, doutrina e jurisprudência sob uma 

perspectiva crítica e dialética; Apresentação da responsabilidade adminis-

trativa, civil e penal relacionada à segurança da informação; Noções sobre 

crimes cibernéticos, seus aspectos legais e processuais a partir do estudo 

da legislação, doutrina e jurisprudência relacionadas ao tema; Terminolo-

gia, técnicas básicas (substituição, transposição), tipos de dispositivos ci-

fradores (bloco, stream), requisitos para dispositivos cifradores (confusão e 

difusão, entropia, distância de unicidade); Complexidade de problemas 

matemáticos; Sistemas criptográficos simétricos ou de chave secreta; Sis-

temas criptográficos assimétricos ou de chave pública; Metodologias de 

Gestão de Risco; Principais ferramentas para identificação de vulnerabili-
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dades; Técnicas de gestão de risco em laboratório; Vulnerabilidades e ata-

ques a redes de comunicação. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Laboratório Didático e Elaboração de Projeto 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-

zada e Quadro Negro 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 1. Coelho, F.E.S.  Gestão de Segurança da Informação NBR ISO 27001 

e 27002. Escola Superior de Redes RNP. 

Complementar 

1. Goodrich, M.T. Introdução a Segurança de Computadores. 2012. 

2. ISO/IEC 27001:2005 - Information technology -- Security techniques -- 

Information security management systems – Requirements.  

3. ISO/IEC 27002:2005 - Information technology -- Security techniques -- 

Code of practice for information security management. 

4. BS 7799: 'The Standard for Information Security Management', (April 

2001) 

5. BS 7799-2:1999: 'Information Security Management -- Part 2: Specifi-

cation for Information Security Management Systems', (April 2001). 

6. ISO/IEC 17799:2005 (E). Information Technology-Security Tech-

niques-Code of Practice for Information Security Management . Inter-

national Standards Organization, Geneva, 200 

7. Stallings, W. – Cryptography and Network Security – Principles and 

Practice, 2nd Edition, Prentice-Hall, 2006. 

8. Rosa, F. Crimes de informática. Campinas: Bookseller, 2007 

9. Lima, P.M.F. Crimes de computador e segurança computacional. 

Campinas: Millennium, 2005 

10. Imoniana, J.O. Auditoria de Sistemas de Informação. Editora Atlas. 2
a
. 

Edição. 2008. 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Nome do Componente 

Curricular 

Telecomunicações e Transmissão de Dados em Ambiente 

Crítico 

Período/turno: Vespertin/Noturno 

Termo: Eletiva 

Carga Horária TEÓRICA Carga Horária PRÁTICA Carga Horária TOTAL 

40h 0h 40h 

Objetivos 

Gerais 

Proporcionar ao aluno o conhecimento básico de sistemas de telecomuni-

cações para transmissão de voz e dados, permitindo realizar projetos na 

área, identificando a solução mais adequada em ambientes críticos e de 

alta severidade. 

Objetivos 

Específicos  

Os objetivos específicos são: 

 compreender a importância das redes de telecomunicações nas 

mais diversas áreas; 

 entender a legislação e as restrições de uso 

 identificar e projetar sistemicamente os elementos de cada tipo de 

rede. 

Ementa 

 Introdução ao sistema de telecomunicações; 

 Redes de transporte; 

 Redes de Acesso 

 Redes de Dado 

 Sistemas de controle e gestão 

 Integração de sistemas 

 Legislação 

 Telecomunicação em ambientes críticos 

Conteúdo 

programático 

Sistemas de telecomunicações brasileira; redes de transporte de alta velo-

cidade, técnicas de transmissão e multiplexação, redes de acesso: banda 

larga, voz, dados, móvel e sem-fio; Tecnologia ethernet; Arquitetura de 

controle de redes; Evolução da rede IP; RDSI; Modo de transporte; Matri-

zes de Comutação; Protocolos; Alocação dinâmica de banda; Modelo de 

referência; Sinalização e controle de serviços; Administração, gerência e 

operação; Serviços Inteligentes; Controle de congestionamento; Qualidade 

de serviço; Controle de tráfego; Estrutura e componentes. 

Metodologia 

de Ensino 

Utilizada 

Atividades teórica, prática, discussão em grupo, estudo dirigido, situação 

problemática (PBL), Laboratório Didático e Elaboração de Projeto 

Recursos 

Instrucionais 

Necessários 

Computador, Internet, Projetor Multimídia, Livro-Texto, Bibliografia Atuali-

zada e Quadro Negro 

Critérios de 

Avaliação 

Avaliação formativa informal e formal, através do desempenho em tarefas 

individuais e coletivas, em provas, seminários e atividades propostas. 

BIBLIOGRAFIA 
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Básica 

1. Medeiros, J.C.O. Princípios de Telecomunicações – Teoria e Prática. 

1
a
. Edição. 2004. Editora Érica. 

2. Tanenbaum, A.S. Wetherall, D. Redes de Computadores. Editora Pe-

arson. 5
a
. Ed. 2011 

Complementar 

1.  Código Brasileiro de Telecomunicações. Editora Edmond. 

2. Sverzut, J.U. Redes Convergentes – Entenda a evolução das redes de 

telecomunicações a caminho da convergência. 1
a
. Edição. 2008. 

3. Ribeiro, M.P. Redes de Telecomunicações e Teleinformática. Editora 

Interciência. 1
a
. Edição 2012. 

4. Sá, R. Redes e Sistemas de Telecomunicações. Editora FCA.  

5. Lima Jr, A,W. Telecomunicações & Redes de Computadores. Editora 

Axcel Books. 1
a
. Edição. 2003. 

6. Nascimento, M.B. Correa, A. Tecnologia de Acesso em Telecomunica-

ções. Editora Berkeley Brasil 1
a
. Edição. 2002. 
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APÊNDICE II – DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO 
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NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

DA ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

 

Regulamenta as normas para elaboração do 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do 

Bacharelado em Engenharia de Petróleo, 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

Campus Baixada Santista 

 

Considerando a Lei 9.394 de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o 

Parecer CNE/CES n° 583 de 2001, os quais fornecem as orientações para as Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação; 

Considerando também que o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é parte integrante 

do currículo do Curso de Bacharelado em Engenharia de Petróleo, a Comissão do Curso 

de Engenharia de Petróleo do Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São 

Paulo, no uso de suas atribuições e competências, resolve: 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE O TCC 

Art. 1o   Considera-se o TCC, no Curso, um instrumento de aprendizagem e 

desenvolvimento, em que é desenvolvido um projeto teórico ou aplicado sobre um 

objeto de estudo pertinente à profissão de Engenheiro. 
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Art. 2o   O TCC é atividade obrigatória do Bacharelado em Engenharia, sendo 

realizada sob orientação docente, e com carga horária total de 100 horas. 

Art. 3o  Durante o módulo TCC, serão elaborados dois produtos pelos discentes: 

o Projeto Inicial e o Trabalho de Conclusão. 

Art. 4o   O tema do TCC deverá ser desenvolvido individualmente ou em grupo 

de até 3 alunos e, obrigatoriamente, no âmbito da Engenharia e áreas afins, guardando 

relação com o elenco de unidades curriculares obrigatórias e/ou eletivas oferecidas aos 

alunos no Curso. 

Art. 5o  A definição de tema e objeto de trabalho é atribuição do discente e ou 

orientador. Cabe ao orientador auxiliar o discente, considerando os requisitos de 

pertinência teórica e científica, bem como a exequibilidade de execução do projeto no 

Departamento de Ciências do Mar da UNIFESP ou em parcerias com outras 

instituições. 

Art. 6o  Todos os produtos deverão ser redigidos de acordo com as normas 

constantes neste instrumento normativo, o qual está contemplado no Projeto 

Pedagógico do Curso e disponível na página da internet do Departamento de Ciências 

do Mar do Campus Baixada Santista/UNIFESP. 

 

CAPÍTULO II - COMISSÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 7o  A Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso - CTCC está subordinada 

à Comissão do Curso e será constituída por 04 (quatro) membros docentes vinculados 

ao curso, além de um membro discente. Todos os membros do CTCC terão membros 

suplentes. 
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§ 1 – Os membros docentes titulares e suplentes deverão ser eleitos pelos seus pares, 

no âmbito de reunião ordinária do Conselho de Curso, e terão mandato de 02 (dois) 

anos, sendo permitida 01 (uma) recondução sucessiva de todos ou de parte de seus 

membros. 

