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Geologia
A Geologia estuda a Terra
quanto a sua origem, composição,
estrutura e evolução, por meio
do entendimento dos processos
internos e externos responsáveis
por suas transformações.
É parte das Ciências Naturais
e das Ciências da Terra (ou Geociências) e interage com outras
áreas como Física, Química, Matemática e Biologia.

Geologia
ATIVIDADES
As atividades de campo e de laboratório são fundamentais para estudos que variam do nível global ao
microscópico e abrangem processos
que ocorreram há bilhões de anos
ou que ocorrem atualmente.
A Geologia possibilita a compreensão de fenômenos como a formação
GHPLQHUDLVHURFKDVRVLJQLʻFDGR
dos fósseis; a origem de vulcões; terremotos; maremotos e montanhas;
a formação de solos; o transporte e
a deposição de sedimentos; e a acumulação de água subterrânea.

CARREIRA
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mapeamento geológico e os levantamentos geoquímicos e geofísicos; a descoberta
e o aproveitamento de recursos minerais,
energéticos e hídricos; a indicação de
locais adequados para a impantação de
áreas urbanas, estradas e barragens; a prevenção de impactos ambientais, naturais
ou não, como erosão, deslizamento de encostas e inundações.
O geólogo pode atuar em empresas públicas e privadas no setor mineral, companhias de petróleo, empresas de engenharia
e meio ambiente, órgãos governamenais e
instituições de ensino e pesquisa ou ainda
como autônomo.
Duração: 5 anos (10 semestres)
Período: integral (diurno)

PROCESSO SELETIVO
O curso de Geologia da Ufes, instalado no campus de Alegre (ES),
iniciou suas atividades no segundo
semestre de 2006.
A seleção para ingresso no curso
ocorre sempre com uma entrada
anual com quarenta vagas, no primeiro semestre de cada ano, por
meio de mecanismos previamente
estabelecidos pelos editais da Ufes
na página da Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV).
Processo Seletivo Ufes:
www.ccv.ufes.br
Formas de ingresso na Ufes:
www.prograd.ufes.br
A Ufes possui um sistema de reserva de vagas. Para informações
adicionais, acesse a página da Progepaes (www.progepaes.ufes.br).
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