
 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - Universidade de São Paulo 
Rua do Lago, 562 - Cidade Universitária  São Paulo/  SP  Brasil  CEP 05508-080 

9   091 4Tel  11 30 1  Fax 11 3  3974 295
ww.igc.   -  E-mail: atacigc@usp.brw usp.br

1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 

PROJETO PEDAGÓGICO  

DO CURSO 



 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - Universidade de São Paulo 
Rua do Lago, 562 - Cidade Universitária  São Paulo/  SP  Brasil  CEP 05508-080 

9   091 4Tel  11 30 1  Fax 11 3  3974 295
ww.igc.   -  E-mail: atacigc@usp.brw usp.br

2 
 

I - PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GEOLOGIA DO INSTITUTO DE 
GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

1. Introdução - histórico e apresentação do curso 

O Curso de Geologia da Universidade de São Paulo (USP) foi um dos quatro 
primeiros criados no país, no ano de 1957, apoiado por um programa especial do 
governo brasileiro para a formação de geólogos. O Instituto de Geociências (IGc) 
graduou aproximadamente 2000 geólogas e geólogos até 2015. Os profissionais 
formados pelo IGc-USP de modo geral têm sido bem avaliados em suas áreas de 
atuação, como revelam claramente as posições de liderança ocupadas nos mais 
diversos órgãos governamentais, empresas privadas e públicas, bem como no ensino 
superior. 

O IGc-USP busca a formação dos alunos de forma integral, incentivando a 
associação entre a teoria e a prática e o entendimento dos processos e dos métodos, 
para que o aluno aprenda a raciocinar sobre o problema geológico, sua resolução e 
seus relacionamentos o desenvolvimento socioeconômico sustentável e com o bem-
estar social do país. De modo geral o ensino é feito por disciplinas teóricas, teórico-
práticas e aulas em campo e/ou em laboratórios. A experiência prática em campo é 
essencial para a formação de bons profissionais em Ciências da Terra, e isto é 
contemplado no IGc-USP por meio de um bom número de aulas de campo, incluindo 
atividades de reconhecimento, levantamento de dados, coleta de amostras e 
mapeamentos em diferentes localidades do território brasileiro. 

Atividades práticas que envolvem pesquisas, trabalhos em grupos e uso de 
equipamentos e instrumentos são comumente incentivadas, assim como elaboração e a 
apresentação pública de relatórios, visando desenvolver não somente a formação do 
aluno, como também sua postura e segurança na apresentação de suas propostas e 
resultados das atividades, por serem esses aspectos de grande importância no mercado 
de trabalho. O uso de recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é 
comum nas aulas, de forma a trabalhar a interatividade. Busca-se a atualização 
frequente dos conteúdos programáticos e, sobretudo, a criação de disciplinas optativas 
de caráter acadêmico e profissionalizante por docentes especializados nas diversas 
áreas de ensino e pesquisa. 

 

2. Objetivos do Curso de Geologia 

A finalidade do Curso de Geologia é formar o profissional com conhecimento 
abrangente nas diferentes especialidades: mineralogia (básica e industrial), petrologia 
(ígnea, metamórfica e sedimentar), sedimentologia e estratigrafia, geologia estrutural e 
tectônica, geoquímica, paleontologia, cartografia geológica, estudos ambientais, 
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geologia do petróleo, geotecnia, metalogenia, geoprocessamento, sensoriamento 
remoto, geoconservação, exploração, avaliação e gestão de recursos minerais, 
energéticos e hídricos. Inclui-se também o ensino e pesquisa em geociências. 

O profissional formado no IGc-USP é capaz de compreender os processos 
geológicos e sua aplicação na resolução de problemas científicos, socioeconômicos e 
de gestão dos recursos naturais, assim como avaliar a influência da atividade humana 
no meio ambiente e a mitigação dos efeitos causados pela contaminação de solos, 
sedimentos e águas superficiais e subterrâneas e pelo uso e ocupação do solo. 