I – A cada nova eleição, deverá permanecer na CTCC pelo menos 01 (um) docente 

remanescente do mandato anterior. 

§ 2 – Os membros discentes titular e suplente deverão estar regulamente matriculados 

no Curso e serem eleitos pelos seus pares, cuja eleição e resultado deverão ser 

comunicados por escrito à Comissão de Curso, sendo o mandato de 01 (um) ano, com a 

possibilidade de recondução por mais 01 (um) ano. 

§ 3 – Os nomes de todos os membros eleitos deverão ser homologados pela Comissão 

de Curso. 

Art. 8o  A CTCC terá o seu Presidente e Vice-Presidente escolhidos e indicados 

pelos seus membros. 

Art. 9o   São atribuições da CTCC: (i) Estabelecer e divulgar as normas e 

procedimentos do TCC, bem como os critérios de avaliação dos trabalhos; (ii) Elaborar 

e divulgar o Cronograma de Atividades do TCC para docentes e discentes; (iii) Avaliar a 

lista de nomes sugeridos para composição das comissões avaliadoras dos Projeto 

Inicial, Relatório Parcial e Trabalho de Conclusão, ficando sob responsabilidade da CTCC 

a indicação final da composição das referidas comissões avaliadoras; (iv) Analisar os 

documentos relativos ao TCC, de acordo com as normas vigentes na UNIFESP; (v) 

Deliberar e decidir sobre a equivalência de outras formas de trabalho ao TCC; (vi) 

Deliberar e decidir sobre os casos omissos relacionados ao TCC. 
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CAPÍTULO III - ORIENTAÇÃO DO TCC 

Art. 10o  O orientador de TCC deverá ser, preferencialmente, docente do Curso. 

§ 1 – Cabe ao discente a escolha do orientador do TCC. 

I. Caso o orientador não seja docente do Curso, ele deverá possuir titulação 

mínima de Graduação e notório conhecimento na área do trabalho proposto. O 

aluno deverá encaminhar à CTCC justificativa para sua escolha acompanhada do 

Curriculum vitae do orientador (Plataforma Lattes ou Curriculum completo 

fornecido pelo orientador), que poderá ser indeferida se a CTCC concluir que o 

orientador não tem experiência para tal orientação, em função de suas 

atividades profissionais e de formação de recursos humanos avaliadas na análise 

curricular. 

§ 2 – A escolha do orientador não impedirá que o discente busque orientações 

complementares formais junto a outros docentes da UNIFESP ou de outras instituições, 

conforme a temática escolhida pelo discente e sua interdisciplinaridade. 

I. O discente deverá encaminhar à CTCC justificativa para a escolha e participação 

do coorientador, explicitando a sua importância para o TCC. O discente deverá 

encaminhar à CTCC justificativa para sua escolha acompanhada do Curriculum 

vitae do coorientador (Plataforma Lattes ou Curriculum completo fornecido pelo 

orientador), que poderá ser indeferida se a CTCC concluir que o orientador não 

tem experiência para tal orientação, em função de suas atividades profissionais e 

de formação de recursos humanos avaliadas na análise curricular. 

§ 3 – A orientação ou coorientação por membros externos à UNIFESP será realizada de 

forma voluntária e não implica em vínculo empregatício de qualquer natureza com a 

UNIFESP. Desta forma, o orientador ou coorientador externos assumem a ausência de 
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remuneração e benefícios fornecidos pela UNIFESP ao assinar o Anexo I deste 

instrumento normativo. 

§ 4 – Caso o orientador não seja vinculado ao Curso, o aluno deverá, obrigatoriamente, 

indicar um docente supervisor vinculado ao Curso, que comunicará por escrito à CTCC 

seu aceite para a função.  

I. O docente supervisor é responsável por garantir a adequação do TCC às normas 

vigentes e deverá acompanhar o desenvolvimento do TCC por parte do aluno e 

comunicar imediatamente à CTCC qualquer problema ou irregularidade que 

observe durante o processo. 

II. Fica dispensada a necessidade do docente supervisor caso o projeto do aluno 

seja formalmente coorientado por docente da UNIFESP vinculado ao Curso. 

Art. 11o A participação do docente orientador de TCC dependerá de sua 

anuência formal por escrito, conforme modelo disponível no ANEXO 1, e da 

manifestação favorável da CTCC. 

Art. 12o São atribuições do orientador de TCC: (i) Orientar, acompanhar e avaliar 

o desenvolvimento do TCC em todas as suas fases; (ii) Organizar o cronograma das 

atividades a serem desenvolvidas pelo discente; (iii) Auxiliar o discente na obtenção de 

autorizações legais, quando pertinentes, para o desenvolvimento do projeto; (iv) 

Respeitar os prazos estabelecidos pela CTCC; (v) Garantir que o desenvolvimento de 

TCC esteja relacionado à Engenharia e áreas afins, conforme descrito no Art. 4o do 

presente instrumento normativo; (vi) Comunicar à CTCC a ocorrência de problemas ou 

dificuldades relativas ao processo de orientação e ao cumprimento do cronograma de 

atividades estabelecido; (vii) Sugerir nomes de membros para compor as comissões 

avaliadoras dentro dos prazos estabelecidos pela referida Comissão; (viii) Orientar o 

discente nas correções sugeridas pela banca examinadora. 
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§ 1 – Caso o orientador não seja vinculado Curso, caberá ao docente da UNIFESP 

associado ao TCC, tomar todas as providências relativas à indicação do membro 

externo examinador, seja no papel de coorientador ou de docente supervisor. 

§ 2 – É vedada a participação do coorientador como membro examinador, 

independentemente de seu vínculo institucional, exceto na ausência ou impedimento 

do orientador principal. Nesse caso, o coorientador assumirá o processo de avaliação 

do orientador. 

Art. 13o  Será permitida a troca de docente orientador somente após solicitação 

formal e anuência da CTCC. 

§ 1 – O prazo limite para a solicitação de troca de docente orientador é de, no máximo, 

a data de entrega do Projeto Inicial do aluno na Unidade Curricular. Trocas de 

orientador por motivos de força maior serão deliberadas pela CTCC. 

§ 2 – Para esta solicitação devem ser encaminhados à CTCC os seguintes documentos 

disponibilizados na Secretaria Acadêmica: (i) Solicitação de desligamento por parte do 

solicitante, docente ou discente, com justificativa; (ii) Anuência do novo orientador, 

expressando seu consentimento para a orientação e, quando pertinente, do(s) 

coorientador(es) e supervisor. 

I. Em caso de troca de orientador com solicitação de manutenção do projeto em 

andamento, será necessário o encaminhamento de documento assinado pelo 

orientador inicial e pelo novo orientador e, quando cabível, pelo(s) 

coorientador(es) e supervisor. 

 

CAPÍTULO IV - DISCENTE ORIENTADO 
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Art. 14o São atribuições do discente orientado do TCC: (i) Escolher o docente 

orientador com atuação em pesquisa compatível com o tema proposto para o 

trabalho; (ii) Propor o tema do TCC em conformidade com as diretrizes estabelecidas 

neste documento e em comum acordo com o docente orientador; (iii) Cumprir o 

cronograma proposto pelo orientador e os prazos estabelecidos pela CTCC; (iv) Redigir 

o TCC dentro das normas estipuladas no presente instrumento; (v) Obter as 

autorizações legais, quando pertinentes, para o desenvolvimento do projeto; (vi) 

Comunicar à CTCC, ao docente orientador e, quando pertinente, ao coorientador e 

supervisor, quaisquer alterações das atividades previstas; 

§ Único – Fica expresso que copiar trabalhos já publicados, parcial ou integralmente, é 

caracterizado plágio em conformidade com a Lei no 9610 de 19 de fevereiro de 1998 e 

implicará, além das sanções legais cabíveis, na reprovação imediata do discente, 

cabendo ao mesmo apresentar outro tema e cursar o módulo TCC novamente. 

 

CAPÍTULO V - DESENVOLVIMENTO E APRESENTAÇÃO DO TCC 

Art. 15o O Projeto Inicial e Trabalho de conclusão deverão ser entregues em (01) 

via digital, assinados pelo discente e pelo orientador na capa e, quando pertinente, 

assinado pelo coorientador ou supervisor, em prazo estabelecido pelo docente 

responsável pelo módulo, seguindo o modelo para projetos e relatórios de Iniciação 

Científica sugeridos pela Fundação de Amparo de Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), que pode ser encontrado na página da internet http://www.fapesp.br. 

