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são os projetos acadêmicos e científicos ali desenvolvidos 
que contribuem para equipar e manter o laboratório. 

“Nós trabalhamos com projetos de ponta, de grande 
representatividade nacional”, relata Egberto. Ele cita o 
caso do projeto GASBRAS - Rede de Pesquisa e Desen-
volvimento em Gás Não Convencional do Brasil, promo-
vido pelo Ministério de Ciência e Tecnologia com o apoio 
da Finep – Financiadora de Estudos e Projetos. A Uerj faz 
parte da Rede GASBRAS através do Instituto Nacional de 
Óleo e Gás - Jazidas Não Convencionais (Inog), uma rede 
de pesquisas que visa a consolidar o Estado do Rio como 
um centro de referência nacional para a qualificação de 
profissionais da indústria de petróleo. 

A Uerj coordenou o Inog – por meio dos professores 
René Rodrigues e Egberto Pereira –, e hoje faz parte des-
se Instituto junto a outras universidades e instituições de 
pesquisa do Rio e de outros Estados. Trabalhos e proje-
tos como esses e outros com apoio da Agência Nacional 
do Petróleo, com forte vinculação acadêmica, fomentam 
o LGQM, por meio de bolsas de pesquisa, realizações 
de centenas de amostras e análises e da publicação de 
artigos, alavancando pesquisas com recursos que já vêm 
pré-definidos nos próprios projetos. 

Egberto ressalta, porém, que a rotina do laboratório na 
Universidade é muito custosa, como consertos de equipa-
mentos importados, ou compra de lâmpadas específicas.
Para ele, a prestação de serviço é um recurso que permite 
certa liberdade para viabilizar o dia a dia do Órgão. Para 
realizar as prestações de serviço, o LGQM conta com a 
parceria do Cepuerj, que gerencia administrativa e finan-
ceiramente os contratos junto a várias empresas como 
Petrobras, PetroRio, Repsol, entre outras. “A parceria com 
o Cepuerj é de muitos anos. Sempre foi muito tranquilo e 
temos uma boa relação”, garante Egberto.  

A Uerj tem um bom motivo para se orgulhar. Afinal, 
vem contribuindo decisivamente, ao longo dos últimos 
22 anos, para o desenvolvimento de uma atividade eco-
nômica vital para o país: a prospecção e produção de 
petróleo. Isso acontece graças ao destaque da Faculdade 
de Geologia (FGEL), que tem múltipla atuação. 

Dentre os laboratórios da FGEL, o Cepuerj em Foco des-
taca, nessa edição, o Laboratório de Estratigrafia Quími-
ca e Geoquímica Orgânica (LGQM). Ele nasceu em 1996, 
e cresceu juntamente com a estruturação da indústria 
brasileira do petróleo na forma que conhecemos hoje 
– abertura do mercado, entrada de empresas estrangei-
ras etc. O laboratório foi um dos primeiros da América 
Latina a atuar em praticamente toda a cadeia básica da 
indústria do petróleo, realizando análises que vão des-
de atividades ligadas à prospecção até as de explora-
ção, como a definição da rocha que gera o petróleo, a 
caracterização do produto gerado e o entendimento de 
para onde o óleo migrou, além de identificar e anali-
sar reservatórios onde o petróleo fica depositado e fazer 
análise da poluição associada ao óleo de embarcações, 
de vazamentos etc. 