 

3. Competências e Habilidades - Perfil e Campo de atuação do Geólogo 

O geólogo formado no IGc-USP é polivalente, o que lhe permite trabalhar em 
várias atividades de amplo interesse econômico e social dessa profissão: indústria da 
mineração, indústria do petróleo, construção civil, hidrogeologia, avaliação e remediação 
de danos ambientais, e também em ensino e pesquisa. O curso de geologia visa 
atender às demandas de instituições de ensino e pesquisa no Brasil, órgãos 
governamentais, agências de regulamentação e do setor privado e formar lideranças em 
geociências para pesquisa, exploração e gestão de recursos naturais e do meio 
ambiente, possibilitando o desenvolvimento sustentável da nação. A atualização 
permanente desse profissional é possibilitada por trabalhos desenvolvidos em conjunto 
com várias instituições de pesquisa, ensino e empresas do Brasil e no exterior, que 
envolvem pesquisas nos tópicos mais modernos e importantes da geologia, como 
mudanças climáticas globais, desenvolvimento sustentável e segurança hídrica. 

O exercício da profissão de geólogo é regulamentado pela Lei 4076, de 23 de 
junho de 1962. O curso de Geologia do IGc-USP segue as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN) para os cursos de graduação na área da Geologia, aprovadas pelo 
Ministério da Educação/Conselho Nacional de Educação, em 6 de janeiro de 2015 
(Resolução CNE/CES 1/2015, revogada pelo parecer CNE/CES 413/2015).  

 

4. Desenvolvimento do curso 

O curso de Geologia do IGc-USP tem duração ideal de 10 semestres ou 5 anos e 
tempo máximo de integralização de 15 semestres, com 3375 horas-aula e 420 horas de 
créditos trabalho em disciplinas obrigatórias, e um mínimo de 420 horas-aula em 
disciplinas optativas. O curso é de período integral, diurno e inclui aulas em campo.  

Enfatiza-se o equilíbrio entre atividades teóricas e práticas em sala de aula, 
laboratórios e campo. As aulas práticas em sala de aula envolvem manuseio de mapas, 
imagens de satélite, fotos aéreas, bússolas e amostras de rochas, minerais, fósseis e 
minérios; as aulas práticas de laboratório envolvem estudos em microscópios 
petrográficos e em microcomputadores, com programas específicos para as 
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geociências; e as aulas práticas de campo são desenvolvidas nas mais diferentes 
regiões do País, e são fundamentais para a sua formação profissional. 

Nos primeiros dois anos do curso são ministradas disciplinas básicas e de 
suporte à geologia, incluindo a estrutura e a história geológica do planeta Terra, 
mineralogia, paleontologia, sedimentologia, geomorfologia, geotecnologias, além de 
física, química, matemática e biologia. No terceiro ano são estudadas a estratigrafia, as 
petrologias ígnea e metamórfica e a geologia estrutural. No quarto ano prevalecem 
disciplinas aplicadas e profissionalizantes, tais como: mapeamento geológico, pesquisa 
e gênese de depósitos minerais, geologia econômica, hidrogeologia, geotecnologias, 
geologia de engenharia, exploração e avaliação de recursos minerais, geofísica, e o uso 
e gestão de recursos naturais.  

O quinto ano é dedicado idealmente ao cumprimento das disciplinas optativas e 
ao desenvolvimento de trabalho de formatura. Este constitui-se num trabalho individual, 
com o desenvolvimento de tema na área de Geologia, apresentado na forma de  
Monografia, além de apresentação oral e de  defesa perante comissão examinadora. 
Para esta atividade é exigido um mínimo de 80% dos créditos em disciplinas 
obrigatórias da grade curricular. 

As aulas de campo ocorrem desde o primeiro ano do curso, realizadas no âmbito 
de disciplinas obrigatórias e optativas, incluindo as disciplinas de mapeamento, 
atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da 
Geologia (CNE/CES nº 1/2015). As aulas de campo de maior duração são ministradas 
em períodos de recesso escolar e intersemestrais.  

O estágio curricular está contemplado na disciplina obrigatória Estágio 
Supervisionado em Geociências, com carga horária de 120 horas, com o objetivo de 
propiciar ao aluno a vivência nos diversos ambientes de trabalho não acadêmico em 
geociências, por meio de práticas desenvolvidas junto a entidades públicas e privadas, 
atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de 
Geologia (CNE/CES no 1/2015). 

O Instituto de Geociências e outras unidades de ensino e pesquisa da USP 
oferecem também um grande número de disciplinas optativas sobre diversas 
especializações, sendo que os alunos devem assistir no mínimo 420 horas destas 
disciplinas complementares para formação do Geólogo. Estas disciplinas incluem temas 
científicos e profissionalizantes da grande área de geociências ou de outras áreas do 
conhecimento. 