§ 1 – Considerando-se a formação do discente em Engenharia serão considerados 

como produtos finais do TCC: Documento dissertativo redigido segundo as normas de 

apresentação do TCC definidas pela CTCC que explicitem a contribuição do projeto à 

http://www.fapesp.br/
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área de Engenharia. Podendo incluir Protótipos, Processos ou Desenvolvimento de 

Softwares. 

Art. 16o Além da entrega do texto escrito, o TCC deve ser conduzido a uma 

apresentação pública em formato de pôster ou protótipo do projeto, com arguição por 

membros da comissão de avaliação. 

Art. 17o Após a apresentação pública deverá ser entregue 01 (uma) cópia digital 

da versão final (com correções e adequações, caso seja necessário) acompanhada de 

ofício de encaminhamento em 02 (duas) vias assinado pelo discente e pelo orientador 

e, quando pertinente, assinado pelo coorientador ou supervisor, a qual será 

encaminhada à Biblioteca do Campus Baixada Santista da UNIFESP. 

Art. 19o  A entrega da cópia digital será acompanhada de termo de 

consentimento encaminhado à Biblioteca do Campus Baixada Santista da UNIFESP, 

como condição obrigatória à obtenção do certificado de conclusão de curso. 

 

CAPÍTULO VI - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 20o  A avaliação do TCC ocorrerá nas fases do Projeto Inicial e Trabalho de 

conclusão com os seguintes resultados possíveis: aprovação, aprovação mediante 

reformulação e reprovação. 

Art. 21o  A avaliação do Projeto Inicial será realizada por um membro da 

comissão avaliadora escolhido pela CTCC. A avaliação do Trabalho de Conclusão e da 

apresentação serão realizadas pelo orientador e pela comissão avaliadora. 

§ 1 – Os avaliadores externos devem possuir, no mínimo, o título de Mestre, podendo 

ou não ser pertencente ao quadro docente da UNIFESP. 
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I. Cabe ao orientador ou, quando pertinente, ao coorientador ou supervisor, a 

indicação à CTCC de uma lista com no mínimo 3 (três) nomes e contato de 

avaliadores, sendo ao menos 1 (um) externo. 

II. Cabe à CTCC a avaliação e indicação dos membros da comissão avaliadora, 

bem como o convite aos membros para avaliação dentro do calendário definido 

pelo responsável pelo módulo, de acordo com o calendário da ProGrad. 

III. A avaliação final do Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser feita, 

preferencialmente, pelo mesmo membro da comissão avaliadora que avaliou o 

Projeto de Pesquisa. 

IV. A avaliação final será feita de acordo com formulário específico definido e 

disponibilizado pela CTCC. Cada documento será avaliado pelo orientador e por 

01 (um) membro da comissão avaliadora. 

V. Os pareceres serão analisados pela CTCC. Em caso de discrepância de 

avaliações para um mesmo discente, resultado divergente 

(aprovação/reprovação), pelos pareceres do orientador e do avaliador externo, 

caberá à CTCC avaliar o projeto em questão. 

VI. A divulgação dos pareceres para o discente ficará a critério do orientador. 

VII. Em caso de troca da forma e critérios de avaliação, cabe à CTCC comunicar 

previamente aos discentes e docentes do Curso, no início do termo letivo. 

Art. 22o Para a avaliação dos documentos escritos será utilizado um formulário 

padrão fornecido pela CTCC no inicio do termo letivo.  

Art. 23o Na avaliação da apresentação pública serão considerados o pôster e a 

arguição segundo os critérios definidos pela CTCC no inicio do termo letivo. 
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Art. 24o  A apresentação pública é obrigatória e será organizada pela CTCC. Cada 

apresentação terá duração de 01 (um) dia devendo o discente permanecer junto ao 

pôster pelo período mínimo de 04 (quatro) horas previamente estipulado pela CTCC. 

Art. 25o  A comissão avaliadora da sessão pública será formada pelo orientador e 

por 01 (um) membro da comissão avaliadora. 

§ 1 – Quando o orientador não possuir o título de Doutor, o membro avaliador externo 

deverá, obrigatoriamente, possuir o título de Doutor. 

§ 2 – Na impossibilidade de participação do orientador durante a apresentação, caberá 

a CTCC indicar o coorientador, supervisor ou, na ausência destes, 01 (um) docente do 

Curso para substituir o orientador. 

I. Na presença do orientador, o coorientador e/ou supervisor, quando pertinente, 

poderão acompanhar a apresentação, porém não farão parte do processo 

avaliativo. 

Art. 26o Segundo o desempenho do candidato, os membros avaliadores poderão 

emitir parecer de aprovação, aprovação mediante reformulações ou reprovação do 

candidato. 

§ 1 – O parecer circunstanciado da apresentação pública do TCC será emitido pelos 

membros avaliadores e assinado por todos seus membros. 

§ 2 –Em caso de aprovação mediante reformulações, para o Projeto Inicial e Trabalho 

de Conclusão, uma nova versão deverá ser entregue 7 dias após a divulgação do 

parecer ou defesa, acompanhada de ofício de encaminhamento em 02 (duas) vias 

assinado pelo discente e pelo orientador e, quando pertinente, assinado pelo 

coorientador ou supervisor. A aprovação ou reprovação do novo documento será feita 

pelo orientador. 
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§ 3 – O registro do parecer final no histórico do aluno será realizado pela Secretaria 

Acadêmica e consistirá dos resultados: Aprovado ou Reprovado. 

§ 4 – Caso sejam feitas sugestões de alteração no documento apresentado pelo 

discente, a aprovação do TCC ficará condicionada à apresentação à Secretaria 

Acadêmica de uma versão digital reformulada com base nas observações da banca, no 

prazo de 07 (sete) dias após a defesa, conforme descrito no Art. 19o deste instrumento 

normativo.  

§ 5 – O registro do parecer final no histórico escolar do discente somente será 

realizado após avaliação pelo orientador da versão corrigida, com ciência da CTCC. 

Art. 27o Será considerado Reprovado o discente que: (i) Não entregar o Projeto 

Inicial ou Trabalho de Conclusão, ou não se apresentar para a apresentação oral, sem 

motivo justificado e aceito pela CTCC; (ii) Não respeitar os prazos vigentes; (iii) Não 

cumprir as atribuições do discente orientado (Capítulo IV); (iv) Não atender 

suficientemente os critérios de avaliação explicitados neste instrumento normativo. 

 

CAPÍTULO VII - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA E LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

Art. 28o TCC que envolver pesquisa com experimentação animal e/ou 

questionários com seres humanos dever ser previamente submetido à análise e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP (CEP), em cumprimento ao 

que dispõe este Comitê. 

Art. 29o – A obtenção das autorizações ambientais necessárias para a realização do 

projeto é de responsabilidade do discente e seu orientador, de forma a não prejudicar 

o desenvolvimento do projeto, conforme termos dos Arts. 13o e 15o deste instrumento 

normativo. 
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CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 30o  Os casos omissos serão avaliados pela CTCC, respeitando-se a legislação 

vigente no Regimento da UNIFESP. 

Art. 31o  O presente instrumento entrará em vigor na data de aprovação pela 

Comissão do Curso da UNIFESP.  
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ANEXO I – CARTA DE ACEITE ORIENTADOR 

 

 

Local,.......de...............de........ 

 

 

Eu, (nome do orientador), (cargo e Instituição), aceito orientar  o(a) aluno(a) (nome do 

discente), regularmente matriculado(a) no Bacharelado em Engenharia de Petróleo 

do Campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, durante seu 

Trabalho de Conclusão de Curso com o tema: (tema do trabalho), declarando 

conhecimento das NORMAS PARA ELABORAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

____________________________________  

Orientador(a)  
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APÊNDICE III – REGULAMENTO DAS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 
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REGULAMENTO PARA RECONHECIMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

DA ENGENHARIA DE PETRÓLEO 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

 

Regulamenta as normas para o exercício e 

reconhecimento das atividades complementares do 

Bacharelado em Engenharia de Petróleo do Campus 

Baixada Santista, Universidade Federal de São Paulo. 

