
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 



 

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO  

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO NORTE 

A UNINORTE foi credenciada como Centro Universitário em 2004, recebendo o conceito máximo do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC). Em 2010, recebeu o credenciamento para atuar na Educação a Distância, tendo 
portaria de recredenciamento publicada. Nesse interim, a IES já conquistara o reconhecimento social pelo 
desempenho que vinha desenvolvendo na área do ensino superior privado.  

Em 2001, a UNINORTE implantou a Pós-Graduação Lato Sensu com a oferta gradativa de cursos, além de 
desenvolver atividades de iniciação científica, conforme política institucional, prevista no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A UNINORTE em 2008 passou a ser integrante da rede global líder em ensino superior, a Laureate International 
Universities (LIU), presente em diversos países e com mais de 1 milhão estudantes, oferecendo cursos 
presenciais e a distância. 

A visão da UNINORTE é ser referência no ensino superior de qualidade na Amazônia, formando profissionais 
para o mercado global. Enquanto sua missão é atuar por meio da educação superior na promoção da cidadania 
e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Atualmente, O Centro Universitário do Norte – UNINORTE oferece cursos e atividades de ensino, iniciação 
científica e extensão, sendo a maior Instituição de Ensino Superior privado do Norte do país. Reforça sua 
atuação na sociedade com as atividades de extensão e responsabilidade social assumidas principalmente, 
pelas Clínicas-escola e pelo Núcleo de Prática Jurídica, com ampla repercussão no cenário local e regional. 

A estrutura acadêmica da UNINORTE constitui-se em três áreas de conhecimento: 

 Ciências Humanas e Sociais orientada para produzir, difundir e aplicar conhecimentos nas áreas de 
humanidade trata dos aspectos do ser humano como indivíduo e como ser social, do desenvolvimento 
sustentável e bem-estar da sociedade local, regional, nacional e internacional. 

 Ciências Exatas e Tecnologias forma profissionais com ênfase no raciocínio lógico e no estratégico, 
aspectos importantes para resolver e organizar melhor a sociedade. 

 Ciências da Saúde abrange os cursos da área da saúde para classificar e estudar a vida em todas as 
formas e evoluções. 

 

 

SOBRE O CURSO  

Os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação com características especiais, considerados como 
uma resposta do setor educacional às necessidades da sociedade brasileira. Tais cursos possibilitam, dessa 
forma, a formação de profissionais capazes de suprir a demanda de tecnologias pela sociedade e desenvolver, 
de forma plena e inovadora, as atividades ligadas à sua área de formação. Nesse sentido, a organização 
curricular dos cursos tecnológicos deve proporcionar um perfil voltado ao desenvolvimento, produção, gestão, 
aplicação e difusão de tecnologias, de forma a desenvolver profissionais sintonizados ao respectivo setor 
produtivo e assim, garantir um desenvolvimento permanente de aptidões. 

O Curso Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás do Centro Universitário do Norte, foi criado em 2009, tem 
como objetivo formar profissionais com potencial para atuar nas etapas do processo produtivo de petróleo e 
gás, bem como formar profissionais capazes de interagir com outras áreas de conhecimentos, estudos 
organizacionais, projetos gerenciais e pesquisa, no intuito de corresponder às expectativas da sociedade, os 
preceitos da ética e, principalmente, voltadas para a transformação social e o desenvolvimento regional.  
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OBJETIVO GERAL 

Formar tecnólogos com potencial para atuar nas etapas do processo produtivo de petróleo e gás, tais 
como prospecção, exploração, produção, refino, logística e gerenciamento. Além disso o curso tem como 
objetivo formar profissionais capazes de interagir com outras áreas do conhecimento, estudos 
organizacionais, projetos gerenciais e pesquisa, no intuito de corresponder às expectativas da sociedade, os 
preceitos da ética, principalmente, voltados para a transformação social e o desenvolvimento regional. 

Fomentar a prática do raciocínio lógico, crítico e analítico, para capacitar o futuro profissional a operar 
valores, pessoas, ambientes, problemas, tecnologias, políticas, para trabalhar com competência, 
conhecimentos, ética, criatividade, flexibilidade e responsabilidade nos diferentes segmentos do setor. 

