EDITORIAL
Com grande entusiasmo apresentamos este quarto volume da publicação Bolsista de Valor:
Revista de Divulgação do Projeto Universidade Petrobras/IFFluminense. Com este número pretende-se
continuar com a divulgação dos trabalhos realizados pelos alunos concluintes de diversos cursos técnicos
relacionados com o setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis no IFFluminense, participantes
do Programa de Formação de Recursos Humanos (PRFH) - Técnico da Universidade Petrobras. A
atual coletânea apresenta 17 artigos resultantes de projetos desenvolvidos pelos alunos concluintes no
segundo semestre de 2014 e primeiro semestre de 2015 de cursos técnicos do IFFluminense, vinculados
ao Programa - PFRH 101.
O Programa de Formação de Recursos Humanos é uma ação da Petrobras em parceria com o
IFFluminense e a Fundação Pro-IFF que fomenta bolsas de permanência escolar para os alunos dos
cursos técnicos dos campi Campos-Centro, Campos-Guarus, São João da Barra, Itaperuna, Bom Jesus
de Itabapoana, Macaé, Quissamã e Cabo Frio, cujo programa institucional está vinculado à Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura. As principais metas propostas para este convênio é a redução do índice de evasão
escolar e retenção escolar; ter mais profissionais qualificados nas temáticas do setor e proporcionar melhor
qualidade nos estudos desenvolvidos nas temáticas do setor.
Desta forma o programa propicia a realização de estudos dirigidos e pesquisas nas áreas de petróleo,
biocombustíveis, gás e energia, aquisição de diversos itens para melhor estruturação dos laboratórios
dos cursos técnicos além da realização de visitas técnicas, da participação em eventos científicos e da
realização da Feira de Ciência e Tecnologia do IFFluminense.
Agradecemos à Petrobras e à Agência Nacional de Petróleo o apoio financeiro dado aos discentes,
o que muito contribuiu para sua formação e para reduzir a evasão, bem como para a possibilidade de
dedicação integral ao curso, incentivo à pesquisa, melhoria dos laboratórios e dos recursos didáticos, além
de tornar possível a realização desta revista.
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