ORIENTAÇÕES SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO PRH-PB 29
O Programa teve início em 2010, quando foram concedidas 4.600 bolsas de
estudo e fechadas parcerias com 22 instituições de ensino superior e técnico de
todo o país. Com as 12 novas instituições, o programa conta com um total de 34
instituições participantes e mais de R$ 200 milhões investidos.
Objetivos do PRH-PB 29:
•

Estimular a formação de profissionais para atuar e atender às demandas no
setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, a fim de colaborar com
a redução da carência de profissionais formados nos referidos setores

•

Promover o fortalecimento e consolidação dos programas de formação de
recursos humanos por intermédio de concessão de bolsas de estudos para
alunos de cursos técnicos de interesse do setor de Petróleo, Gás, Energia e
Biocombustíveis, desenvolvidos por meio do Programa de Formação de
Recursos Humanos – PRH.

Execução do PRH-PB 29:
A execução do Convênio deverá estar de acordo com os termos descritos no
Plano de Trabalho, que foi elaborado pela Petrobras em parceria com o IFBA.
Responsabilidades da Petrobras:
1. Fornecer recursos para bolsas de estudo e taxa de bancada, ambas
descritas no Plano de Trabalho, com a finalidade de apoiar o crescimento
das atividades do PRH-PB 29, por meio dos repasses previstos no Plano de
Trabalho;
2. Efetuar os repasses dos recursos destinados ao Convênio devidos à

Responsabilidades do IFBA:
Responsabilidade técnica e operacional pelas atividades descritas no Plano de
Trabalho;
Proporcionar, aos bolsistas, condições de matrícula e freqüência às atividades
planejadas;
Orientar os alunos bolsistas sobre a veiculação da marca da Petrobras e da ANP
nos trabalhos desenvolvidos;

Registrar nos materiais e equipamentos, adquiridos com a verba do Convênio, a
marca da Petrobras e da ANP;
Implementar as atividades do Plano de Trabalho, descritas no cronograma;
Aplicar os recursos repassados pela Petrobras exclusivamente nas atividades
relacionadas ao Convênio, de acordo com o Plano de Trabalho;
Arcar com os custos do seu pessoal (salários, encargos, benefícios e vantagens)
envolvido no Convênio.
Responsabilidades da Fundação:
Gerenciar administrativa e financeiramente o Convênio;
Distribuir, mensalmente, os recursos repassados pela Petrobras aos bolsistas;
Adquirir os materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento dos
estudos dos temas do Convênio;
Prestar conta para Petrobras da utilização dos repasses dos recursos recebidos e
do andamento do cronograma e atividades descritos no Plano de Trabalho.
Plano de Trabalho. Objetivo:
Visa fomentar a formação dos alunos dos cursos técnicos do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, estimular o desempenho dos alunos,
reduzir a evasão escolar e despertar o interesse da mão de obra técnica para o
setor de Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis, por meio da aplicação dos
recursos provenientes da Cláusula de Investimentos em Pesquisa e
Desenvolvimento prevista nos contratos de concessão.
Resultados Esperados:
Direcionamento da formação de mão-de-obra de nível técnico para o setor de
Petróleo, Gás, Energia e Biocombustíveis;
Redução da taxa de evasão, incentivando o aluno, desde o início do curso técnico,
a se dedicar exclusivamente aos estudos e atividades de desenvolvimento
tecnológico, por meio da concessão de bolsa para fixação escolar;
Contribuição ao processo de ensino-aprendizagem no setor de Petróleo, Gás,
Energia e Biocombustíveis, por meio dos dados e conclusões obtidas a partir de
estudos que serão desenvolvidos pelos alunos bolsistas ao longo de sua
formação;

Melhoria e manutenção das atividades e serviços necessários ao desenvolvimento
do Programa por meio da aplicação dos recursos advindos da taxa de bancada,
visando a otimizar a formação de profissionais técnicos de nível médio;
Compartilhamento de conhecimento entre estudantes, profissionais e docentes
atuantes nas áreas do Programa com apoio a realização de eventos;

Disseminação do conhecimento por meio da realização de Feira de Ciência e
Tecnologia;
Aumento dos recursos informacionais nas áreas de atuação do Programa com
apoio a publicações.

