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Objetivos
• O Convênio tem por finalidade promover o fortalecimento e a consolidação

dos programas de formação dos alunos dos cursos técnicos do IFES,
desenvolvidos por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos
– PRH.

• Ampliar e fortalecer a formação de recursos humanos voltados ao
atendimento da demanda por profissionais qualificados na indústria
de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis.

• Preponderantes:
• Reduzir o índice de evasão escolar;
• Ter mais profissionais qualificados nas Temáticas do setor;
• Ter melhor qualidade nos estudo desenvolvidos nas temáticas do setor.



Premissas

•Atender áreas de conhecimento de atuação
estratégica da Indústria de Petróleo, Gás,
Energia e Biocombustíveis, bem como as
demais áreas de apoio necessárias às
atividades do setor;
•Priorizar os Estados onde a Petrobras tem
os seus maiores investimentos, bem como
Instituições com reconhecido potencial de
desenvolvimento de áreas de conhecimento
de interesse da PB.



Origem dos recursos

•Cláusulas de investimento em P&D
presentes nos contratos de concessão
para exploração de petróleo e gás.
•Fiscalização da aplicação dos
recursos: ANP.



Atividades a serem desenvolvidas
pelos alunos

•O bolsista ou grupo de bolsistas desenvolve estudos dirigidos ou
pesquisas nas temáticas: Petróleo, Gás Natural, Energia ou
Biocombustíveis sob a orientação de um professor, deve:
•Aprofundar os estudos nas temáticas do programa.
•Realizar integralmente o plano de estudo ou projeto de pesquisa.
•Apresentar  relatórios semestral, final e pós formatura.
•Participar em conjunto com o professor orientador da Feira de
Ciências e Tecnologia anual com avaliação da Petrobras e ANP.



Critérios para participação do aluno

•Matriculado regularmente em um dos cursos técnicos contemplados
no convênio;
•Dedicar-se integralmente ao curso;
•Não receber bolsa ou outro auxílio financeiro de outra agência de
fomento;
•Preencher formulário de bolsista e entregar documentação
necessária;
•Constar do relatório de seleção e lista de bolsistas indicados com
respectivo indicador de desempenho escolar.



Valor total do convênio

R$ 6.978.300,00

Valor das bolsas : R$ 350,00
Quantidade de bolsas: 711

Valor total das bolsas: R$ 4.719.400,00

Valor total da taxa de bancada:  R$  2.258.900,00 

Correspondente por aluno inscrito e orientado: 
R$ 3.141,72



Campus Total de
Bolsas

Valor total
com bolsas
R$

Valor total com
taxa  de bancada
R$

Vitória 312 . 980.217,88

Serra 52 123.369,44

Cachoeiro do
Itapemirim

16 50.267,52

Cariacica 8 25.133,76

São Mateus 100 314.172,00

Aracruz 81 254.479,43

Linhares 58 182.219,76

Santa Teresa 24 91.109,88

Guarapari 12 45.554,94

Ibatiba 24 91.109,88

Vila Velha 32 68.332.41

Total 719
4.719.400,00    2.258.900,00



•Material	  de	  Consumo;

•Diárias	  	  Passagens;
•Serviços	  pessoa	  Qsica	  ou	  jurídica;
•Obras	  (adaptações)	  e	  instalações;

•Equipamentos

•SoXware;
•Manutenção	  equipamentos;

•Material	  bibliográfico	  /	  assinatura	  de	  revistas;

•Instrumentos;

Obs:	  existem	  valores	  máximos	  definidos	  para	  cada	  ítem

Taxa	  de	  bancada



Fases do projeto
1 . Lançamento do edital
2 . Seleção dos alunos

3. Indicação dos grupos de estudo
4 . Indicação dos orientadores de grupo

5. Encaminhamento  dos selecionados  para a Petrobrás
6 . Pagamento das bolsas

7. Execução do programa de estudo orientado
8 . Utilização da taxa de bancada*

9. Avaliação mensal do projeto
10. Desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa escolar

11. Prestação de contas semestral
11. Elaboração dos relatórios semestrais pelos alunos

12. Realização da feira de ciências e apresentação dos
trabalhos.

 * Aquisição de livros, instrumentos, máquinas, ferramentas. Visitas técnicas
dentre outros...



Comissão de gestão e execução

Coordenador	  Geral	  –	  Josemar	  Pegore`e

Sub	  Coordenador	  Geral	  –	  Flávio	  Morais

Ensino	  –	  Pilon	  /	  Araceli

Extensão	  –	  Fábio	  Có	  /	  Renato	  Tanure

Pesquisa	  –	  Márcio	  Có	  /	  André	  Pires

Professores	  dos	  cursos	  contemplados

Equipe de gestão

Equipe de
 execução



Indicadores gerados com os recursos
empregados

•Produção de material didático;
•Prêmios;
•Investimento em Infraestrutura laboratorial;
•Investimento em acervo bibliográfico;
•Publicações;
•Trabalho de campo;
•Participação em eventos, seminários, ...
•Projetos submetidos à órgãos de fomento



Exemplo de Feira IFbaiano



Exemplo IFbaiano


