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UFJF e Petrobras:  formação diferenciada 
para futuros engenheiros eletricistas

Atualmente, a questão da qualidade da 

formação é uma grande preocupação 

nas áreas de engenharias no Brasil, 

uma vez que erros cometidos em projetos e 

empreendimentos, especialmente na área de 

tecnologia, por recursos humanos com baixa 

qualificação, aumentam muito os custos, além 

de poder trazer problemas de segurança 

humana ou de equipamentos. Procurando 

aumentar a eficiência e a segurança e melhorar 

a utilização dos recursos, torna-se imperativo 

a boa qualificação dos recursos humanos.

Com essa visão, a Petrobras lançou o Programa 

de Formação de Recursos Humanos (PFRH) 

para ampliar e fortalecer a formação de 

recursos humanos voltados ao atendimento 

da demanda por profissionais qualificados na 

indústria de petróleo, gás, energia e 

biocombustíveis com os principais objetivos: 

possibilitar a realização de atividades de 

aprimoramento contínuo e atualização de 

professores e alunos; formação de recursos 

humanos em atendimento às necessidades da 

cadeia produtiva do setor da energia; 

fortalecer o intercâmbio e o compartilhamento 

de conhecimentos entre instituições de ensino 

e a Petrobras; reduzir a taxa de evasão, 

incentivando o aluno, desde o início do curso, a 

se dedicar exclusivamente aos estudos e às 

atividades de desenvolvimento, por meio de 

concessão de bolsas; contribuir com o 

processo de ensino-aprendizagem, por meio 

dos dados e das conclusões obtidos a partir de 

estudos que serão desenvolvidos pelos alunos 

bolsistas ao longo de sua formação; produção 

científica nas linhas de pesquisa, na forma de 

trabalhos em eventos, periódicos e até 

patentes.

Para participar do PFRH, a instituição deve 

trabalhar com 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 e possuir reconhecido 

potencial de desenvolvimento em áreas de 

conhecimento da indústria da Energia.

O curso de Engenharia Elétrica da Universidade 

Federal de Juiz de Fora (UFJF) participa do 

PFRH na formação especializada de recursos 

humanos na área de Sistemas Elétricos 

Industriais. Os bolsistas do projeto têm 

formação diferenciada, participam de 

palestras, cursos de formação complementar, 

visitas técnicas e desenvolvem projetos de 

interesse da indústria de energia. 

Com isso, espera-se que esses bolsistas entrem 

no mercado de trabalho com uma sólida base 

de conhecimento e boa qualificação. Os outros 

alunos da Engenharia Elétrica também se 

beneficiam do PFRH na faculdade, pois 

algumas atividades são abertas a todos, além 

do programa gerar melhorias de infraestrutura 

para o curso de Engenharia Elétrica.

O PFRH na Engenharia Elétrica da UFJF possui 

24 bolsistas de graduação. O coordenador do 

projeto é o professor Leandro Ramos de 

Araujo e a comissão gestora é formada pelos 

professores José Luiz Resende Pereira (vice-

reitor da UFJF) e Débora Rosana Ribeiro 

Penido Araujo.

O aluno recebe atualmente uma bolsa no valor 

de R$ 450 como incentivo, mas para a sua 

permanência no programa PFRH, não pode ser 

reprovado em nenhuma disciplina.

Leandro Ramos de Araujo*

* Professor do curso de Engenharia Elétrica; coordenador do Programa de Formação de Recursos Humanos da Petrobras na UFJF
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