 

Art. 1º  Com objetivo de enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, 

complementando a formação social e profissional dos alunos, a Comissão de Curso do 

Bacharelado em Engenharia de Petróleo da UNIFESP vem por meio deste documento 

regulamentar as atividades complementares a serem reconhecidas para fins de 

integração ao currículo dos alunos do Curso. 

§1º As atividades complementares serão contabilizadas por meio da atribuição de 

horas, conforme previsto neste documento. 

§2º O aluno deverá, obrigatoriamente, comprovar o cumprimento de 160 horas em 

atividades complementares que complementarão a grade curricular regular oferecida 

pelo curso. 

§3º O Núcleo Docente Estruturante(NDE) indicará os responsáveis pela avaliação e 

validação das atividades curriculares para as quais é solicitado reconhecimento. 

§4º O responsável deverá emitir parecer sobre as atividades complementares do(a) 

aluno(a), observando: 

I. o mérito acadêmico para o aluno e consonância com o curso; 

II. o item dessa regulamentação em que se enquadra o pedido; 

III. o tempo de duração da atividade, indicando o seu correspondente em número 

de horas-aula concedido; 
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IV. a relevância das publicações científicas, indicando o seu correspondente em 

número de horas-aula concedido segundo a relevância do evento e/ou 

periódico; 

V. a análise da documentação comprobatória. 

 

Art. 2º   As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer 

momento enquanto o aluno estiver matriculado no curso, do primeiro ao último 

termo, inclusive durante o período de férias. 

§1º O aluno não possui prazo específico estipulado para o cumprimento da carga 

horária de atividades complementares. Entretanto, o aluno que não completar as horas 

previstas neste regimento não integralizará o curso. 

 

Art.3º  As atividades curriculares que podem ser reconhecidas, para efeito de 

aproveitamento de carga horária, são divididas em quatro grupos: (I) Atividades de 

Ensino; (II) Atividades de Pesquisa e de Formação Profissional; (III) Atividades de 

Extensão de Representação; (IV) Atividades Culturais e Esportivas. 

§1º As Atividades de Ensino (Grupo I) compreendem: atividades didáticas sem vínculo 

empregatício em instituições de Ensino Fundamental I, II, Médio ou cursinhos 

devidamente reconhecidos pelos órgãos vigentes de regulamentação; monitoria; 

cursos extracurriculares; unidades curriculares oferecidas em outra instituição; 

semanas acadêmicas ou científicas; eventos de instituições de ensino superior bem 

como conselhos ou associações de classe (palestras, workshops, seminários, jornadas, 

simpósios, conferências, fóruns, encontros); e participação em processo de avaliação 

de curso (prova progresso, avaliações institucionais das unidades curriculares). 

§2º As Atividades de Pesquisa e de Formação Profissional (Grupo II) correspondem a: 

participação em projetos de pesquisa; participação em eventos científicos e 

tecnológicos (congressos, simpósios, seminários);  estágios não obrigatórios em 
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instituições de pesquisa, empresas e organizações não governamentais (ONGs); e 

publicação de artigos científicos. 

§3º As Atividades de Extensão e de Representação (Grupo III) compreendem: 

participação na organização de eventos; congressos, palestras, workshop e seminários 

relacionados à atividade de extensão; proficiência ou cursos de línguas estrangeiras; 

voluntariados assistenciais; atividades em ONGs; representação discente em órgãos, 

colegiados e comissões internas da UNIFESP; e representação estudantil em âmbito 

municipal, estadual e nacional. 

§4º As Atividades Culturais e Esportivas (Grupo IV) correspondem à organização de 

atividades de integração de calouros, participação em eventos culturais e esportivos, 

oficinas, grupos e apresentações artísticas. 

 

Art. 4º  O encaminhamento das informações e dos documentos comprobatórios 

das atividades complementares realizadas é de responsabilidade do aluno. 

§1º Para o reconhecimento das atividades complementares, o aluno deverá apresentar, 

à Secretaria Acadêmica, formulário próprio acompanhado de documentos 

comprobatórios das atividades realizadas. A Secretaria Acadêmica se encarregará de 

encaminhar os pedidos ao NDE, a qual indicará o responsável pela avaliação. 

§2º A Secretaria do curso, baseada no parecer recebido acerca da avaliação,  irá deferir 

ou indeferir o aproveitamento das atividades realizadas ,com atribuição da carga 

horária pertinente às atividades, conforme a Tabela 1; 

§3º O parecer de deferimento/indeferimento deverá ser encaminhado para 

homologação junto à coordenação do curso. 

§4º Caberá ao NDE estabelecer as datas limites para a entrega da documentação, 

obedecendo-se a diretriz geral fornecida nesta resolução. 

§5º Não serão aceitos documentos encaminhados após as datas limites ou fora do local 

estabelecido para recebimento desses documentos. 
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§6º Os comprovantes apresentados pelo(a) aluno(a) serão devolvidos após 

homologação junto à coordenação do curso e devem permanecer sob a posse e 

responsabilidade direta de cada aluno (a), até a integralização do curso. 

§7º  A coordenação do curso poderá solicitar novamente a documentação ao aluno (a) 

após a análise e a emissão do parecer em casos de eventuais dúvidas, devendo os 

mesmos serem reapresentados. 

Art. 5º  O responsável pela avaliação poderá emitir parecer desfavorável ao 

reconhecimento da carga horária da atividade se considerar insatisfatório o 

desempenho do aluno (a) ou a documentação comprobatória apresentada. 

§1º Não serão consideradas atividades complementares aquelas realizadas através das 

Unidades Curriculares obrigatórias e/ou eletivas. 

§2º É garantido ao aluno o direito de pedido de reconsideração, em caso de 

discordância com o resultado da solicitação, mediante entrega de carta endereçada ao 

NDE. 

 

 

Art. 6o  Os alunos que ingressarem no Curso, através de processos de 

transferência (interna ou externa), ficam também sujeitos ao cumprimento da carga 

horária de atividades complementares. 

§1º Fica obrigado o (a) aluno(a) transferido a atender as exigências constantes do 

artigo primeiro, segundo parágrafo, deste regimento. 

§2º O (a) aluno (a) transferido poderá solicitar a validação da carga horária atribuída às 

atividades complementares realizadas na Instituição/Curso de origem. Para tanto, 

deverão ser seguidas as exigências constantes neste regimento. 

§3º A avaliação será feita de acordo com o exposto no artigo primeiro, quinto 

parágrafo. A carga horária das atividades complementares realizadas na 

Instituição/Curso de origem será recalculada de acordo com as especificações 

constantes neste regimento. 
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Art. 7o  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Curso. 

 

Art. 8o  O aproveitamento da carga horária seguirá os critérios apresentados na 

Tabela 1. 

 

Art. 9o  Ficam estabelecidas as exigências para o aproveitamento das atividades 

complementares, apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Atividades complementares e número máximo de carga horária atribuída. 
 

ATIVIDADE  
CORRESPONDÊNCIA EM 
HORAS-AULA 

 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

  P/atividade Máximo   

Grupo I: Atividades de Ensino  - 80h   

Execução de atividades didáticas  
100% carga horária 
comprovada 

40h  
Declaração da instituição acompanhada de 
comprovação da carga horária e conteúdo ministrados 

Monitoria  
50% da carga 
horária do(s) 
módulo(s) 

80h  
Certificado da instituição ou atestado do docente 
responsável pela UC 

Cursos extracurriculares      

Presenciais  
100% carga horária 
comprovada 

60h  Certificado do curso/instituição, com a carga horária 

À distância  
100% carga horária 
comprovada 

   

Unidades curriculares oferecidas em outra instituição  
100% carga horária 
comprovada 

40h  Certificado do curso/instituição, com a carga horária 

Proficiência em línguas estrangeiras  
20h por certificado 
de proficiência 

40h  
Certificado de proficiência; quando por pontuação, 
serão considerados os pontos estipulados pelo CNPq  

Participação em processo de avaliação institucional de 
curso1  2h por participação 12h  

Comprovante de comparecimento na prova ou 
registro do sistema de avaliação ProGrad UNIFESP 
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Tabela 2: Atividades complementares e número máximo de carga horária atribuída (Continuação – Grupo II). 