 Favorecer o conhecimento do funcionamento da cadeia produtiva do setor de exploração, produção 
e distribuição de gás natural e petróleo. 

 Incentivar a prática científica e de responsabilidade socioambiental. 

 Desenvolver a visão empreendedora, visando o melhor gerenciamento do setor de produção e 
distribuição de petróleo e gás natural, respeitando o homem e o meio ambiente. 

 Favorecer o domínio dos conteúdos fundamentais da prática administrativa, para uma visão crítica 
das organizações, da sociedade e da profissão, diagnosticando situações e problemas e corrigindo distorções. 

 

COMPETENCIAS DA ÁREA DE CONHECIMENTO E DO CURSO  

 

PÚBLICO ALVO  

 

O curso destina-se a profissionais com interesse em atuar em empresas de pesquisa e produção de petróleo, 
nos locais de produção e de processamento; em empresas fornecedoras da indústria petrolífera; em órgão 
regulador da atividade petrolífera. Também poderá atuar de forma autônoma, em empresa própria ou 
prestando consultoria. O tecnólogo em Petróleo e Gás poderá atuar ainda na elaboração de estudos, projetos 
e especificações na área de produção petrolífera.  Poderá supervisionar equipes de trabalho, executar e 
fiscalizar obras e serviços técnicos e efetuar vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres 
técnicos. Em sua atuação, deverá considerar a ética, a segurança e os impactos socioambientais. 
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DISCIPLINAS E EMENTÁRIO  

DIREITO DO PETRÓLEO  

Apresenta as transformações tecnológicas associadas aos aspectos da vida social, globalização, 
desenvolvimento sustentável e a mudança de comportamento organizacional, tecnologias relacionadas ao 
meio ambiente, classificação dos ecossistemas e avaliação do impacto ambiental. Trata do Estudo Ambiental 
(EIA), do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e discute a Legislação do Petróleo. 

EXPRESSÃO GRÁFICA  

A disciplina explora a leitura, compreensão e execução de desenhos técnicos. Oferece conhecimentos práticos 
sobre o método de concepção e as normas ABNT que regem a elaboração, em escala, de desenhos técnicos. 
Introduz os princípios da geometria no plano e no espaço, através do estudo e representação da projeção e 
cortes da forma, do espaço tridimensional em duas dimensões e perspectiva. 

FUNDAMENTOS DE CIÊNCIAS EXATAS (MATEMÁTICA + FÍSICA MECÂNICA)  

A disciplina trata do estudo de Matemática e Física Clássica. Realiza abordagem por meio de modelos que 
utilizam ferramentas matemáticas na resolução de problemas físicos. Estuda s conceitos e a modelagem 
matemática dos sistemas físicos construídos sobre aplicações nas áreas da engenharia e tecnologia. 

QUÍMICA GERAL  

Aborda conceitos fundamentais da química geral aplicados aos mecanismos de transformações e operações 
envolvidas na demanda de produção de bens e serviços. Discute conceitos básicos de fenômenos relacionados 
ao meio ambiente: poluição, tratamento de poluentes, limites permissíveis; e aos materiais empregados nas 
engenharias: patologias, durabilidade, especificações e produção de novos materiais. 

SEGURANÇA DO TRABALHO  

Apresenta os princípios e conceitos fundamentais de higiene e segurança no trabalho, riscos ambientais e 
medicina do trabalho. Fornece conceitos voltados para soluções de proteção e combate a incêndio, e pânico 
nas edificações. Caracteriza os acidentes de trabalho sob os aspectos técnico e legal, EPIs, EPCs, SESMT, CIPA, 
as atividades e operações insalubres e de operação perigosa. 

COMUNICAÇÃO  

Estuda o processo comunicativo em diferentes contextos sociais. Discute o uso de elementos linguísticos 
adequados às peculiaridades de cada tipo de texto e situação comunicativa. Identifica e reflete sobre as 
estratégias linguístico-textuais em gêneros diversificados da oralidade e da escrita. 

ANÁLISE DE PETRÓLEO E DERIVADOS 

Apresenta normas da ANP, análises rotineiras e especiais, importância da amostragem, caracterização do 
petróleo e gás natural, métodos analíticos de determinação das características físico-química de óleos e gás 
natural. Estuda densidade e grau API, BSW, índice de acidez, teor de sal, TOG. Utiliza o estudo da 
cromatografia. 

