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Programa de Bolsas da ANP prioriza temas atuais 
 
No ano em que comemora 10 anos de existência, o Programa de Recursos 
Humanos da ANP (PRH-ANP) para o setor de petróleo, gás e biocombustíveis 
vai destinar R$ 3,17 milhões para bolsas nas áreas de pesquisa voltadas para o 
pré-sal, biocombustíveis, eficiência energética e saúde ocupacional.  
 
Outra novidade é a obrigatoriedade de pelo menos quatro dos 10 novos programas 
do PRH-ANP serem instalados em instituições sediadas nas regiões Norte e 
Nordeste, em atendimento ao Art. 2º do Decreto nº 2.851, de 30/11/1998. 
 
Outros R$ 10 milhões serão destinados a reforçar os 36 programas já instalados em 
23 instituições de ensino superior, em 13 estados brasileiros. O novo edital vai 
elevar para 46 o número de programas nas universidades e prevê a criação de até 
160 novas bolsas. As instituições são responsáveis pela seleção dos bolsistas. 
 
Ao longo dos 10 anos de programa, foram destinados R$ 178,4 milhões a taxas de 
bancada (suporte financeiro para material para pesquisa, livros, periódicos, viagens 
de estudos e participações em congressos) e 4.586 bolsas de estudos em mais de 
200 especializações relacionadas a atividades da indústria do petróleo e dos 
biocombustíveis. O reforço financeiro permitirá a criação de mais de 400 bolsas nos 
36 programas já existentes.  
 
Como os anteriores, o Edital 04/2009 é dirigido a universidades, faculdades, escolas 
politécnicas e centros federais de educação, sejam de natureza pública ou privada, 
sem fins lucrativos e que ofereçam cursos de nível superior com ênfase em 
atividades de interesse da indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis.  
 
As propostas das instituições devem ser entregues até 8 de fevereiro de 2010. Os 
resultados serão divulgação até 19 de abril de 2010. Esses prazos são suficientes 
para que os novos programas comecem a funcionar já no segundo semestre do ano 
que vem. A assinatura dos convênios e a liberação dos recursos estarão  
condicionadas ao repasse do CT-Petro para a ANP. 
 
Novas áreas de concentração - Edital 04/2009: 
- pré-sal, com ênfase em aquisição, processamento e interpretação de dados 
sísmicos para o pré-sal; sistema(s) petrolífero(s) do pré-sal: identificação e 
mapeamento dos elementos; modelagem e simulação dos processos; caracterização 
dos reservatórios carbonáticos do pré-sal, perfuração de poços exploratórios e de 
desenvolvimento; 
- biocombustíveis, com ênfase no biodiesel e no etanol; 
- eficiência energética, com ênfase em novas tecnologias, sinergias entre diferentes 
tecnologias, análise econômica e benefícios ambientais; 
- saúde ocupacional e segurança operacional, com ênfase em higiene ocupacional e 
promoção da saúde no setor de óleo e gás. 
 
Fonte: Assessoria de imprensa da ANP/SCI - imprensa@anp.gov.br 

 