ATIVIDADE 
 

CORRESPONDÊNCIA EM HORAS-
AULA 

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

 P/atividade Máximo  

Grupo II: Atividades de Pesquisa e de Formação Profissional  - 80h   

Participação em atividades de pesquisa2  
100% carga horária 
comprovada pelo 
orientador 

80h  Certificado da instituição ou declaração do orientador  

Participação em eventos científicos e tecnológicos3      

Realização de apresentação oral   30h 60h  
Certificado de participação do estudante no evento; 
para apresentação oral, certificado de apresentador 
do trabalho 

Apresentação de painel   20h    

Sem apresentação de trabalho  10h    

Estágios não obrigatórios em instituições de pesquisa, 
empresas e ONGs, de acordo com as regras da PROGRAD 
UNIFESP 

 
100% da carga 
horária comprovada 

80h  
Documentos comprobatórios da avaliação positiva do 
estágio pela UNIFESP 

Publicação de artigos científicos em periódicos indexados  10h (Qualis C), 
adicionando 10h por 
aumento de estrato 
de avaliação CAPES  

   

Primeiro autor  80h  Cópia do artigo ou carta de aceite da revista 

Demais autores  

5h (Qualis C), 
adicionando 5h por 
aumento de estrato 
de avaliação CAPES 

   

Publicação de artigos em periódicos não indexados  5h/artigo 30h  Cópia do artigo ou carta de aceite da revista 
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Tabela 3: Atividades complementares e número máximo de carga horária atribuída (Continuação – Grupo III). 

ATIVIDADE 
 

CORRESPONDÊNCIA EM 
HORAS-AULA 

 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

 P/atividade Máximo  

Grupo III: Atividades de Extensão e de Representação  - 80h   

Participação em projetos de extensão universitária  
100% carga horária 
comprovada pelo 
orientador 

80h  
Certificado da instituição ou declaração do 
orientador 

Participação em comissão ou organização de eventos  20h/evento 40h  Certificado 

Participação em Eventos de Extensão      

Realização de apresentação oral  30h 60h  
Certificado de participação do estudante no 
evento; para apresentação oral, certificado de 
apresentador do trabalho 

Apresentação de painel  20h    

Sem apresentação de trabalho  10h    

Voluntariados assistenciais  5h/atividade 15h  Declaração ou certificado emitido pela instituição 

Atividades em ONGs e associações  
100% da carga 
horária apresentada 

30h  Declaração ou certificado emitido pela instituição 

Representação discente em órgãos, colegiados e 
comissões internas da UNIFESP 

     

Titular  
100% da carga 
horária comprovada  

20h  
Portaria ou declaração do presidente da comissão 
ou atas oficiais em papel timbrado. 

Suplente  
100% da carga 
horária comprovada  

   

Tabela 4: Atividades complementares e número máximo de carga horária atribuída (Continuação – Grupo III). 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

443 

 

 

ATIVIDADE  
CORRESPONDÊNCIA 

EM HORAS-AULA 
 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

  P/atividade 
Máxim

o 
  

Gestão de representação estudantil em nível 

estadual e nacional 
     

Titular  

100% da carga 

horária 

comprovada  

20h  
Portaria ou declaração do presidente da 

comissão ou atas oficiais em papel timbrado. 

Suplente  

100% da carga 

horária 

comprovada  

   

Representação discente em Centro Acadêmico  

100% da carga 

horária 

comprovada 

40h   

Empresa Júnior      

Atividades de gestão/administrativas  

100% da carga 

horária 

comprovada 

40h  Documento comprovado em ata de nomeação 

Estágio  

100% da carga 

horária 

comprovada 

20h  Declaração do responsável 
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Tabela 5: Atividades complementares e número máximo de carga horária atribuída (Continuação – Grupo VI). 

ATIVIDADE  
CORRESPONDÊNCIA EM 

HORAS-AULA 
 DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA 

  P/atividade 
Máxim

o 
  

Grupo IV: Atividades Culturais e Esportivas   20h   

Organização de atividades de integração de calouros  5h por atividade 10h  Documento comprobatório 

Participação em eventos culturais, oficinas ou grupos 

artísticos 
 5h por participação 10h  Documento comprobatório 

Participação em apresentações artísticas  5h por participação 10h  Documento comprobatório 

Participação em atividades da Associação Atlética 

Acadêmica 
 5h por participação 10h  Documento comprobatório 

 

1
Prova progresso, avaliações das unidades curriculares 

2
Estágios, treinamentos, Iniciação Científica 

3
Palestras, workshops, seminários, jornadas, simpósios, conferências, fóruns, encontros, congressos. 
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APÊNDICE IV – REGULAMENTO DA COMISSÃO DE  CURSO 
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REGULAMENTO INTERNO DA COMISSÃO DE CURSO DA 

ENGENHARIA DE PETRÓLEO (CCEAP) 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

Artigo 1o  A Comissão do Curso de Bacharelado em Engenharia de Petróleo é um 

órgão vinculado ao Conselho de Graduação da UNIFESP, sendo responsável pelo plane-

jamento, coordenação e avaliação das atividades curriculares do Curso de Bacharelado 

em Engenharia de Petróleo e demais questões correlatas, de acordo com o estabeleci-

do no TÍTULO II “DA GRADUAÇÃO” do Regimento Geral da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). 

DA COMISSÃO DO CURSO 

Artigo 2o A Comissão do Curso de Bacharelado em Engenharia de Petróleo é cons-

tituída: 

I – pelo Coordenador do Curso; 

 II – pelo Representante do Chefe de Departamento; 

III – pelo Coordenador de Laboratórios Didáticos das Engenharias; 

IV – pelo Coordenador da Comissão de Trabalho de Conclusão do Curso; 

V – por 1 (um) representante docente de cada Eixo Orientador Pedagógico;  

VI – por 1 (um) representante docente do curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências do Mar (BICT-Mar); 

VII – por 1 (um) representante docente de cada curso pós-BICT-Mar; 

VIII – por 1 (um) representante docente responsável pelas Atividades de Estágio; 

IX – por 1 (um) representante discente ou 10% do número de participantes na comis-
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são. 

§1o A Comissão será presidida pelo Coordenador do Curso e, em casos de impedimento 

deste, o Vice-Coordenador o substituirá. 

§2o O Chefe do Departamento de Ciências do Mar indica o Vice-Chefe ou outro docente 

em casos de impedimento na participação da reunião. 

§3o Nos casos de impedimento do Coordenador de Laboratórios Didáticos das Enge-

nharias, este será substituído pelo Vice-Coordenador de Laboratórios. 

§4o Nos casos de impedimento do Coordenador da Comissão de Trabalho de Conclusão 

do Curso, este será substituído pelo Vice-Coordenador da Comissão. 

§5o Nos casos de impedimento do Responsável do Estágio, este será substituído pelo 

suplente. 

§6o Cada representante docente deverá ter 1 suplente que o substituirá em casos de 

impedimento. 

§7o O(s) representante(s) discente deverá ter 1 suplente que o(s) substituirá(ão) em 

casos de impedimento. 

Artigo 3o Os representantes docentes de cada Eixo Orientador Pedagógico e res-

pectivos suplentes deverão ser eleitos entre seus pares membros de seus respectivos 

Eixos por meio de processo eleitoral definido em Edital publicado pela Comissão de 

Curso que estabeleça a data e forma de realização do pleito. 

§1o Os representantes docentes e respectivos suplentes eleitos terão mandato de 2 

(dois) anos e poderão ser reconduzidos uma única vez consecutiva. 
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§2o Os coordenadores dos Laboratórios Didáticos e da Comissão de Trabalho de Curso 

não podem ser eleitos como representantes docentes ou suplentes. 

§3o Em caso de ausência injustificada da representação docente (representante efetivo 

ou seu suplente) dos Eixos Orientadores Pedagógicos a 3 (três) reuniões consecutivas 

da Comissão de Curso, o representante e seu respectivo suplente serão automatica-

mente destituídos e novo processo eletivo será estabelecido pela Comissão de Curso 

para a substituição desta representação, devendo os eleitos (representante e suplente) 

completar o período restante do mandato.  

Artigo 4o O(s) representante(s) discente(s) e seu(s) suplente(s) deverão ser eleitos 

entre seus pares em processo eleitoral definido por meio de Edital que estabeleça a 

data de realização do pleito. 

§1o Caberá ao Centro Acadêmico Estudantil, com o apoio da Coordenação de Curso, a 

organização, realização e divulgação do resultado do processo eleitoral à comunidade 

acadêmica, bem como a formalização da indicação do(s) representante(s) discente(s) e 

seu suplente(s) à Comissão do Curso. 

