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RESUMO: No intuito de promover e difundir o conhecimento a respeito das atividades básicas 
de um geólogo, o PET-Engenharia Geológica atua ministrando cursos introdutórios de técnicas 
de campo e  uso de alguns softwares comuns no âmbito acadêmico, para os alunos do curso 
de Engenharia Geológica da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Nesse sentido, são 
organizados mini-cursos, onde são abordados os métodos de uso da caderneta de campo, do 
GPS e da Bússola. Além do mais, são estruturados também cursos de instrução sobre as 
principais funções do ArcGIS, plataforma para se trabalhar com mapas e informações 
geográficas, e do Mendeley, um sistema capaz de gerenciar informações de artigos científicos. 
A metodologia se dá por meio de aulas expositivas, no caso dos cursos de Caderneta, 
Mendeley e ArcGIS, com duração de aproximadamente 2 horas para os cursos de Caderneta e 
Mendeley e de 6 horas para o curso de ArcGIS, este dividido em dois dias (3 horas por dia). 
Para os cursos de bússola e  GPS, é preparado um dia de campo em uma área próxima à 
cidade de Ouro Preto, com o objetivo de analisar afloramentos, retirar medidas quanto a suas 
estruturas utilizando a bússola e desenvolver noção de localização através do uso de GPS e de 
mapas topográficos. A prática de campo é parte importante no processo, visto que, desta 
forma, os alunos absorvem mais a respeito do tema. No fim de cada curso, são gerados 
certificados para cada aluno participante. Sendo assim, os membros do PET-Engenharia 
Geológica vem difundindo o conhecimento nessas áreas, com o intuito de fornecer uma certa 
familiaridade aos participantes, já que a maioria dos discentes recém ingressos ao curso de 
Engenharia Geológica, e que são o maior público alvo, não possuem adequado domínio 
dessas práticas. Além disso, vale ressaltar, que o curso de Mendeley e Arc GIS atende como 
principal público alvo, alunos que desenvolvem Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), alunos 
de pós-graduação e alguns professores da UFOP, tornando-se uma novidade neste quesito. 
Os alunos  puderam conhecer um pouco mais dos métodos que seriam utilizados em diversas 
disciplinas ao longo da gradução, além de se mostrarem mais convictos a respeito da área que 
escolheram para ingressar na universidade. Por sua vez, os participantes do curso de 
Mendeley conheceram uma ferramenta de grande axílio para a confecção e organização de 
seus trabalhos, favorecendo maior hablidade nos trabalhos de da pesquisa científica. Então, a 
partir dessas atividades, foi notório que os alunos criaram uma conexão mais estreita com as 
práticas e uso de ferramentas da geotecnologia  nos cursos oferecidos contribuindo para a 
complementação da prática acadêmica na Universidade Federal de Ouro Preto.  
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