CÁLCULO I 

Introduz novos conceitos e formalismos matemáticos essenciais ao desenvolvimento do pensamento 
analítico-abstrato e ao estudo de funções de uma variável real, mostrando a importância e a aplicação de 
conceitos tais como derivadas e integrais como ferramentas indispensáveis na resolução de problemas em 
várias áreas do conhecimento.  

FÍSICA ONDAS E CALOR  
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Discute conceitos fundamentais para compreensão dos fenômenos que compõem a Mecânica dos Fluidos e 
dos fenômenos relacionados à Óptica Geométrica, com abordagem teórica e ensaios em laboratório. Trata do 
detalhamento desses conceitos e a resolução de problemas representam a base necessária para o aprendizado 
de disciplinas aplicadas nos diversos ramos da engenharia. 

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 

Conceitua de meio poroso, rocha e fluido, relata os mecanismos de produção em reservatórios de óleo. Trata 
do histórico de produção, utilizando parâmetros como: RGO, RAO e BSW, analisa os sistemas de coleta, 
unidades de separação e tratamento de petróleo, água e resíduos. Conceitua oleodutos e gasodutos, analisa 
transferência e medição de petróleo. 

GEOLOGIA GERAL  

Aborda a origem e evolução do Universo, bem como a estruturação interna da Terra e tectônica de placas, 
além de noções gerais dos processos geológicos atuantes na Terra. Analisa os minerais e rochas e suas 
características na formação dos solos, os processos geológicos responsáveis pelo modelamento do relevo e 
formação dos solos. Enfoca a atmosfera e hidrosfera e o tempo geológico. 

DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 

Analisa as representações sociais e construções de identidade nos diferentes ambientes e suas inter-relações 
e influências no desenvolvimento humano. Discute desafios e avanços na sociedade brasileira dos grupos 
sociais tradicionalmente excluídos. Explora processos e práticas por meio dos quais os sujeitos constroem e 
reconstroem conhecimentos nos diferentes contextos formativos de seu cotidiano. 

ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO  

Aborda os conceitos fundamentais da lógica aplicada à programação de computadores e resolução de 
problemas por meio de métodos e técnicas computacionais. Descreve a solução do problema por meio de 
uma sequência finita de instruções. 

CIÊNCIA DOS MATERIAIS  

A disciplina trata do conhecimento, análise e especificação dos materiais empregados nas diversas áreas da 
engenharia. Estuda a estrutura atômica as ligações Interatômicas e cristalinas. Determina e avalia as principais 
propriedades mecânicas e elétricas dos materiais de engenharia. 

FENÔMENOS DE TRANSPORTE 

Apresenta os fundamentos dos fenômenos de transporte, da estática e dinâmica dos fluidos, destacando: 
escoamentos permanentes; leis da termodinâmica, a equação da continuidade; a pressão e a transferência de 
calor através da condução, da convecção e da radiação. 

QUÍMICA DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL 

Aborda estrutura atômica e molecular, do metano, alcanos, alquenos e hidrocarbonetos aromáticos, a química 
do carbono e as forças intermoleculares e o movimento das moléculas, além das propriedades físicas, 
mudança de fases e Micelas. Estuda a composição do petróleo e gás natural, contaminantes e hidratos. Analisa 
a classificação dos óleos crus e os principais produtos derivados do petróleo. 

GEOLOGIA DO PETRÓLEO  

Apresenta a origem, composição e localização das jazidas petrolíferas, bem como os processos de geração, 
migração e acumulação, as trapas estratigráficas e estruturais. Aborda os métodos geofísicos de exploração 
(sísmica de reflexão), e avaliação técnica e econômica de jazidas, além de noções básicas de perfuração de 
poços, testes de formação e caracterização de reservatórios. 
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TECNOLOGIAS DE ELEVAÇÃO  

Estuda a garantia do fluxo de HC, do reservatório até a superfície e o envio para os sistemas externos de 
transporte, ou armazenagem. Trata das propriedades de fluidos e comportamento de fases, métodos de 
elevação artificial (bombeio de petróleo no caso de poços sem surgência natural), equipamentos, operação e 
movimentação de produção de óleo e gás. 

PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA 

A disciplina capacita o aluno na utilização dos conceitos de probabilidade e estatística para a análise e solução 
de problemas práticos e para a tomada de decisões em diversas situações típicas da vida profissional. 

MÁQUINAS HIDRÁULICAS  

Realiza análise, dimensionamento e projeto de instalações mecânicas que utilizam bombas e turbinas para a 
conversão de energia de um fluido. Utiliza experimentações para coleta de dados e análise das instalações e 
operação de máquinas hidráulicas. 

PERFURAÇÃO I 

Trata da mecânica das rochas e fluidos de perfuração, cimentação e revestimentos, fazendo o controle de 
blowout. Indica perfis para perfuração de poços e gerenciamento do processo, introduz completação de poços 
analisando a coluna de produção, estudando o canhoneio, possíveis danos de formação e técnicas de 
estimulação, faturamento hidráulico, controle de areia e perfilagem de produção. 

PROCESSAMENTO PRIMÁRIO 

Analisa a produção de combustíveis, lubrificantes e outros produtos não combustíveis. Estuda os processos 
de separação, conversão e de acabamento de derivados., o armazenamento e transferência, os sistemas 
auxiliares e automação. Além das propriedades físicas e químicas e dos principais ensaios de controle de 
qualidade de produtos. 

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS 

A disciplina estuda o equilíbrio de um corpo deformável e analisa os conceitos de tensão e deformação.  Avalia 
o comportamento de peças sujeitas a cargas axiais, torção e flexão. Elabora os diagramas dos esforços 
externos e internos e dimensiona vigas e eixos. Especifica e projeta treliças planas. 

TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS 

Estuda os materiais, processos de fabricação, diâmetros comerciais, ligações, válvulas, acessórios, juntas de 
expansão, purgadores, separadores e filtros. Trabalha com projeto, montagem e construção de instalações 
industriais, traçado, desenho, suportes, aquecimento, isolamento e dilatação térmica, pintura e proteção. 
Trata de normas, códigos, especificações e dimensionamento. 

ANTROPOLOGIA E CULTURA BRASILEIRA 

Trata da construção do conhecimento antropológico e o objeto da antropologia. Analisa a constituição da 
sociedade brasileira em suas dimensões histórica, política e sociocultural; a diversidade da cultura brasileira e 
o papel dos grupos indígena, africano e europeu na formação do Brasil. Enfatiza o papel dos Direitos Humanos. 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

Estuda temas relevantes da contemporaneidade como o processo de construção da cidadania e suas 
respectivas interfaces com os direitos humanos, ética e diversidade. Analisa as interferências antrópicas no 
meio ambiente e discute o desenvolvimento sustentável e o impacto das inovações tecnológicas. Aborda ainda 
tendências e diretrizes sociopolíticas, e questões de responsabilidade social e justiça. 

DUTOS E TERMINAIS 
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Trata de oleodutos e gasodutos, escoamento de petróleo e derivados líquidos e gasosos, redes de distribuição 
de derivados líquidos e gasosos, manutenção dos dutos, além da compressão de gás natural. Analisa o 
mercado atual e previsão de consumo futuro em terminais onshore e offshore. Trata de transporte de GNL, 
controle de perdas e custódia, impactos ambientais e sociais. 

POLUIÇÃO E DEGRADAÇÃO AMBIENTAL  

Estuda os impactos socioambientais em áreas urbanas. Apresenta os sistemas socioambientais urbanos. 
Aborda a urbanização e infraestrutura. Trata da poluição domiciliar e da industrial.  Conceitua poluição e seu 
controle, as causas e efeitos da Poluição Hídrica, Atmosférica e do Solo. Descreve procedimentos de controle 
da Poluição. Debate sobre as políticas públicas e mecanismos de controle social. 

MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO  

Aborda os fundamentos da manutenção. Conceitua manutenção corretiva, preventiva e preditiva. Trata dos 
elementos da manutenção elétrica e mecânica, abordado lubrificação e manutenção de equipamentos. Estuda 
os indicadores de performance e TPM. Mostra a relação entre NR 12 e o plano de manutenção. 