Bolsas de monitoria, iniciação científica e estágios em empresas são possíveis a 
partir do segundo. O intercâmbio com universidades estrangeiras é incentivado, através 
de convênios e oferecimento de bolsas, de agências de fomento ou da própria 
universidade, tanto para alunos do IGc-USP irem para períodos no exterior, como para o 
recebimento de alunos estrangeiros. 
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4.1. Procedimentos Didáticos 

As atividades didáticas são desenvolvidas em salas de aula (aulas expositivas e 
práticas), no campo (aulas práticas de campo) e em laboratórios diversos. 

4.1.1. Atividades didáticas em sala de aula 

Aulas expositivas: contemplam exposição de conteúdos apoiadas por material 
ilustrativo de várias origens, principalmente das experiências investigativas dos 
docentes do IGc-USP e das unidades que participam do curso. Tem como objetivo, 
basicamente, a apresentação de aspectos teóricos (ilustrados) dos ambientes 
geológicos diversos, dos processos geológicos e seus materiais, temas estes 
organizados na sua compartimentação disciplinar consagrada. 

Aulas expositivas dialogadas: contemplam exposição de conteúdos com a 
participação ativa dos alunos, levando-os a questionarem, interpretarem e discutirem o 
objeto de estudo, a partir do reconhecimento e confronto com a realidade. 

Aulas práticas: são atividades supervisionadas ou com acompanhamento muito 
próximo de professores, sendo desenvolvidas em salas de aula, em laboratórios ou no 
campo. Têm como objetivo proporcionar aos estudantes a oportunidade de manipularem 
materiais geológicos e paleontológicos diversos, possibilitando a aquisição de uma 
prática na identificação de minerais, rochas, minérios e fósseis, além do reconhecimento 
das características estruturais e morfológicas que permitem interpretação dos 
fenômenos geológicos registrados em cada material e seus ambientes característicos.  

4.1.2. Atividades didáticas em laboratório 

Atividades didáticas podem ocorrer nos diversos laboratórios do IGc-USP, com o 
uso de equipamentos que permitem a obtenção de informações detalhadas para a 
identificação de materiais geológicos em seus constituintes minerais e químicos, além 
de recursos de informática para o tratamento de informações geológicas 
(geoprocessamento e sensoriamento remoto). O Laboratório Didático de Microscopia 
Petrográfica é utilizado a partir do segundo ano do curso e atende todas as disciplinas 
que utilizam a análise microscópica de minerais e rochas. 

4.1.3. Atividades didáticas em campo 

As aulas de campo ocorrem desde o primeiro ano do curso e são essenciais ao 
desenvolvimento do conhecimento geocientífico. Estas atividades incluem o 
aprendizado de técnicas relacionadas à formação do geólogo e pesquisador como a 
observação e interpretação da evolução e significado de paisagens e de exposições 
diversas de materiais e situações geológicas, além da preparação de material gráfico 
(desenhos, fotografias, mapas, perfis) que permitam a reconstituição dos aspectos 
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estudados no campo. Envolvem ainda o aprendizado de técnicas de campo, como 
descrição, coleta de dados e amostragem (solo, rocha, água), cartografia geológica de 
terrenos sedimentares, ígneos e metamórficos, incluindo confecção e interpretação de 
mapas e perfis geológicos.  

4.1.4. Métodos de ensino  

Incentiva-se o uso de novos métodos, tais como as Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs), e metodologias dialogadas e participativas, que buscam colocar o 
aluno como produtor do conhecimento, ampliando a autonomia no aprendizado. Há 
estratégias em que a contribuição do aluno é feita de forma individual diante de um 
coletivo, como organização de um seminário e apresentação de resultados de trabalho 
de campo, estágio e iniciação científica. Os trabalhos em grupo também são frequentes, 
com propostas de integração, promoção da troca de saberes, do diálogo e da mediação. 

4.2 Ingresso ao curso 

O curso de Geologia é desenvolvido em período integral, com 50 vagas, sendo o 
ingresso pelo vestibular realizado pela FUVEST e também via SiSU, este último com 
30% das vagas (100% para alunos oriundos de escolas públicas, sendo 50% destas 
vagas destinadas à cotas raciais). São também recebidos estudantes por intercâmbio 
internacional, através de convênios específicos, por transferência de outros cursos da 
USP, de outras instituições de ensino, ou de pessoas já graduadas, desde que existam 
vagas, sendo nestes casos aplicado um processo de seleção.  

