EDITORIAL
Esta é a segunda edição da publicação Bolsista de Valor: Revista de Divulgação do Projeto Universidade
Petrobras e IF Fluminense. Com esta edição pretende-se dar continuidade à divulgação dos trabalhos
realizados pelos alunos concluintes de diversos cursos técnicos relacionados com o setor de Petróleo, Gás,
Energia e Biocombustíveis no IF Fluminense, participantes do Programa PRFH-Técnico da Universidade
Petrobrás.
A atual coletânea apresenta 50 artigos resultantes dos projetos desenvolvidos pelos alunos concluintes
no primeiro semestre de 2011 dos cursos técnicos em Automação, Eletrotécnica, Mecânica, Química,
Meio Ambiente, Eletrônica e Eletromecânica, dos campi Campos-Centro, Campos-Guarus e Macaé que
foram editados e publicados em 2012.
O comprometimento do Programa com uma formação técnica integrada à realidade nacional bem como
a preocupação com uma qualificação profissional voltada para o conhecimento abrangente e diversificado
sobre as grandes questões das áreas temáticas abordadas permitem afirmar que o material aqui
disponibilizado pode ser uma excelente fonte de consulta para alunos dos cursos de nível médio e técnico
nas áreas de Petróleo e Gás, além de todos os interessados pelo tema.
Queremos, na oportunidade, parabenizar a Universidade Petrobrás e a ANP pela iniciativa de apoio aos
cursos técnicos no Brasil e em especial aos do IF Fluminense. O convênio propicia melhorias no ambiente
educacional de salas de aula, laboratórios e bibliotecas, além de apoiar a participação de docentes e
alunos em eventos, cursos e visitas técnicas. Tais ações têm contribuído substancialmente para o avanço
cada vez maior no sentido da excelência educacional dos cursos contemplados. Todos os alunos são
beneficiados com essas melhorias educacionais, e os bolsistas do convênio em especial, por terem ainda
um apoio financeiro que possibilita sua permanência e facilita o comprometimento com o êxito escolar.
Os resultados já são visíveis: vários ex-bolsistas hoje integram ou estão em vias de integrar o quadro
de profissionais atuantes no setor de Petróleo e Gás no Brasil, contribuindo para o avanço tecnológico e
socioeconômico do país.
Por todos os motivos expostos, entendemos ser o presente trabalho o resultado positivo de uma
caminhada conjunta que pretendemos continuar na construção de um país cada vez melhor e igualitário.
Equipe gestora do convênio.
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