§2o O representante discente e seu suplente deverão estar regularmente matriculados 

no Curso e não estar em regime de mobilidade acadêmica e terão mandato de 1 (um) 

ano, permitida uma única recondução consecutiva 

§3o Em caso de ausência injustificada da representação discente (representante efetivo 

ou suplente) a 3 (três) reuniões consecutivas da Comissão de Curso, o representante e 

seu respectivo suplente serão automaticamente destituídos e a Comissão de Curso 

solicitará ao Diretório Acadêmico Estudantil e Coordenador do Curso a realização de 

novo processo eletivo para a substituição da representação, devendo os eleitos (repre-

sentante e suplente) completar o período restante do mandato. 
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Artigo 5o Compete à Comissão de Curso: 

I – deliberar sobre a política, diretrizes, normas e estratégias gerais do Curso em acordo 

com o Regimento Geral da UNIFESP; 

II – elaborar, implementar e avaliar o projeto pedagógico (PPC) do Curso, de acordo 

com as disposições legais vigentes e o Regimento Geral da UNIFESP; e em conformida-

de com o calendário acadêmico aprovado pelo Conselho de Graduação da UNIFESP; 

III – deliberar, junto à Pró-Reitoria de Graduação da UNIFESP, acerca do número de va-

gas a serem oferecidas em processo seletivo para ingresso no Curso e sobre a abertura 

de Editais de Transferência Externa de estudantes para o preenchimento de vagas ocio-

sas; 

IV – deliberar, junto à Pró-Reitoria de Graduação da UNIFESP, acerca das regras e do 

processo para transferência interna de estudantes para o preenchimento de vagas oci-

osas; 

V – emitir parecer em processos de trancamento e/ou cancelamento de matrícula, e 

requerimentos para aproveitamento de estudos em conformidade com os Capítulos IV 

e V do Título II do Regimento Geral da Universidade Federal de São Paulo; 

VI – analisar os resultados de avaliações sistemáticas do Curso realizadas pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da UNIFESP, mediante indicadores qualitativos e quantitati-

vos de formação e produção acadêmica, científica e administrativa; 

VII – promover a disseminação dos resultados e das ações decorrentes da análise in-

formações de avaliações sistemáticas do Curso realizadas pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da UNIFESP; 
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VIII – designar subcomissões para otimizar o planejamento, a execução e a avaliação do 

Projeto Pedagógico de Curso, bem como suas atualizações, de acordo com o artigo 40o, 

§ 3o, do Capítulo I do Título II do Regimento Geral da UNIFESP; 

IX – convocar e coordenar o processo de eleição da Comissão do Curso com antece-

dência de 1 (um) mês do término do seu mandato; 

X – convocar e coordenar o processo de eleição do Coordenador e do Vice-

Coordenador do Curso com antecedência de 1 (um) mês do término do seu mandato; 

XI – encaminhar o resultado do processo de eleição do Coordenador e do Vice-

Coordenador do Curso para aprovação pela Congregação e posterior homologação pelo 

Conselho de Graduação da UNIFESP; 

XII – propor a inclusão de atividades específicas do Curso ao calendário acadêmico e 

encaminhá-las a Câmara de Ensino e Graduação (CEG) e/ou o Conselho de Campus 

Baixada Santista para apreciação e aprovação; 

XIII – elaborar o regimento do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso, segundo o 

artigo 4º da portaria nº 1125 de 29 de abril de 2013, a saber: “cabe ao CCG elaborar 

seu respectivo NDE, atendendo ao disposto na legislação vigente e às orientações desta 

Portaria.” 

XIV – atender as recomendações de organização pedagógica apresentadas pelo Núcleo 

Docente Estruturante (NDE); 

XV – indicar, ao Departamento de Ciências do Mar, a necessidade e o perfil docente 

adequado para preenchimento de vagas no Curso; 

XVI – emitir parecer sobre afastamentos e transferências de docentes, quando solicita-
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do pelo Departamento de Ciências do Mar; 

XVII – estimular, promover e emitir parecer sobre políticas de intercâmbio e convênios 

de interesse para o Curso estabelecidos entre UNIFESP e outras universidades; 

XVIII – estimular, promover e aprovar o encaminhamento de projetos de monitoria; 

XIX – estimular e colaborar com execução dos projetos de extensão e pesquisa desen-

volvidos no âmbito do curso e visando a consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. 

Artigo 6o As reuniões ordinárias da Comissão de Curso ocorrem mensalmente. 

§1o A inclusão de tópicos na pauta de reunião ordinária poderá ser feita até o envio da 

convocação da reunião ordinária e por qualquer membro da Comissão de Curso através 

de solicitação encaminhada ao Coordenador do Curso em formulário próprio disponí-

vel na Secretaria da Comissão de Curso.  

§2o Solicitações de inclusão de pauta enviadas após a convocação da reunião ordinária 

serão incluídas na reunião seguinte à convocada. A inclusão de tópicos na pauta de 

uma reunião ordinária após a sua convocação só poderá ser realizada com a aceitação 

da maioria dos membros da Comissão presentes no momento da reunião convocada. 

§3o As convocações das reuniões ordinárias serão feitas pelo Coordenador do Curso, 

com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis de antecedência. 

§4o A pauta de discussão e deliberações deve ser apresentada pelo Coordenador do 

Curso no ato de convocação da reunião ordinária.  

§5o As reuniões ordinárias serão instaladas com a presença da maioria absoluta de seus 

membros.  
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§6o As reuniões ordinárias poderão ser instaladas com a presença mínima de 1/3 (um 

terço) do total de seus membros, se o quórum de maioria absoluta não for atingido 

após 30 (trinta) minutos do horário estabelecido na convocação. 

§7o Caso o quórum mínimo não seja atingido após 30 minutos do horário estabelecido, 

a reunião ordinária será cancelada e o coordenador de curso deverá realizar nova con-

vocação da reunião. 

Artigo 7o As reuniões extraordinárias poderão acontecer quando convocadas pelo 

Coordenador do Curso ou por 1/3 (um terço) dos membros da Comissão, com antece-

dência mínima de 1 (um) dia útil. 

§1o As reuniões extraordinárias serão instaladas com a presença da maioria absoluta de 

seus membros.  

§2o A pauta de discussão e deliberações deve ser apresentada pelo Coordenador do 

Curso ou pelos convocantes no ato de convocação da reunião extraordinária. 

§3o As reuniões extraordinárias poderão ser instaladas com a presença mínima de 1/3 

(um terço) do total de seus membros, se o quórum de maioria absoluta não for atingi-

do após 30 (trinta) minutos do horário estabelecido na convocação. 

§4o Caso o quórum mínimo não seja atingido após 30 minutos do horário estabelecido, 

a reunião extraordinária será cancelada e o coordenador de curso deverá realizar nova 

convocação da reunião. 

Artigo 8o As deliberações da Comissão de Curso serão definidas por maioria sim-

ples de votos e, em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente da Comissão do 

curso. 
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§1o As deliberações da Comissão de Curso em reuniões ordinárias e extraordinárias 

serão registradas em ata que deverá ser lavrada e aprovada na reunião subsequente da 

Comissão. 

DA COORDENAÇÃO DO CURSO 

Artigo 9o O Coordenador e Vice Coordenador do Curso serão escolhidos por meio 

de um processo eleitoral estabelecido em Edital publicado pela Comissão de Curso que 

estabelecerá o cronograma de atividades do processo, a saber: 

i) Apresentação de Chapas – período para indicação de candidatos para as 
posições de Coordenador e Vice-Coordenador; 

ii) Homologação das Chapas – período em que a Comissão de Curso deve de-
ferir ou indeferir as candidaturas de acordo com as regras estabelecidas no 
Edital por ela publicado e em conformidade com este regulamento e com o 
Regimento Geral da UNIFESP; 

iii) Processo Eleitoral: período em que os docentes deverão realizar a escolha 
entre as Chapas das candidaturas homologadas para participação no pro-
cesso; 

iv) Divulgação dos Resultados – período em que a Comissão de Curso deverá 
divulgar o resultado do processo eleitoral realizado para a comunidade aca-
dêmica da UNIFESP. 