4.3. Avaliação e Gestão do curso 

Os departamentos, por meio das suas comissões de ensino, propõem a 
distribuição didática que é consolidada na Comissão de Graduação e aprovada pela 
Congregação do Igc-USP. As comissões de Coordenação de Curso (CoC) e de 
Graduação (CG) gerenciam os processos referentes ao currículo, à distribuição da carga 
didática, zelam pelo cumprimento das diretrizes, avaliam as ementas das disciplinas, 
bem como o processo de ensino e aprendizagem no curso e nas disciplinas. Também 
acompanham a vida acadêmica dos alunos. 

O Grupo de Apoio Pedagógico (GAP), instituído no IGc-USP em 2015, auxilia as 
comissões neste acompanhamento, promovendo a formação continuada dos docentes. 

A avaliação por parte dos discentes é realizada semestralmente para todas as 
disciplinas, por meio de questionário. Os dados são processados pela FUVEST e 
divulgados na rede interna (INTRANET) do Instituto, com acesso para docentes e 
alunos. A avaliação visa a melhoria contínua das disciplinas, abordando aspectos 
relacionados à avaliação do docente e da disciplina em termos de conteúdos, métodos 
de ensino, recursos didáticos utilizados, avaliação conduzida, à autoavaliação e 
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desempenho dos alunos em relação à sua participação nas aulas e condução dos 
próprios estudos, etc. Além desse instrumento, a Coordenação do Curso e a Comissão 
de Graduação, por meio dos representantes discentes, estão em constante interlocução 
com os alunos acompanhando o processo de ensino e aprendizagem. Os resultados 
são utilizados pela coordenação de curso, pelas comissões de ensino e de graduação e 
docentes para o aprimoramento do ensino e aprendizagem. 

O IGc-USP não possui um sistema de acompanhamento de egressos, mas a 
Comissão de Graduação do Instituto periodicamente efetua levantamentos, contatos e 
reuniões com os ex-alunos, notadamente quando da elaboração de alguns relatórios e 
quando de reformas curriculares. Há ainda um grupo muito ativo de ex-alunos do IGc, 
nomeado Figueira da Glete, que mantém contatos estreitos com o instituto e promove 
um grande número de eventos que incluem palestras, lançamento de livros, 
homenagens a ex-docentes e confraternizações, sendo que o IGc-USP sedia também a 
Sociedade Brasileira de Geologia. 

4.4 Perfil do corpo docente 

O corpo docente do IGc-USP é composto atualmente de mais de sessenta 
professores doutores, associados e titulares.  

Os docentes têm um forte engajamento com a formação de recursos humanos, 
que se estende a todos os níveis, desde a bolsas de Iniciação Científica (fornecidas por 
agências de fomento e pela universidade para apoio à permanência estudantil e 
monitoria em disciplinas), Trabalho de Formatura, Mestrado e Doutorado até a 
Supervisão de Pós-Doutorado. Aos docentes do IGc-USP integram ainda Professores 
Sêniores (docentes aposentados, mas atuantes no ensino e pesquisa dentro da 
instituição), os quais participam das equipes que ministram disciplinas de graduação e 
pós-graduação, e orientam mestrados e doutorados. Esse quadro demonstra um corpo 
técnico altamente qualificado que se reflete na produção científica disponível em 
revistas internacionais de expressão global, nas colaborações científicas com inúmeros 
grupos de pesquisa internacionais e na política eficiente de captação de recursos 
financeiros junto às agências de fomento à pesquisa. 

4.5. Atividades de pesquisa e extensão 

As pesquisas desenvolvidas no âmbito dos departamentos, assim como o ensino 
em nível de pós-graduação, integram-se estreitamente com a graduação em Geologia. 
A quase totalidade dos docentes atua na pós-graduação e leciona disciplinas 
obrigatórias, profissionalizantes e optativas na graduação. A infraestrutura de 
laboratórios e equipamentos analíticos possibilita a inserção dos estudantes no campo 
da pesquisa nos diferentes níveis do curso e os estágios de iniciação científica são 
desenvolvidos utilizando parte destes equipamentos, o que fornece ao estudante ampla 
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visão do campo das pesquisas geológicas e suas possibilidades de aplicação. 
Adicionalmente, alunos de graduação desenvolvem projetos de Iniciação Científica e 
Trabalho de Formatura (TF) sob orientação de docentes, que se inserem nas suas 
temáticas de pesquisas, permitindo sua vinculação aos grupos de pesquisa e troca de 
experiências entre pós-graduandos e graduandos. 

