PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS DA ANP
PARA O SETOR DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS

PRH-ANP
PRH-9: Formação de Profissionais de
Engenharia Civil para o setor de Petróleo e Gás
CHAMADA PÚBLICA
Processo Seletivo para Bolsas em 2022:
Graduação (GRA)
1 Bolsas de Graduação (GRA)
1. As bolsas GRA destinam-se ao financiamento da participação de aluno cursando graduação em
Engenharia Civil e/ou de Petróleo na UFRJ, desde que tenha concluído todas as disciplinas do ciclo
básico, com CRA igual ou superior 6,0 , esteja matriculado no 5o período letivo ou posterior, e que
tenha previsão de conclusão do curso em um prazo maior ou igual a 24 meses.
2. O aluno bolsista deverá elaborar, como produto final, um Trabalho de Conclusão de Curso em tema
relacionado ao setor petróleo, gás natural e biocombustíveis, em uma das linhas de pesquisa do
Programa relacionadas na Seção 2 desta Chamada.
3. O valor da bolsa é de R$ 600,00 .

2 Linhas de Pesquisa do PRH-9 para Alunos de Graduação:
Engenharia Civil (DES/POLI)

Estruturas Offshore

Engenharia de Petróleo (DEI/POLI)

Engenharia de Reservatórios, Poços, Processos de Produção e Exploração

3 Duração e Vigência da Bolsa
1. A Bolsa de Graduação é outorgada com um máximo de 24 mensalidades.
2. O período máximo de outorga da bolsa é de 30 meses, incluindo tempo máximo de suspensão de
bolsa de 6 meses.

4 Elegibilidade do candidato
1. Somente poderá ser outorgada bolsa a aluno de graduação que tenha concluído todas as disciplinas
do ciclo básico, com CRA igual ou superior 6,0 , e que tenha previsão de conclusão do curso em um
prazo maior ou igual a 24 meses;
2. Estar matriculado no 5o período letivo ou posterior, em um dos departamentos citados na tabela da
Seção 2 desta Chamada;
3. Desenvolver Plano de Trabalho associado a uma das linhas de pesquisa do PRH-9 relacionadas na
Seção 2 desta Chamada.

5 Obrigações do bolsista
1. Não receber bolsa ou auxílio financeiro de outra agência de fomento pública, nacional ou
internacional. Para garantir dedicação adequada ao curso e plano de trabalho, admite-se a atuação
em Estágio de Graduação (remunerado ou não) em Laboratórios da UFRJ ou em empresas e centros
de pesquisa, em atividades que possuam relação com a área de competência da ANP.
2. Apresentar ao GESTOR, por meio do Coordenador do Programa, em cumprimento ao estipulado no
Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa, os seguintes relatórios (em arquivo eletrônico):
a) Relatório Semestral do Bolsista Aluno, em janeiro e julho de cada ano calendário; Nos casos em
que na data de envio do primeiro relatório semestral o período de outorga da bolsa for inferior a
seis meses, o bolsista deverá iniciar o envio do referido relatório na segunda data prevista,
incorporando as informações de todo o período.
b) Relatório Final do Bolsista, até 60 (sessenta) dias após o término do curso de graduação (colação
de grau). O Relatório Final do Bolsista substitui o último Relatório Semestral do Bolsista Aluno.
3. Matricular-se e cursar as disciplinas oferecidas, atendendo ao currículo mínimo recomendado pela
Instituição para obter o conhecimento específico em área do setor petróleo, gás natural e
biocombustíveis, incluindo as disciplinas complementares do PRH-9 associadas às linhas de pesquisa
do Programa relacionadas na Seção 2 desta Chamada, conforme a programação do curso
apresentado ao PRH-ANP e transcritas no Anexo.
4. Submeter-se aos critérios de aproveitamento da instituição / departamento onde está matriculado;
5. Comprometer-se a elaborar um trabalho de conclusão de curso de interesse do setor petróleo, gás
natural e biocombustíveis, em uma das linhas de pesquisa do Programa relacionadas na Seção 2 desta
Chamada.
6. Até seis meses após a assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa, o bolsista deverá
apresentar, por meio do Coordenador do Programa, o Plano de Trabalho de Pesquisa, contendo:
a) Tema do trabalho de conclusão de curso a ser desenvolvido (é permitida a revisão do Plano de
Trabalho de Pesquisa em até 12 meses após a assinatura do Termo de Outorga e Aceitação de
Bolsa).
b) Cronograma das atividades a serem empreendidas; e
c) Prazo previsto para defesa de seu trabalho de fim de curso, respeitando o prazo máximo previsto
para a concessão da bolsa;

7. Encaminhar ao GESTOR cópia eletrônica do(s) trabalho(s) técnico(s) (relatório(s), nota(s) técnica(s)
etc.) ou publicação(ões) científica(s) produzida(s) com base em atividades profissionais e pesquisas
realizadas durante o período de gozo da Bolsa do PRH-ANP.
8. O outorgado se obriga a devolver os valores recebidos como bolsa de estudos em caso de desistência
ou da não conclusão do curso, conforme Acórdão do TCU nº 4917/2010, publicado no DOU nº 173,
de 09/09/2010, seção 1, página 79, ao PRH do qual fora bolsista.

6 Documentos necessários
Os candidatos deverão entregar a seguinte documentação:
1. Curriculum vitae de acordo com o padrão Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br/), incluindo E-mail e
telefone;
2. Cópia da Carteira de Identidade;
3. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
4. Histórico escolar atualizado e comprovante de matrícula;
5. Plano de Trabalho preliminar. Candidatos que não tenham orientador definido podem submeter um
plano simplificado / carta de intenções, sem entrar em detalhes quanto aos temas específicos da
pesquisa.
6. Declaração assinada de que leram, têm ciência e concordam com as obrigações descritas no item 5
e constantes no Manual do Usuário emitido pela ANP (http://www.anp.gov.br/pesquisadesenvolvimento-e-inovacao/prh-anp-programa-de-formacao-de-recursos-humanos/manual-dousuario).
A documentação deverá ser enviada em PDF para o E-mail breno@lamcso.coppe.ufrj.br. Não serão aceitas
propostas submetidas por qualquer outro meio e após o horário final. No caso de envio de mais de uma
proposta será considerado o último envio, desde que dentro do prazo.

7 Seleção
A seleção será feita pelo Comitê Gestor do PRH-9 com base na avaliação do CV, Histórico Escolar e do Plano
de Trabalho apresentado. O resultado será divulgado na home-page do Programa de Engenharia Civil
(http://www.coc.ufrj.br)
Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Gestor.

