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O que é o Manual?
Para que serve?

Esse material foi criado pelos membros da Ligpetro, com o
objetivo de ajudar alunxs que entraram recentemente na
universidade. Esperamos muito que esse manual para calouros
seja útil para sanar todas as dúvidas acerca da UFRJ e dos
cursos oferecidos pelo CT, Centro de Tecnologia. Nosso foco
são os cursos de Engenharia, visto que somos uma Liga da
Engenharia de Petróleo.
Neste manual você encontrará dicas de matérias, onde estudar,
CLAC, ligas acadêmicas, grupos de competição, centro
acadêmico, coletivo feminino. Enfim, tudo para ajudar você que
acabou de chegar.
Portanto, seja bem vindx a maior e melhor universidade federal
do Brasil! Esperamos que sua jornada acadêmica seja incrível e
queremos ajudar da melhor forma que pudermos para que isso
se concretize.

o que é a
ligpetro?

Uma liga pode agir de diversas formas, como através de
palestras, workshops, incubação de startups, fomento à
pesquisa, grupos de estudos, eventos, cursos de capacitação e
rodadas de discussão e de negócio.
Já realizamos diversos eventos e até mesmo uma semana
acadêmica que foi o maior sucesso, a Petro Week. Mais adiante
falamos um pouco mais da Liga para você.

História da UFRJ

Em 7 de setembro de 1920, por meio do Decreto n.º 14.343, o
governo federal criou sua primeira universidade: a Universidade
do Rio de Janeiro (URJ).
A Universidade do Rio de Janeiro foi constituída a partir da
reunião de três escolas criadas no início do século XIX, após a
vinda da Família Real e da Corte Portuguesa para o Brasil: a
Escola de Engenharia (criada a partir da Academia Real Militar,
em 1810), a Faculdade de Medicina (criada em 1832 nas
dependências do Real Hospital Militar, antigo Colégio dos
Jesuítas) e a Faculdade de Direito (criada, em 1891, pela fusão
das já existentes Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais e
Faculdade Livre de Direito da Capital Federal).
Em 5 de julho de 1937, a Lei
n.º 452 reorganizou e
transformou a URJ em
Universidade do Brasil (UB),
incorporando a ela diversas
unidades e institutos já
existentes, nas áreas de
Química, Filosofia, Ciências e Letras, Metalurgia, Música,
prevendo ainda a incorporação de institutos colaboradores
como o Museu Nacional (que a ela foi anexado) e o Instituto
Oswaldo Cruz (tal intenção não se concretizou).
A UFRJ é uma das nossas principais instituições de ensino
superior, destacando-se pela excelência de seus cursos de
graduação e pós-graduação.
"Sou UFRJ! A educação é a minha rota.
Sem temor ou preconceito, Abro o
coração ao mundo inteiro!"

matérias carrascos:
dicas e bizus

cálculo

Assista as aulas! As aulas de Cálculo I costumam ser boas,
podem ajudar a entender a matéria, ver mais ou menos como
cobram e te manter em dia com o conteúdo. Estude pelo livro
do Stewart, listas do professor Jair e faça MUITOS exercícios,
principalmente das provas anteriores!
Site do Instituto de Matemática: www.im.ufrj.br

Física

Assista as aulas de física também! Faça exercícios dos livros
Young & Freedman, leia a teoria do livro do Moysés e faça
provas anteiores. É muito comum vir questões parecidas, então
não marca bobeira! Outros materiais que podem te ajudar são
os resumos e exercícios do professor Elvis.
Site do Instituto de Física: www.if.ufrj.br

Física Experimental

A famosa Fisexp é uma matéria que pode parecer simples de
primeira, mas pode te dar bastante trabalho, Portanto, não
deixe acumular matéria, assista as aulas atentamente, tire
dúvidas na hora com o professor e faça os relatórios. Se você
manter o conteúdo em dia, a prova fica bem mais fácil!

dicas de como
estudar

responde aí

É uma plataforma bem legal que ajuda nos estudos. Lá você
encontra vídeo-aulas, exercícios extras e questões de provas
anteriores, tudo passo a passo para facilitar a compreensão. O
serviço é pago, mas vale a pena.