As atividades de extensão universitária desenvolvidas no IGc-USP envolvem 
alunos e professores, sendo: visitas monitoradas de escolas ao Museu de Geociências; 
produção de réplicas de fósseis na Oficina de Réplicas; divulgação das Geociências por 
meio de seminários e palestras no âmbito do Café Geológico; realização e organização 
da FENAFEG (Feira Nacional de Fornecedores e Empresas de Geologia); participação 
na Feira USP e as Profissões, na Semana Nacional de Ciências e Tecnologia, na Feira 
de Ciências, além da Virada Científica e Virada Sustentável, entre outros espaços de 
divulgação, como congressos, simpósios e parques; organização da Semana de 
Recepção de Calouros da USP; curadoria de exposições na área de paleontologia. O 
IGc-USP tem também um capítulo estudantil da Society of Economic Geologists, que 
agrega graduandos e pós-graduandos interessados no tema, o qual promove 
sistematicamente palestras, cursos, debates, visitas ao campo e participação em 
eventos técnico-científicos com apoio da SEG e de empresas de mineração e de 
prestação de serviços. O IGc também conta com a empresa Junior Geo Júnior 
Consultoria gerenciada pelos alunos, sob a supervisão de docentes-pesquisadores da 
unidade. Conta ainda com o Projeto Armando o Barranco, que coloca os alunos da 
graduação em contato com a realidade socioambiental de comunidades que vivem em 
áreas sujeitas a escorregamentos e inundações. O IGc-USP oferece também cursos de 
formação de monitores ambientais nos parques estaduais e cursos de formação 
continuada de professores da rede pública e particular, que conta com a colaboração 
dos alunos de Geologia. 

O IGc-USP tem ainda como uma atividade fim a produção de livros texto básicos, 
escritos pelos professores do instituto, como o “Decifrando a Terra”, com duas edições 
(2001 e 2009), muito utilizado não só na graduação em geologia e áreas afins, como 
também no ensino básico e técnico; livros de divulgação científica sobre a pré-história 
brasileira; tradução de livros de referência de língua inglesa nas áreas de Geoquímica, 
Cristalografia e Geologia Estrutural; além de textos e material didático ou outros 
produtos voltados para a comunidade externa à Universidade e constam do acervo da 
biblioteca. A biblioteca do IGc possui o acervo mais completo na área de Geociências no 
Brasil. 
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ANEXO A – Estrutura Curricular vigente do Curso de Geologia 2017 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - ESTRUTURA CURRICULAR DE 2017 

Geologia Duração Ideal: 10 semestres Máxima: 15 semestres 

Disciplinas Obrigatórias 

Sequência Aconselhada 

Disciplinas 
Requisito 

Disciplina 
Conjunto 

Créditos Carga 
Horária

Semestre 
Ideal 

Aula Trab Total 

1º ANO  1º SEMESTRE 
      

0440100 Geologia Geral – Sistema Terra ---  12 01 13 210 1º/2º-Anual 
BIO0103 Biologia Evolutiva ---  04 00 04 60 1º 
MAE0116 Noções de Estatística ---  04 00 04 60 1º 
MAT0105 Geometria Analítica ---  04 00 04 60 1º 
MAT0111 Cálculo Diferencial e Integral I ---  06 00 06 90 1º  
QFL0605 Química Geral ---  06 00 06 90 1º 

1º ANO  2º SEMESTRE 
      

4300152 Introdução às Medidas em Física ---  04 00 04 60 2º 

4310192 Mecânica  MAT0111  04 00 04 60 2º 
GMG0106 Cristalografia Fundamental ---  04 00 04 60 2º 
MAT3210 Cálculo Diferencial e Integral II MAT0111  04 00 04 60 2º  
QFL0404 Físico – Química IV QFL0605  04 00 04 60 2º 

2º ANO  3º SEMESTRE       
0440220 Geoquímica 0440100/QFL0605  04 00 04 60 3º 
0440221 Introdução às Geotecnologias --- --- 04 00 04 60 3º  
4300270 Eletricidade e Magnetismo I MAT3210  04 00 04 60 3º 
GMG0220 Mineralogia GMG0106  08 00 08 120 3º/4º-Anual 
GSA0240 Paleontologia BIO0103  06 00 06 90 3º/4º-Anual 
GSA0252 Sedimentologia 0440100 GMG0220 08 00 08 120 3°/4° Anual 
MAP0125 Cálculo Numérico para 
Geociências 