PERFURAÇÃO II 

Estuda a completação de poços e fluidos de completação, equipamentos de superfície para completação seca 
e avaliação da cimentação. Trata da indução de surgência, da coluna de produção e dos esforços atuantes e 
dimensionamento. Estuda as noções de operações com arame e flexitubo, além dos objetivos das operações 
com cimento na completação, técnicas operacionais e projetos de operação com cimento. 

PROCESSAMENTO DE GÁS NATURAL  

Trata da termodinâmica aplicada, do balanço de materiais de reservatórios de gás, da riqueza do gás natural. 
Aborda as unidades de processamento de gás natural e seus produtos. Estuda a refrigeração simples e a 
absorção refrigerada. Analisa a turbo-expansão, Joule-Thompson, GNL, GTL, GNC. Além da estabilização de 
condensado, variáveis operacionais e análise de problemas. 

INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

Estuda o funcionamento de transdutores (de temperatura, posição, velocidade; de luminosidade e 
extensômetros; de gases, aceleração e pressão) e conversores. Realiza a medições com instrumentos. Elabora 
circuitos para instrumentação. Conhece os medidores de pressão, vazão, nível e temperatura e a sua aplicação 
nos equipamentos industriais. Estuda as válvulas de segurança e de controle. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Estuda os conceitos e história da AIA e dos EIA/RIMA no Brasil e no mundo. Identifica as bases para a 
caracterização de impactos ambientais. Aborda os tipos de Licença Ambiental. Analisa a competência do 
Licenciamento Ambiental. Avalia os impactos ambientais dentro dos procedimentos definidos pelo CONAMA. 
Aplica métodos para a realização de AIA. Estuda os documentos oficiais da área ambiental. 

LOGÍSTICA DA CADEIA DO PETRÓLEO 

Aborda fundamentos da logística offshore e onshore na cadeia produtiva do petróleo, as operações de apoio, 
o transporte marítimo, aéreo e terrestre, a infraestrutura para suprimento de materiais, equipamentos, 
combustíveis, água e alimentos, o descarte de rejeitos e o armazenamento de derivados. Trabalha com a 
classificação de área, industrialização, matriz de distribuição e comercialização até a distribuição. 

CORROSÃO INDUSTRIAL  

Aborda a corrosão eletroquímica e química, proteção anticorrosiva, revestimentos de equipamentos aéreos e 
enterrados, pintura industrial: preparação da superfície, esquemas de pintura, controle de qualidade de tintas 
industriais e controle de qualidade na aplicação. Estuda proteção catódica e interferência. 
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ENGENHARIA DE RESERVATÓRIOS I  

Apresenta as relações entre a Geologia, constituição da rocha reservatório e o fluxo em meios porosos. Aborda 
os mecanismos de produção do petróleo. Classifica os reservatórios de petróleo. Dimensiona o volume e 
quantidade de fluidos produzidos até o tempo de abandono. Demonstra as curvas de declínio de produção e 
trata dos métodos de recuperação convencionais. 

OPTATIVA 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Atividades práticas e/ou teóricas, relacionadas ao contexto do curso que contribuem na formação profissional 
mais ampla do aluno, envolvendo alternativa ou simultaneamente, produção, pesquisa, intercâmbio, visitas 
técnicas, participação em eventos e outras consideradas próprias ao curso. 
 

FREQUÊNCIA  

A avaliação do desempenho escolar, além do aproveitamento, abrange aspectos de frequência. A Instituição 
adota como critério para aprovação a frequência mínima de 75% da carga horária total da disciplina. O 
estudante que ultrapassar esse limite está automaticamente reprovado na disciplina. Nas disciplinas e cursos 
a distância a frequência é apurada a partir da completude das atividades propostas no ambiente de 
aprendizagem e seguem o mesmo critério para aprovação. 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNINORTE 

 

Você, estudante, é parte integrante da comunidade acadêmica do Centro Universitário do Norte e pode 
desfrutar de toda a infraestrutura que a Universidade oferece.  

São diversos campi com instalações modernas, laboratórios de última geração, bibliotecas com acervo 
abundante, além de outros diferenciais.  

 Campus UNIDADE VIII- R. Huascar de Figueiredo, 205 - Centro, Manaus - AM, 69020-220 

 

 

 

 