drive

Geralmente todas as engenharias tem um drive próprio no
qual todos os alunxs compartilham resumos de aulas,
trabalhos feitos, exercícios resolvidos, bizus e tudo mais.
Procure saber do acesso ao drive do seu curso, ajuda muito!

monitorias

A grande parte das matérias que temos ao longo da graduação
em engenharia possuem monitoria. Recomendamos
fortemente que participe delas sempre que puder e precisar,
pois é uma forma muito importante de aprendizado. Dá para
tirar dúvidas das aulas, pedir resoluções de exercícios e até se
aprofundar mais no conteúdo.

veteranos

Calourx, tem alguma dúvida de matéria ou sobre qualquer
coisa do curso ou da universidade? Pergunte aos veteranos.
Nada melhor do que pegar dicas com quem já passou por
isso que você está passando agora! Então não tenha medo :)

equipes, ligas e
empresas da ufrj
Há muitas iniciativas formadas na universidade pelos alunxs da
própria UFRJ como equipes de competição, ligas acadêmicas e
empresas júniors. É muito importante que você participe de
algum desses projetos ao longo da sua formação acadêmica
para ganhar horas complementares, experiência, dentre muitas
outras coisas. Listamos algumas delas abaixo:
equipes de competição

UFRJ Nautilus
Minerva Bots
Equipe Solar Brasil
Minerva Baja
Equipe Icarus UFRJ
Minerva E-Racing
ligas acadêmicas

Liga de Petróleo
Liga Naval
Liga de Investimentos

UFRJ Nautilus
Minerva Bots
Equipe Solar Brasil
Minerva Baja
Equipe Icarus UFRJ
Minerva E-Racing
empresas júniors

Âmbar Consultoria
Fluxo Consultoria
Consulting Club
Auger Consultoria

nosso centro
acadêmico
Nosso Centro Acadêmico é o CAENG, Centro Acadêmico de
Engenharia da UFRJ. É muito importante acompanhar as
ações do CAENG, pois é através dele que conseguimos voz
para termos nossos direitos como alunxs. Não deixe de
acompanhar o Instagram: @caengufrj

outros projetos

CLAC

Tem vontade de aprender algum idioma, mas não tem dinheiro
para pagar os cursinhos tradicionais? Faça parte do CLAC da
UFRJ. Os professores são alunos de graduação, as inscrições
abrem no início de período e existem várias opções de línguas.
Siga o CLAC no Instagram para saber mais: @clac_ufrj

iniciação científica

As IC's são projetos oferecidos por professores nos quais os
alunxs são introduzidos a uma determinada área
acadêmica. Geralmente as bolsas de iniciação científica
possuem alguns pré-requisitos como CR acima de um valor
específico, ter cursado alguma matéria que seja necessária
para o projeto e tudo mais. Elas são divulgadas por email
em sua maioria.

coletivo Comciência
feminina

Meninas, sejam bem vindas à Universidade Federal da UFRJ! Se
quiserem fazer parte de um grupo apenas de mulheres da
engenharia, entre em contato com o Coletivo Feminino do
Centro de Tecnologia! Geralmente acontecem bate-papos e
interações muito legais que valem a pena. Sigam o ComCiência
Feminina no Instagram: @comcienciafeminina

Ligpetro
liga de petróleo da ufrj

Como dito anteriormente, uma liga pode agir de diversas
formas, como através de palestras, workshops, incubação de
startups, fomento à pesquisa, grupos de estudos, eventos,
cursos de capacitação e rodadas de discussão e de negócio
objetivos

Reunir, integrar e motivar os alunos do curso de engenharia
de petróleo no desenvolvimento de ações que permitam
exercer o tripé educacional da universidade: ensino,
pesquisa e extensão;
Reunir profissionais renomados da indústria e academia a
fim de compartilhar conhecimento através do diálogo
enriquecedor entre saber e experiência;
Aliar o curso de engenharia de petróleo capacitação e
pesquisas científicas promovendo o intercâmbio entre
instituições e empresas de todo o país, proporcionando o
acesso a novas informações visando à atualização e
produção do conhecimento;
Aproximar os alunos da indústria para que, ao saírem da
universidade, estejam melhores preparados para os
desafios que podem enfrentar e entendam a realidade da
indústria, por meio de diversos debates e eventos.
principais atividades

Bate Papo com CEO
Semana Acadêmica (PetroWeek)
Visitas Técnicas
Palestras
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