§1o O processo eleitoral para escolha do Coordenador e Vice-Coordenador do deve 

acontecer por meio de votação individual e secreta envolvendo todos os docentes do 

Curso com vínculo empregatício com a UNIFESP; 

§2o A Comissão de Curso encaminhará o resultado do processo de escolha dos Coorde-

nador e Vice-Coordenador do Curso para aprovação pela Congregação e posterior ho-

mologação pelo Conselho de Graduação da UNIFESP. 

Artigo 10o Os Coordenador e Vice-Coordenador devem ser docentes do Curso. 
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Artigo 11o O mandato do Coordenador e do Vice-Coordenador do Curso é de 2 

(dois) anos. 

§1o O Coordenador e o Vice-Coordenador eleitos poderão ser reconduzidos uma única 

vez consecutiva por igual período. 

Artigo 12o Ao Coordenador compete:  

I - presidir as reuniões da Comissão de Curso; 

II - convocar e elaborar a pauta das reuniões da Comissão de Curso; 

III - encaminhar as deliberações da Comissão de Curso ao Conselho de Graduação da 

UNIFESP e/ou aos órgãos competentes; 

IV - representar ou apontar representante da Comissão de Curso em reuniões do Con-

selho de Graduação e em outras instâncias da UNIFESP quando convocado ou em fun-

ção de interesse e necessidade do curso; 

v) organizar e realizar o processo de renovação da composição da Comissão de Curso 

conforme os Editais específicos estabelecidos pela própria Comissão e em conformida-

de com o estabelecido neste regulamento e no Regimento Geral da UNIFESP. 

Artigo 13o Ao Vice-Coordenador compete substituir o Coordenador em seus impe-

dimentos por até, no máximo, 75 (setenta e cinco dias) dias consecutivos. 

§1o. Caso o impedimento do Coordenador seja superior a este período, o Vice-

Coordenador assumirá o cargo de Coordenador durante o restante do mandato. 

§2o. Nos casos de impedimento do Vice-Coordenador ou que o mesmo assuma as res-

ponsabilidades de Coordenador do Curso, caberá a Comissão de Curso escolher, dentre 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 

Campus Baixada Santista 

Departamento de Ciências do Mar   

 

455 

 

 

seus integrantes, um substituto para o cargo de Vice-Coordenador, cabendo ao substi-

tuto cumprir suas responsabilidades durante o período de impedimento do Vice-

Coordenador. 

§3o. Caso ocorra o impedimento concomitante do Coordenador e o Vice-Coordenador 

a Comissão deve convocar reunião extraordinária e designar, dentre seus integrantes, 

um Coordenador pro-tempore em um período máximo de 2 (dois) dias úteis após o 

inicio do impedimento. Caberá ao Coordenador pro-tempore em conjunto com a Co-

missão de Curso convocar nova eleição para o preenchimento dos cargos de Coorde-

nador e Vice-Coordenador em um prazo máximo de 30 dias. 

DA SECRETARIA DA Comissão de Curso 

Artigo 14o Funcionários designados pela Direção do Campus Baixada Santista da 

UNIFESP assumirão a secretaria da Comissão de Curso.  

Artigo 15o À Secretaria da Comissão de Curso compete: 

I - distribuir as convocações para reuniões ordinárias e extraordinárias aos membros da 

Comissão de Curso, com a indicação de pautas de discussão; 

II - secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão, redigindo as atas 

que deverão ser apresentadas à Comissão de Curso para aprovação e assinatura dos 

participantes das reuniões;  

III - manter e zelar pela documentação da Comissão de Curso. 

Artigo 16o A Comissão de Curso do poderá sugerir modificação deste regulamento 

em reunião especialmente convocada para este fim. Sua aprovação deverá contar com 

parecer favorável de pelo menos 2/3 (dois terços) dos seus membros e deverá ser ho-
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mologada pelo Conselho de Graduação da UNIFESP. 

Artigo 17o Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos em reunião 

extraordinária da Comissão de Curso convocada pelo Coordenador, sem a necessidade 

de cumprimento do tempo de 1 (um) dia útil estabelecido no Artigo 7o deste regula-

mento. 

Artigo 18o O presente regulamento entrará em vigor após sua aprovação pela Co-

missão de Curso. 
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APÊNDICE V – REGULAMENTO DO NDE 
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REGULAMENTO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE (NDE) DA 

ENGENHARIA DE PETRÓLEO E RECURSOS RENOVÁVEIS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – UNIFESP 

 

CONSIDERANDO: 

A Resolução nº 1125, de 29 de abril de 2013, que institui os 

Núcleos Docentes Estruturantes – NDE dos cursos de graduação 

da UNIFESP; e a importância do desenvolvimento, 

acompanhamento e avaliação contínua e permanente do 

processo de implementação do Bacharelado em Engenharia de 

Petróleo, no uso de suas atribuições, em reunião realizada aos 20 

dias do mês de junho de 2013, aprova o presente Regulamento 

nos seguintes termos: 

 

CAPÍTULO I: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  O presente Regulamento disciplina as atribuições e o funcionamento do 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Bacharelado em Engenharia de Petróleo (EPR) 

do campus Baixada Santista. 

Art. 2º  O NDE é o órgão consultivo de apoio à Comissão de Curso de Graduação 

responsável pelo aprimoramento do Projeto Pedagógico e formação acadêmica e 

profissional do corpo discente. 

Parágrafo Único – É vedado ao NDE do Curso deliberar sobre assuntos que não se 

relacionam exclusivamente com os interesses da Instituição. 
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CAPÍTULO II: DAS COMPETÊNCIAS DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 3º  São competências do Núcleo Docente estruturante: 

 Zelar pelo cumprimento dos Referenciais Orientadores ou Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Engenharia; 

 Colaborar na elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico de Curso; 

 Estabelecer o perfil profissional do egresso; 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação na 

Comissão de Curso e demais colegiados, sempre que necessário; 

 Analisar os Planos de Ensino das Unidades Curriculares, quanto à integração e 

aderência ao PPC; 

 Promover a integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

respeitando o Projeto Pedagógico do Curso e o Projeto Político Pedagógico do 

campus. 

 

CAPÍTULO III: DA COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

Art. 4º  O NDE será constituído de: 

a) O Coordenador do curso, como seu presidente; 

b) Um (1) representante de cada eixo constitutivo do Curso. 

Parágrafo 1° – O Coordenador do curso e os representantes de eixo serão substituídos 

nas suas faltas e impedimentos pelos seus substitutos legais; 
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Parágrafo 2° – A renovação dos membros do NDE se dará de forma parcial; 

Parágrafo 3° – O NDE manterá sua composição três meses antes de visitas do MEC ou 

avaliações, ainda que isso implique prorrogação dos mandatos.  

Art. 5º  A indicação do representante de cada eixo será feita pelo mesmo, com 

aprovação do Conselho do Departamento de Ciências do Mar para um mandato de 

dois (dois) anos, com possibilidade de uma recondução. 

 

CAPÍTULO IV: DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

Art. 6º. Compete ao presidente do NDE: 

a) Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto; 

b) Representar o NDE junto aos demais Colegiados da instituição; 

c) Encaminhar as deliberações do Núcleo; 

d) Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo 

Núcleo e um (a) secretário (a) para lavrar as atas; 

e) Apresentar demandas relativas a Atividades Complementares e Estágios;  

f) Coordenar a integração com os demais colegiados da instituição. 

 

CAPÍTULO V: DAS REUNIÕES 

Art. 7º  O NDE reunir-se-á, ordinariamente, por convocação de iniciativa de seu 

presidente, pelo menos duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo presidente ou pela maioria de seus membros titulares; 
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Art. 8º  As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com 

base no número de presentes. 

Parágrafo 1º – A convocação de todos os seus membros é feita pelo Coordenador do 

Curso, com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e com informações 

sobre hora, local e pauta da reunião. 

Parágrafo 2º – O NDE funciona e delibera, normalmente, com a presença da maioria 

absoluta de seus membros. 

Art. 9º  A pauta dos trabalhos das sessões ordinárias será obrigatoriamente a 

seguinte: 

a) Leitura e aprovação da Ata da reunião anterior; 

b) Expediente; 

c) Ordem do dia; 

d) Outros assuntos de interesse geral; 

Parágrafo 1º – Podem ser submetidos à consideração do plenário assuntos de 

urgência, a critério do NDE, que não constem da Ordem do Dia, se encaminhados por 

qualquer um de seus membros no início da cada reunião. 

