UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO – UFOP
NÚCLEO DE GEOTECNIA DA ESCOLA DE MINAS – NUGEO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA GEOTÉCNICA

QUESTIONÁRIO DE INSCRIÇÃO
A – Qual foi o seu meio de contato com o programa?
por meio do site do programa
por informações de colegas que já fizeram o curso (da empresa ou não)
por informações de colegas da própria empresa
por informações de outros profissionais
por outro meio
Especificar:


B – Qual é a sua formação profissional? (máximo **)
engenheiro civil
engenheiro de minas
engenheiro geólogo / geólogo
engenheiro ambiental
outra formação (especificar vínculo com o curso pretendido): 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C – Qual é a sua condição / atuação profissional atual? (máximo **)
autônomo
vinculado a empresa concessionária de serviços

Especificar:



vinculado a empresa de projetos /construção

Especificar: 

vinculado a empresa de outra natureza

Especificar: 

atualmente sem vínculo profissional

D – Qual é a sua função atual? (máximo ***)
consultor
função de Chefia / Gerência / Coordenação

engenheiro de projeto


Especificar:

Especificar:
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engenheiro de obra


Especificar:

atualmente sem vínculo profissional

E – Numa perspectiva inicial, dentro do curso pretendido, qual seria a sua área de especialização?
(favor indicar três tópicos de interesse prioritário) (máximo ***)
Mecânica dos Solos

Mecânica das Rochas

Geologia de Engenharia

Ensaios de Campo

Ensaios de Laboratório

Estabilidade de Taludes

Percolação / Drenagem

Escavações

Reforço de Solos

Barragens de Rejeitos

Métodos Numéricos

Hidrologia

Instrumentação

Projetos

Desmonte de Rochas

Hidrogeologia

Estudos Geoambientais

Estabilização de Solos

Métodos Estatísticos

Geossintéticos

Análises de Risco

Contenções

Cortinas Atirantadas

Fundações

F – V. tem alguma atuação nas atividades listadas abaixo ou que julgue relevantes de menção?
publicação de trabalhos técnicos em periódicos e /ou eventos científicos nacionais ou internacionais (máximo ***)
Referências:

atuação em entidades técnicas da áreas da engenharia (máximo **)
Referências:

outras atividades relevantes (máximo **)
Referências:
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G – Em relação ao potencial desenvolvimento de um projeto de pesquisa no âmbito das áreas de
prioridade indicadas, a sua condição atual seria: (máximo ***)
Trata-se de trabalho consolidado ou em consolidação, com dados e logística disponíveis .
Trata-se de trabalho em andamento, com dados e análises a serem coletados em curto prazo.
Trata-se de trabalho a ser implementado em curto prazo.
Trata-se de trabalho ainda em submissão e dependente de outras instâncias de decisão.
Trata-se de trabalho ainda a ser proposto.

H – Apresente, nas linhas abaixo, nomes de dois profissionais que podem prestar referências sobre a
sua pessoa e que tenham convivido com você nos últimos 5 anos (professores, profissionais,
superiores, etc) e de empresas em que você atuou anteriormente à atual, caso seja pertinente
(limitadas também aos últimos 05 anos de sua atividade profissional).
Referência 1

Nome:
Função:
e-mail:
Celular:
Referência 2

Nome:
Função:
e-mail:
Celular:

Observações:
(i) Os itens A e G não são ponderados;
(ii) Cada símbolo [*] correspondente a uma ponderação igual a 0,5.
Pontuação Geral (a critério da Comissão Avaliadora)
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*****
CPQ