MAT3210 
 04 00 04 60 3º 

2º ANO  4º SEMESTRE       

0440222 Geomorfologia e Fotogeologia   04 00 04 60 4° 

4300357 Oscilações e Ondas 4310192/4300270  02 00 02 30 4° 

PCC2110 Desenho para Geologia   02 00 02 30 4° 
PTR0201 Topografia Geral ---  04 00 04 60 4º 

3º ANO  5º SEMESTRE       
0440319 Técnicas de Map. Geológ de 
Terrenos Sedimentares 

GSA0252 
--- 02 00 02 30 5º  

GMG0331 Petrologia Ígnea GMG0220  10 00 10 150 5° 
GMG0337 Geologia Estrutural I: Regimes 
Rúpteis e Deformação 

0440100 
GMG0331 05 00 05 75 5º 

GSA0301 Recursos Energéticos ---  02 00 02 30 5º 
GSA0307 Estratigrafia GSA0252  06 00 06 90 5º 

3º ANO  6º SEMESTRE       

0440320 Mapeamen. Geol. de Terrenos 
Sedimentares 

0440319 
 05 01 06 105 6º 

GMG0332 Petrologia Metamórfica GMG0220  10 00 10 150 6º 
GMG0338 Geologia Estrutural II: Regimes 
Dúcteis e Tectônica 

GMG0337 
GMG0332 07 00 07 105 5º 

GSA0308 Geofísica Aplicada 0440100/4300357  04 00 04 60 6º 
PEF0514 Elementos de Geomecânica ---  04 00 04 60 6º 
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4º ANO  7º SEMESTRE       

0440335 Estágio Supervisionado em 
Geociências 

  00 00 00 120 7° 

0440415 Geologia Histórica e do Brasil - 
Pré Cambriano 

GMG331/GSA0307  06 00 06 90 7° 

0440420 Mapeamento Geológico GMG0332/GMG0338  14 02 16 270 7º/8º-Anual 
GSA0401 Sensoriamento Remoto 0440221/0440222  04 00 04 60 7º 

GSA0417 Gênese de Depósitos Minerais GMG0331/GMG0338  06 00 06 90 7º 
GSA0418 Geologia Econômica  GSA0417 04 00 04 60 7º 
GSA0419 Geologia de Engenharia  PEF0514  06 00 06 90 7º 

4º ANO  8º SEMESTRE       

0440416 Geologia Histórica e do Brasil - 
Fanerozóico 

GMG0331/GSA0307
 06 00 06 90 8º 

GSA0312 Hidrogeologia e Recursos 
Hídricos 

GSA0252 
 04 00 04 60 8º 

GSA0404 Avaliação de Recursos Minerais GSA0417/GSA0418  04 00 04 60 8º 

GSA0405 Exploração Mineral        
GSA0308/GSA0401/ 
GSA0417/GSA0418 

 06 00 06 90 8º 

5º ANO  
9º e 10º 

SEMESTRES 
      

0440500 Trabalho de Formatura  ---  04 10 14 360 9º/10º-Anual 

CARGA HORÁRIA 

Obrigatórias 
Aula: 3.375 horas 
Trabalho: 420 horas 

Optativas 
Aula: 420 horas 
Trabalho:  

 

 

Subtotal: 3.795 horas Subtotal: 420 
horas  

Total 4.215 horas 
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ANEXO B 

 
Estrutura Organizacional do Instituto de Geociências 

O Instituto de Geociências está organizado em dois departamentos: Mineralogia e 
Geotectônica (GMG) e Geologia Sedimentar e Ambiental (GSA), aos quais se associam 
dois centros interdepartamentais: Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) e 
Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (CEPAS). O Instituto sedia quatro Núcleos 
de Apoio à Pesquisa: o Centro de Pesquisas Antárticas (CPA), criado em 1993; o NAP 
GEO-SEDex - Geodinâmica de Bacias Sedimentares e implicações para o potencial 
exploratório (petróleo, gás natural e água subterrânea) e o NPGeo - Núcleo de Apoio à 
Pesquisa “Patrimônio Geológico e Geoturismo”, ambos criados em 2011, na 
primeira etapa do Programa de Estímulo à Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa; e o 
NAP Geoanalitica, criado em 2012 na segunda etapa do mesmo programa. Aos dois 
departamentos estão associados diversos laboratórios. 