Parágrafo 2º – Das reuniões, lavrará um dos membros do NDE, ata circunstanciada que, 

depois de lida e aprovada na reunião subsequente será assinada pelos membros 

presentes na reunião. 

Art. 10º  Todo o membro do NDE tem direito à voz e voto; 

 

CAPÍTULO VI: DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
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Art. 11º Os casos omissos serão resolvidos pelo NDE ou órgão superior, de 

acordo com a competência dos mesmos. 

Art. 12º O presente Regulamento entra em vigor após aprovação pela Comissão 

de Ensino de Graduação e Congregação do campus. 
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APÊNDICE VI – REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO DE ENGENHARIA DE 

PETRÓLEO 

 

A Comissão do Curso de Graduação em Engenharia 

de Petróleo da UNIFESP - Campus Baixada Santista, 

no uso de suas atribuições, resolve 

 

Da caracterização 

Art. 1º O Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) é atividade individual obrigatória do 

curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), 

campus da Baixada Santista. O ESO é regido pelo presente Regulamento, em 

consonância com a LEI DE ESTÁGIO (Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008). 

Parágrafo Único Para realização do ESO o aluno deverá estar regularmente 

matriculado no curso. 

 

Do objetivo 

Art. 2º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo. Como tal, tem por 

finalidade: 

I. Complementar a formação profissional do aluno; 

II. Propiciar ao aluno a oportunidade de aprimorar a utilização de 

conhecimentos teóricos, práticos e metodológicos na área de atuação da 

profissão; 
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III. Possibilitar o aperfeiçoamento da metodologia técnico-científica para a 

solução de problemas de Engenharia; 

IV. Integrar o futuro Engenheiro à equipes de trabalho profissional; 

V. Propiciar ao aluno uma ampla visão da Estrutura Organizacional de 

empresas, públicas ou privadas; 

VI. Desenvolver habilidades de relacionamento humano no ambiente 

profissional; 

VII. Estreitar a relação entre Universidade e Empresas, como um instrumento 

para o contínuo aperfeiçoamento do Projeto Pedagógico do curso. 

 

Da organização 

Art. 3º As atividades de estágio serão coordenadas pela Comissão de Estágio do curso, 

formada por um Coordenador e um Suplente pertencentes ao corpo docente do curso 

de Engenharia de Petróleo da UNIFESP. A Comissão de Estágio é subordinada à 

Coordenação do Curso de Engenharia de Petróleo. 

 

Da validade, duração e aproveitamento 

Art. 4º O estágio deverá ser realizado preferencialmente tendo  o aluno completado no 

mínimo 85% da carga horária total da matriz curricular do curso (excluindo-se os 

créditos referentes ao próprio estágio). 

 

Art. 5º  A Empresa ou Instituição concedente poderá ser qualquer Pessoa Jurídica  de 

Direito Público ou Privado, que desempenhe atividade compatível com a área de 
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atuação da Engenharia de Petróleo, e que tenha estabelecido um Convênio de Estágio 

com a UNIFESP. A escolha ficará a cargo do aluno. 

Parágrafo Único O ESO pode ser realizado nos Institutos, Departamentos e/ou Áreas da 

Universidade Federal de São Paulo em qualquer Campus. 

 

Art. 6º Para comprovar o estágio, o aluno deverá se matricular na unidade curricular de 

Estágio Supervisionado, e apresentar conforme as datas estabelecidas, os documentos 

solicitados pela comissão. 

§1º  No caso em que ocorra a interrupção do estágio, o seu reinício deverá seguir   os 

procedimentos estabelecidos neste artigo. 

§2º  Para fins de complementação da carga horária mínima requerida, o aluno   poderá 

solicitar a validação de horas de outros Planos de Estágio, desde que estes tenham sido 

desenvolvidos em consonância com o Artigo 4º e que as atividades desenvolvidas sejam 

relevantes para o curso. 

§3º  Cabe à Comissão de Estágio deliberar sobre a validade ou não da solicitação  de 

aproveitamento de horas. Caso aprovadas, estas atividades deverão estar descritas no 

Relatório de Estágio, conforme Artigo 7o. 

 

Art. 7º Para fins de aprovação no ESO, o aluno será avaliado conforme o cumprimento 

do número mínimo de Cento e Sessenta horas (160h) e conforme o cumprimento das 

atividades definidas no seu Plano de Estágio, constado pela apresentação do Relatório 

Técnico de Estágio. O desempenho do aluno, avaliado pelo Supervisor de Estágio, 

também será considerado. A avaliação do  aluno ficará a cargo da Comissão de Estágio, 
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tendo como base a seguinte documentação entregue por ele, conforme as datas 

estabelecidas: 

I. Relatório de estágio, assinado pelo aluno e pelo Supervisor de  Estágio; 

II. Ficha de avaliação preenchida e assinada pelo aluno. 

§1º A aprovação final do relatório ficará a cargo da Comissão de Estágio, que  poderá a 

seu critério, solicitar assessoria a outro docente do Departamento de Ciências do Mar. 

Cabe  à Comissão de Estágio o lançamento das informações referentes ao ESO no 

histórico escolar do aluno. 

§2º O  aluno  reprovado  na  Unidade  Curricular  ESO  deverá desenvolver esta 

Unidade Curricular  novamente, conforme Artigo 6º. 

§3º Para o ESO, não se configura a aplicação de um exame final da Unidade 

Curricular. 

 

Das atribuíções e competências 

Art. 8º  São atribuições da Comissão de Estágio: 

I. Elaborar e disponibilizar pelos canais competentes as normas que regem a 

unidade curricular ESO, bem como modelos da documentação requerida. 

II. Divulgar, no início de cada semestre letivo, as datas, procedimentos e prazos 

referentes às atividades da Unidade Curricular ESO. 

III. Acompanhar a celebração dos Acordos de Cooperação e outros documentos 

necessários para a viabilização dos estágios. Se necessário, montar uma 

pequena delegação de docentes do curso de Engenharia de Petróleo da 

UNIFESP para uma visita técnica na Empresa ou Instituição  concedente, como 

parte do processo de celebração do Acordo de Cooperação; 
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IV. Acompanhar o desenvolvimento do estágio de cada aluno, podendo a seu 

critério convocar periodicamente os alunos matriculados na unidade curricular 

ESO para reuniões de acompanhamento. Este acompanhamento não  deverá 

se configurar como uma assessoria referente a problemas técnicos da 

Empresa ou Instituição concedente; 

V. Lançar o aproveitamento (aprovação/reprovação) do aluno matriculado na 

unidade curricular ESO no histórico escolar do aluno; 

VI. Cumprir este regulamento; 

VII. Zelar pela qualidade do estágio supervisionado; 

VIII. Manter e ampliar os contatos, divulgar e promover o curso de 

Engenharia de Petróleo da UNIFESP visando aumentar a oferta de vagas de 

estágio para os alunos. 

 

Art. 9º  São deveres e responsabilidades dos estagiários: 

I. Cumprir a carga horária mínima de estágio na forma exigida neste 

Regulamento; 

II. Entregar a documentação exigida por este regulamento dentro dos prazos 

estabelecidos; 

III. Comparecer às reuniões de acompanhamento agendadas pela Comissão de 

Estágio; 

IV. Agir com ética, zelo e responsabilidade no relacionamento com a organização 

propiciadora do estágio, a fim de preservar o bom relacionamento desta com 

a UNIFESP e assim contribuir para a manutenção da possibilidade de estágio 

para futuros alunos; 
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V. Cumprir este Regulamento, o Regimento Geral UNIFESP e o Regimento do 

DCMAR, no que couber. 

 

Art. 10º São compromissos requeridos das Empresas ou Instituições concedentes, 

através de seu representante legal e do Supervisor de Estágio: 

I. O Supervisor de Estágio deverá ser um profissional com nível superior 

completo, que possua formação compatível com as atividades a serem 

desenvolvidas pelo estagiário e que pertença ao quadro de funcionários da 

empresa; 

II. O Supervisor de Estágio deverá tomar ciência do conteúdo deste 

Regulamento; 

III. O Supervisor de Estágio deverá avaliar o aluno-estagiário. 

 

Das disposições gerais 

Art. 11º Os casos omissos a este regulamento serão analisados e decididos pela 

Comissão de Estágio em conjunto com a Comissão do Curso de Graduação em 

Engenharia de Petróleo. 


