
 
Geologia

Quem é o profissional?
Os Geólogos possuem vasto número de possibilidade de 
atuações, tanto no setor público, quanto no privado. São 
da competência do Geólogo a realização de trabalhos to-
pográficos e geodésicos; os  levantamentos geológicos, 
geoquímicos e geofísicos; estudos relativos às ciências da 
terra; trabalhos de prospecção e pesquisa para cubagem 
de jazidas e determinação de seu valor econômico; ensino 
das ciências geológicas nos estabelecimentos de ensino se-
cundário e superior; assuntos legais relacionados com suas 
especialidades; e perícias e arbitramentos diferentes às ma-
térias das alíneas anteriores.

O que é o curso?
No âmbito da graduação em Geologia, o Departamento de 
Geociências oferece uma formação profissional ampla para 
atuar em atividades de competência do profissional Geólo-
go.
O curso de Bacharelado em Geologia confere aos seus estu-
dantes um amplo conhecimento em diversos setores desta 
ciência. 
Não obstante, o curso possui programas específicos de for-
mação de geólogos em diversas áreas, em particular, mas 
concede também uma visão geral para o profissional que 
queira exercer suas funções junto ao Meio Ambiente, so-
mando conhecimentos com a Geografia Física. 
O graduado pode trabalhar com geologia do petróleo, mi-
neração, localização de aquíferos e acompanhamento da 
exploração, em estudos de impacto ambiental e em geotec-
nia, que engloba análise prévia para a construção de obras. 

Modalidade: Bacharelado 
Duração do curso: 8 semestres 
Período: Noturno
Localidade: Instituto Multidisciplinar - Seropédica / RJ
Matriz Curricular disponível em: http://bit.ly/iyyzTK



Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
100 anos de Educação

A UFRRJ tem sua origem institucional no documento que criou 
a Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária (ESA-
MV) que estabeleceu as bases fundamentais do ensino agro-
pecuário no Brasil. A ESAMV foi criada em 20 de outubro de 
1910. Em 1948, a então Universidade Rural foi transferida para 
as margens da Antiga Rio-São Paulo, hoje Campus Seropédica, 
dotado de grande beleza paisagística. A atual denominação 
surgiu em maio de 1967, quando a Instituição passou do Mi-
nistério da Agricultura para o Ministério de Educação.

Ingresso pelo ENEM/SiSu 
Em 2009, a UFRRJ iniciou a seleção de seus estudantes por 
meio do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2011, 
a Instituição ofereceu 3.450 vagas para acesso nos cursos de 
graduação presenciais.

Campus Seropédica
A UFRRJ tem seu campus-sede localizado no município de Se-
ropédica, RJ, às margens da BR 465 - Km 07, a cerca de 80 km 
do centro da cidade do Rio de Janeiro. Nesse campus, há 40 
cursos de graduação. Tel.: 2681-4700.

Campus Nova Iguaçu
O Instituto Multidisciplinar (IM) possui 11 cursos de graduação. 
O IM funciona na Avenida Governador Roberto da Silveira, s/n 
- próximo ao viaduto da Posse. Tel.: 21 2669-5661.

Campus Três Rios
Em Três Rios, são oferecidos quatro cursos de graduação. O Ins-
tituto funciona em sede própria desde 2011 no endereço: Ave-
nida Alberto Lavinas (Beira Rio), 1847, no Centro de Três Rios. 

EAD
A Rural conta com dois cursos de graduação a Distância ofe-
recidos junto ao Consórcio CEDERJ: Administração (Angra 
dos Reis, Itaperuna, Magé, Piraí, Resende, São Fidélis, São Gonçalo, 
Saquarema, Rio das Flores, Macaé, Cantagalo, Barra do Piraí e Rocin-
ha) e Turismo (Angra dos Reis, Resende, São Gonçalo e Saquarema). 

Quer conhecer mais sobre a Graduação da UFRRJ?
Acesse www.ufrrj.br/graduacao/

Quer conhecer mais sobre a Assistência Estudantil?
Acesse www.ufrrj.br/portal/modulo/dae/

Quer conhecer mais sobre a Extensão?
Acesse: www.ufrrj.br/portal/modulo/dext


