
GEOLOGIA

U M  G U I A  P A R A  O  F U T U R O  E S T U D A N T E  D E



O curso de Geologia estuda a

origem, formação, estrutura,

dinâmica e evolução da Terra . 

Para isso, integra conhecimentos

básicos de física, química,

biologia e matemática para

entender o planeta Terra, que é

um sistema dinâmico.

 

O que é Geologia?
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Ao observar minerais, rochas e fósseis, tanto em trabalho

de campo quanto em laboratórios, o(a) geólogo(a)

investiga a ação das dinâmicas interna e externa do

planeta, e seus efeitos, como a formação de cadeias de

montanhas, vulcanismo, terremotos, erosão, glaciação e

desertificação, dentre outros. Esses conhecimentos são

utilizados para, por exemplo, acompanhar a exploração

de jazidas de minério, depósitos subterrâneos de água e

reservas de petróleo, carvão mineral e de gás natural,

além de procurar evitar os danos que a exploração desses

recursos possa causar ao meio ambiente. Faz também

relatórios de impacto ambiental e analisa o terreno antes

da realização de grandes obras, como túneis, barragens,

reservatórios, usinas, estradas, ferrovias, pontes e aterros.

O que faz um(a)
Geólogo(a)?
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Em quais áreas um(a)
Geólogo(a) pode trabalhar?

Mapeamento Geológico

Geoprocessamento

Gestão Ambiental

Previsão e prevenção de riscos de acidentes por desastres

naturais e antrópicos

Geologia de Engenharia e Geotecnia

Hidrogeologia

Prospecção e Pesquisa de Recursos Minerais, Hídricos e de

Petróleo

Mapeamento de Cavernas 

Patrimônio Geológico
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Qual o salário de um(a) Geólogo(a)?
 

Segundo o site Vagas.com a média salarial para Geólogo(a)

no Brasil é de R$ 8.196,00. O salário-mínimo profissional

do(a) Geólogo(a) é equiparado à remuneração dos

Engenheiros(as), uma vez que pertencem à mesma classe

profissional e Conselho (Sistema Confea/CREA) . 

A resolução do CREA estabelece que o(a) profissional com

4 anos ou mais de formação deve receber 6 vezes o salário-

mínimo vigente no País em jornada de trabalho de 6 horas .
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SIM! No ciclo inicial do curso o(a)

aluno(a) irá estudar física, química e

matemática, que são a base para

entender a Geologia. Ao avançar no

curso, o(a) aluno(a) entrará em contato

com disciplinas específicas, tais como:

Físico-Química para Geologia, Mecânica

dos Sólidos para Geologia, Geoquímica,

Geofísica, Geoestatística, entre outras.

Geologia é um
curso de Exatas?
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O CURSO
COMO SÃO AS

DISCIPLINAS ESPECÍFICAS

DO CURSO?

 
Podemos destacar disciplinas como

Mineralogia, Paleontologia,

Geotecnia, Fotogeologia e

Sensoriamento Remoto, Geologia

Estrutural, Petrologias e Petrografias

(Sedimentar, Ígnea e Metamórfica),

Hidrogeologia, Geologia Econômica,

Técnicas de Exploração Mineral,

Geologia de Combustíveis Fósseis,

Geologia Ambiental, além dos

diversos Trabalhos de Campo em

cada uma das áreas. 

 

 

QUAL A DURAÇÃO DO

CURSO E SUA CARGA

HORÁRIA?

 
O curso de Geologia tem duração

ideal de 5 anos e carga horária total

de 4228h, destas 997h são horas

práticas em laboratórios e 765h são

horas práticas em trabalho de campo.

QUAL O TURNO DE

FUNCIONAMENTO DO

CURSO?

 
O curso é de turno Integral, a maioria

das disciplinas são ofertadas de

segunda a sexta entre 8h e 17h40,

porém, algumas disciplinas optativas

podem ser ofertadas no período

noturno entre 19h e 22h40.

As atividades de trabalho de campo

costumam ser realizadas aos

sábados. Conforme o curso avança,

as atividades obrigatórias de campo

são também realizadas em períodos

maiores e concentrados que variam

de 2 a 20 dias. 
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QUAL A CARGA HORÁRIA DO

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?

É obrigatório a realização de 128h de

estágio supervisionado. O pré-

requisito é ter cursado o mínimo de

2.600h entre disciplinas obrigatórias e

optativas, além das disciplinas de

Instrumentação e Desenho Geológico

e Mineralogia 1.



SIM! Todo curso de Geologia no Brasil é obrigado a ter no
mínimo 720h de atividades de aula de campo. O curso de
Geologia da UFG possui 765h de atividades de campo,
totalizando mais de 100 dias letivos, que são realizados por
meio de viagens aos locais onde estão as rochas que serão
estudadas pelos alunos do curso. As atividades de campo
consistem em viagens que podem ter duração de 1 dia
(quando visitamos locais próximos à Aparecida de Goiânia), a
até 20 dias, onde são visitados locais mais distantes, como por
exemplo, nos estados de SP, MG, BA, CE, entre outros. 

É verda de  que tem muita  v iagem (Tra ba lho
de  Ca mpo)  como at iv idade obr iga tór ia ?
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Como são essas viagens/aulas de campo?
O(a) aluno(a) do curso precisa gostar de atividades ao ar livre, já que

as aulas de campo incluem longas trilhas no intuito de visitar as

rochas que serão estudadas. Todas as atividades seguem os

protocolos de segurança em atividade de campo do curso e todos

participantes utilizam Equipamentos de Proteção Individual durante

essas atividades. 
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Corpo Docente

Nosso corpo docente é formado 100%

por doutores nas diversas áreas de

especialização da Geologia. 

 

Infraestrutura do curso
 O curso de Geologia da UFG está sediado

na Faculdade de Ciências e Tecnologia

(FCT), campus Aparecida de Goiânia-GO .

Atualmente, contamos com os seguintes

laboratórios: Litoteca (coleção de rochas

e minerais), Laboratório de Paleontologia

e Evolução, Laboratório Multiusuário de

Microscopia e Laboratório de Geologia

Básica e Aplicada.
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VAMOS CONVERSAR?

SITE INSTAGRAM

https://geologia.fct.ufg.br/
https://instagram.com/geologia.ufg?igshid=1sy4yy1733bou