“A nossa ideia sempre foi atuar em toda a cadeia do pe-
tróleo, criando cenários de possíveis áreas de exploração, 
de caracterização de uma determinada área sedimentar, 
gerando pesquisas e conceitos acadêmicos teóricos e che-
gando à pesquisa aplicada, que possa auxiliar empresas 
a caracterizar a jazida ou a agir em momentos de riscos 
e danos ambientais”, explica o coordenador do LGQM, 
professor Egberto Pereira, há 29 anos na FGEL/Uerj. Para 
atender os diversos segmentos dessa cadeia, o laborató-
rio estuda todas as etapas com diferentes equipamentos 
como Espectrômetro de Fluorescência de RX, Difração 
de RX e Cromatógrafos, entre outros. Ele esclarece que 

LGQM: atuação pioneira na área petrolífera
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Cepuerj: O que é o Proeper?
Telma: É um programa ligado à Sub-Reitoria de Exten-
são e Cultura e vinculado ao Centro de Ciências Sociais. 
Sua missão é atuar na promoção da cidadania e do de-
senvolvimento da cultura e religiosidade, tanto para a 
Universidade, como para a sociedade. Foi criado por 
professores de várias origens e especializações que de-
senvolviam estudos acerca das religiões, sua importância 
no desenvolvimento do ser humano e a influência nas 
pessoas e sociedade.  O objetivo é formar um banco de 
dados a fim de sistematizar o conhecimento existente 
a respeito das religiões, no âmbito científico e também 
cultural.  Nós promovemos cursos, debates, eventos, 
congressos, exposições, lançamentos de livros e impres-
sos de literatura específica, assim como estudos e pes-
quisas ligados à construção dos pensamentos religiosos 
e sua inserção na sociedade.

C: Você pode falar um pouco sobre a equipe e a 
diversidade religiosa do Programa?
T: Bom, a Coordenadora Geral é a professora Edna Maria 
dos Santos e eu sou a Coordenadora Executiva. Nós tra-
balhamos com o Camdomblé Ketu, falamos sobre o Es-
piritismo Kardecista, inclusive temos apoio da Federação 
Espírita Brasileira. Trabalhamos com o Budismo, com a 
Igreja Messiânica, com o Presbiterianismo e toda a Igreja 
Evangélica e com os mulçumanos. Falamos também so-
bre medicina Ayurvédica, com apoio de representantes 
da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna 

Telma Rosina S. da Gama, Mestre em Psicopedagogia e 

Técnica em Assuntos Universitários da Uerj, fala sobre seu 

trabalho como Coordenadora Executiva do Programa de 

Estudos e Pesquisas das Religiões, o Proeper.

• LICOM - Curso de Línguas para Comunidade 
Inscrições até 22/07

• Especialização em Urologia 
Inscrições até 30/07

• A Prática em Orientação Profissional 
Inscrições até 09/08.

• Capacitação Profissional de Técnicos em 
Eletroencefalografia e Polissonografia 
Inscrições até 27/08

• Engenharia e Gestão de Processos de Negócio 
Inscrições até 25/08

Cursos em destaque

Parcerias e resultados (ISKCON), e do movimento Hare Krishna. O Centro de 
Valorização da Vida e o Conselho Estadual de Umban-
distas do Brasil também estão sempre conosco.

C: Conta um pouco sobre o trabalho com o Cepuerj.
T: Depois que um projeto passa por mim e pela minha 
equipe, o Departamento de Extensão da SR-3 faz uma 
análise e, se está nos moldes da Universidade, eu mando 
para a Coordenadoria de Cursos (Cocurso) do Cepuerj. Lá 
eles montam o plano de aplicação dos cursos. É o Cepuerj 
que oferece o espaço para ministrarmos os cursos. O 
Centro de Treinamento é um espaço maravilhoso, tem 
tecnologia avançada e todos os recursos audiovisuais 
funcionando. Tudo é de primeiro mundo. O Centro de 
Produção é uma organização competente. A Uerj teve 
um ano difícil, e o Cepuerj se manteve trabalhando e 
divulgando suas atividades. Estou muito satisfeita em 
trabalhar com toda a equipe do Órgão.

Traga seus projetos para o Cepuerj

•  Área de marketing para divulgação e 
criação da identidade visual;

•  Salas próprias em ambiente de alto nível;

•  Sistema de inscrições online;

•  Relatórios financeiros informatizados.