No organograma do Instituto de Geociências em 2015 contavam 155 servidores 
não docentes vinculados aos departamentos, centros de pesquisa e à administração. A 
Diretoria possui  órgão de assistências acadêmica, financeira e administrativa, o Serviço 
de Biblioteca, Museu de Geociências, além de quatro seções técnicas. O corpo docente 
está vinculado aos departamentos. 

 

1. Espaços de Ensino, Pesquisa, Cultura e Extensão 

Os espaços, voltados às práticas específicas, aos estágios, aos estudos 
independentes, aos projetos e às aulas, se constituem em: 

1.1. Biblioteca 

A Biblioteca do IGc-USP é considerada a principal referência na área de 
geociências no Brasil. A Biblioteca promove continuamente por meio de projetos de 
aquisição melhorias e ampliações do acervo, bem como sua conservação e 
disponibilização, pois este material serve para embasar projetos de pesquisa internos e 
externos à Universidade. Seu acervo está formado dos seguintes documentos: 

Material N. de Itens do Acervo 
Livros 25.502 
Teses 5.162 
Periódicos (fascículos) 62.891 
Multimeios (*) 13.494(**) 
Outros Tipos (***) 3.361 
Total 110.410 

(*) fitas de vídeo, slides e mapas 
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1.2. Seção de Materiais Didáticos  

A Seção de Materiais didáticos constitui-se num importante acervo de milhares 
amostras de minerais, rochas, minérios e fósseis, modelos cristalográficos e estruturais, 
estereoscópios, bússolas, instrumentos de determinação física de minerais (escala de 
dureza de Mohs, canivetes, lupas, etc), para fins didáticos. 

1.3. Infraestrutura Laboratorial 

Para desenvolver suas atividades didáticas e científicas, o IGc-USP conta com 
uma infraestrutura variada e sofisticada de laboratórios que contempla ampla gama dos 
métodos analíticos empregados nas Ciências Geológicas. Os laboratórios são 
coordenados por docentes indicados pelos conselhos dos departamentos e mantidos e 
desenvolvidos com o auxílio de verbas de diversas origens: além das verbas de custeio 
oriundas da própria USP, são imprescindíveis as dotações das agências de fomento, 
como FAPESP, CNPq, FINEP e CAPES, entre outras, seja através de Projetos 
Institucionais ou de Projetos de Auxílio individuais. 

Todo o aparato laboratorial tem como função precípua o apoio às atividades 
didáticas, como por exemplo, o Laboratório Didático de Microscopia Petrográfica, 
instalado especificamente para atender às disciplinas que utilizam a análise 
microscópica de minerais e rochas. A atividade didática também se realiza em outros 
laboratórios de cunho mais científico, incluindo alunos nos anos finais do curso e para 
desenvolver os Projetos de Trabalho de Formatura. 

Há uma grande diversidade de laboratórios no IGc-USP, dentre eles, Laboratório 
de Anisotropias Magnéticas e de Magnetismo de Rocha; Laboratório de Cartografia 
Geológica; Laboratório de Petrologia & Geoquímica Experimental; Laboratório de 
Sedimentologia e Petrografia Sedimentar; Laboratório de Análise de Bacias 
Sedimentares e Neotectônica; Laboratório de Espectrometria Gama e Luminescência; 
Laboratório de Estudos Paleobiológicos; Laboratório de Micropaleontologia; Laboratório 
de Paleontologia de Invertebrados; Laboratório de Geofísica Aplicada; Laboratório de 
Geoquímica, Análises Mineralógicas e Impregnação; Laboratório de Hidroquímica, 
Laboratório de Microscopia Eletrônica de Varredura (Labmev); Laboratório de 
Preparação de Amostras; Laboratório de Sistemas Cársticos. 

1.4. Centros de Pesquisa 

1.4.1. Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) 

O Centro de Pesquisas Geocronológicas (CPGeo) constitui uma unidade 
interdepartamental do IGc, cuja atuação é direcionada à geração de dados isotópicos 
para aplicação em estudos de processos geológicos globais. Desde sua criação, em 
1964, o Centro vem ampliando sua capacitação analítica com a constante 
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implementação de novas técnicas as quais, possibilitam avançar no conhecimento da 
dinâmica terrestre. O CPGeo suporta pesquisas de diversas instituições acadêmicas do 
Brasil e do exterior, oferecendo também serviços para setores produtivos vinculados às 
áreas de exploração mineral e pesquisa ambiental. 

