
Artigo da revista Lubes em Foco                                                             código 10031503 

Revista Lubes em Foco  www.lubes.com.br 

 

 

IBP forma primeira turma de MBA com reconhecimento do MEC 
 

O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis – IBP comemora a 
formatura de sua primeira turma de MBA reconhecida pelo Ministério da 
Educação como curso de pós-graduação em Gestão nos Negócios de Exploração e 
Produção de Petróleo e Gás, e faz processo seletivo para próxima turma que 
começa em abril. 
 

 

Em coquetel realizado na sede do IBP, na segunda-feira dia 15 de março, o presidente 

da entidade, Sr. João Carlos de Luca, abriu a cerimônia de encerramento do curso de 

pós-graduação em Gestão nos Negócios de Exploração e Produção de Petróleo e Gás, 

com uma palestra intitulada “Panorama da Indústria do Petróleo e Gás”. Na ocasião, De 

Luca apresentou um histórico da participação do IBP na indústria do Petróleo no Brasil, 

e colocou suas preocupações com relação ao momento presente, principalmente no que 

diz respeito às alterações na legislação vigente e aos poderes da nova empresa criada 

pelo governo, a Petro-sal. 

 

Renata Ribeiro, responsável pelo setor de cursos do IBP, agradeceu a participação de 

todos, professores, alunos e direção do Instituto, lembrando que essa turma veio coroar 

o esforço feito para o reconhecimento pelo Ministério da Educação para esse MBA, 

como curso oficial de pós-graduação. 

 

Os coordenadores do curso, professores Newton Reis e Andréa Nicolino comentaram 

sobre o bom desempenho da turma que se forma, que apesar da diversidade da formação 

dos alunos, apresentou um resultado bastante positivo e animador para o 

prosseguimento e melhoramento contínuo do trabalho de estruturação do curso. 

 

O orador da turma de formandos, Pedro Nelson Belmiro, ressaltou o alto nível do curso 

e a importância de se ter uma instituição como o IBP realizando um projeto de formação 

tão especializada, principalmente num momento em que o Brasil precisará cada vez 

mais de mão de obra especializada no setor de Petróleo. 

 

O IBP já está fazendo o processo seletivo para a nova turma que começará em abril. 

 


