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Seminários e atualidades relacionadas à Engenharia de Produção.

Ementa:

Objetivos Específicos:
Disciplina voltada para abordagem de novas tecnologias e metodologias aplicadas a produção de petróleo.

Conteúdo Programático:
1 - Previsão de produção de petróleo
2 - Previsão de produção de gás natural
3 - Contribuições da produção de petróleo e gás natural oriundas do pré-sal
4 - Comportamento da produção onshore de petróleo e gás natural no Brasil
5 - Evolução das reservas provadas no Brasil
6 - Análise dos investimentos e excedentes de petróleo.

A disciplina será ministrada com aulas teóricas, rodadas de discussão de cenários e apresentação de trabalhos. Todos os
trabalhos deverão ser postados no ambiente virtual de aprendizagem da Ufes - AVA. Todo material bibliográfico indicado
pelo professor será postado no mesmo ambiente virtual.

Metodologia:

A composição da nota será obtida pela média de dois trabalhos, com igual peso. Os trabalhos deverão ser elaborados em
formato de artigo e deverão ser apresentados.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:

Bibliografia complementar:

Cronograma:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 20/09/2022 Apresentação da disciplina e
critérios de avaliação.

02 27/09/2022
Discussão dos dados e
proposição de material para
leitura

Previsão da produção de petróleo

03 04/10/2022 Discussão do artigo referente a
aula anterior

Previsão da produção de petróleo
e gás natural no Brasil

04 11/10/2022
Nesta aula será apresentado o
tema dos trabalhos a serem
desenvolvidos.

Previsão da produção de gas
natural no Brasil com a discussão
do artigo entregue na aula
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Observação:
Bibliografia complementar:
Artigos obtidos no site sciencedirect.com

1 - A petroleum upstream production sharing contract with investments in renewable energy: The case of Lebanon. Crossref
DOI link: https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2021.112325
2 - How upstream petroleum industry affects economic growth and development in petroleum producing-countries: Evidence
from Ghana. Crossref DOI link: https://doi.org/10.1016/J.ENERGY.2022.125139
3 - The greening of the European petroleum industry. Crossref DOI link: https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2022.112964
4 - Anuário Estatístico 2022. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios
anterior e apresentação dos
dados sobre a contribuição do
pré-sal na produção brasileira

05 18/10/2022

Evolução das reservas provadas
de petróleo e gás natural e
análise dos investimentos e
excedentes de petróleo no Brasil.

06 25/10/2022 Apresentação e entrega dos
trabalhos.

07 01/11/2022
Análise da produção onshore na
região norte capixaba e os
desafios enfrentados

08 08/11/2022

Neste aula serão definidos os
artigos e material complementar
que deverá ser analisado por
cada aluno.

Desafios da exploração e
produção de gás natural no Brasil

09 15/11/2022 Aula invertida - os alunos
apresentam os dados estudados

Análise do material sobre gás
natural.

10 22/11/2022
Apresentação dos temas de
pesquisa para o segundo trabalho
avaliativo

11 13/12/2022

Nesta aula os alunos deverão
apresentar uma lista com o
material bibliográfico pesquisado
para que o professor selecione os
mais adequados e focados em
cada tema.

Aula de plantão de dúvidas,
coleta e avaliação do material
pesquisado pelos alunos.

12 24/01/2023 Entrega dos trabalhos escritos.

13 31/01/2023 Apresentação do trabalho.

14 07/02/2023 Entrega dos trabalhos com as
correções citadas pelo professor.
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