1.4.2. Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas (CEPAS) 

O CEPAS criado em 1983, estimula o aperfeiçoamento avançado de técnicos, 
estudantes de graduação e pós-graduação e pesquisadores, além de oferecer serviços 
à comunidade e às instituições públicas e privadas, fomentando o intercâmbio técnico e 
científico e procurando soluções sob medida para o usuário. 

A atividade de extensão tem tido um papel importante na história do CEPAS, com 
emissão de laudos técnicos, auxílio a pequenos municípios, entidades assistenciais e 
perícias judiciais. A natureza acadêmica e científica do CEPAS lhe garante autonomia e 
isenção para a emissão de pareceres técnicos, baseados nas mais modernas técnicas 
disponíveis no mercado. 

1.5. Núcleos de Apoio à Pesquisa (NAP) 

1.5.1. GEO-SEDex 

Estudo da geodinâmica de Bacias Sedimentares e implicações para o potencial 
exploratório (petróleo, gás natural e água subterrânea). Potencializa a pesquisa aplicada 
(hidrocarbonetos e água) e de inovação em bacias sedimentares, na escala litosférica, 
via "rede de conhecimento" em Geologia, Geofísica e Oceanografia. 

1.5.2. GeoHereditas 

O Núcleo de Apoio à Pesquisa “Patrimônio Geológico e Geoturismo” fomenta e 
promove atividades de pesquisa, de debate e de extensão nas áreas de Geoturismo, 
Geoconservação e Educação Ambiental em diversas unidades da USP, instituições 
associadas e outros setores da sociedade. Como principais alicerces estão a pesquisa 
geológica básica, necessária à coleta de informações sobre as rochas e estruturas 
geológicas, a divulgação científica do conhecimento geológico e ambiental e o apoio à 
inserção profissional da população por meio destas atividades, fazendo com que a 
Geodiversidade, assim como sua relação com os outros sistemas que formam a 
paisagem e com componentes culturais e econômicos, seja reconhecida, valorizada e 
protegida como parte do ambiente e meio de fixação e obtenção de recursos para as 
comunidades.  
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1.5.3. Geoanalítica 

Centro laboratorial multiusuário, multi- e transdisciplinar dedicado à prestação de 
serviços acadêmico-científicos e tecnológicos especializados, envolvendo metodologias 
analíticas clássicas e de ponta. Congrega os laboratórios de Difração de Raios X, 
Fluorescência de Raios X, Gemologia, Inclusões Fluidas, Microscopia Petrográfica, 
Microssonda Eletrônica, Química e ICP-OES/MS e Tratamento de Amostras. Tais 
laboratórios são dedicados à realização de análises químicas e físicas de toda a gama 
de materiais geológicos (minerais, rochas, solos, sedimentos, minérios, inclusões 
fluidas) e não-geológicos, de interesse industrial ou ambiental (concreto, cerâmica, 
rejeitos industriais, etc.). 

1.6. Museu de Geociências 

O Museu de Geociências do IGc é um acervo de minerais, rochas minérios e 
fósseis, dentre outros itens para público acadêmico e público leigo. Dispõe de um 
acervo de cerca de 7.000 itens.  

1.7. Oficina de Réplicas 

A Oficina de Réplicas, ligada ao Museu de Geociências e ao Laboratório de 
Paleontologia Sistemática do Instituto de Geociências é um espaço de ensino e 
aprendizagem para os alunos da graduação, onde desenvolvem projetos de pesquisa e 
de extensão universitária, aprendem a fazer réplicas de fósseis e a utilizar estes 
recursos didáticos no ensino de Geociências. 

1.8. Litoteca 

A litoteca do IGc é uma iniciativa que visa à organização e preservação do 
inestimável acervo de minerais, rochas e minérios fruto do trabalho de nossos alunos, 
pesquisadores, docentes e funcionários. Após intensa pesquisa e estudo das 
publicações existentes sobre cada coleção, é realizada uma catalogação de cada 
amostra incorporada ao acervo, resultando em uma completa e precisa base de dados 
acessível virtualmente a qualquer usuário. O acervo é formado por materiais geológicos 
de diferentes regiões do Brasil e do mundo que podem ser estudadas pelos alunos da 
graduação, pós-graduação e por pesquisadores diversos. 

 


