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CURSO:  MINERAÇÃO BÁSICA

Formato do curso

Curso disponibilizado na modalidade à distân-
cia, via internet, por meio da plataforma 
Moodle. É um curso monitorado (com tutoria), 
ou seja, o aluno receberá instrução de um tutor 
ao longo da vigência do curso, pelos conteúdos 
sequenciados por módulos, com auxílio e/ou 
orientação de tutor. 
O curso dispõe de uma atividade de aprendiza-
gem ao �nal de cada capítulo, na qual será 
necessário atingir a pontuação mínima de 60% 
para aprovação e obtenção de certi�cado.
Além disso, há uma pesquisa de satisfação, 
onde o aluno poderá avaliar e fazer sugestões 
sobre o curso.

Objetivo

Este Curso tem o objetivo de capacitar pro�ssionais para 
atuarem em empresas de pesquisa geológica e empresas 
de extração de minérios através dos estudos sobre os 
principais conceitos da área, como os fatores geológicos, 
os tipos de minérios, os equipamentos utilizados, os 
processos de lavra e de tratamento de bens minerais.

Tópicos do curso

1 - Apresentação e Introdução a Mineração;

2 - Prospecção e Exploração Mineral;

3 - Avaliação de Recursos e Reservas;

4 - Geologia de Mina e Operações de Lavra;

5 - Saúde e Segurança na Mineração;

6 - Mineração e Meio Ambiente.

Pré-requisitos

O aluno deve ter conhecimento básico em informática. 
Acesso à internet para realização das atividades, sendo 
que as aulas podem ser acessadas por computador ou 
qualquer Smartphone no AVA (ambiente virtual de 
aprendizagem).

Conheça a instrutora

MSc. Cristiane de Moura - Graduação em Geologia 
(2003), Mestrado em Prospecção e Geologia Econômi-
ca (2007), Especialização em Geoprocessamento 
Ambiental (2018) pela Universidade de Brasília. Experi-
ência atuando em prospecção mineral na Província 
Metalogenética de Carajás, no Estado do Pará e outras 
localidades brasileiras. Atuação na aquisição, trata-
mento e interpretação de dados geofísicos, geológi-
cos, topográ�cos e imagens satélite. 

Carga horária: 120 horas ministrados em 6 semanas
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ÁREAS DOS CURSOS

• Arquitetura
• Engenharia
• Engenharia ambiental
• Educação
• Biologia
• Química
• Saúde
• Nutrição
• Agropecuária
• Design
• Gestão de pessoas
• Gestão de negócios
• Artesanato
• Tecnologia

CURSOS

SERVIÇOS OFERECIDOS

• Cursos pro�ssionalizantes;
• Consultoria de carreira;
• Treinamentos corporativos;
• Palestras.

COMO CONTRATAR
Envie um e-mail e solicite um orçamento.

www.briead.com.br

(31)  9.8275-3976
contato@briead.net

SOBRE A BRIEAD CURSOS

Escola online de capacitação pro�ssonal especializada em cursos EAD 100% online, treinamentos corpor-
tativos, palestras e consultoria de carreira. 

O QUE ALGUNS DE NOSSOS ALUNOS BRILHANTES DIZEM

Danielle Caroline, Brasília

Consegui um emprego 
rapidamente. Cursos e 
pro�ssionais de alta quali-
dade!

Denise Marques, Belo 
Horizonte

Excelente escola. Reco-
mendo! Os consultores de 
carreira mudaram minha 
vida!

Monalisa Lima, Rio de 
Janeiro

Cursos de capacitação em 
diversas áreas, conteúdo 
bem elaborado e de quali-
dade. Aprendizagem 
garantida. Excelente!

Tatiane Reis, Fortaleza

A equipe de pro�ssionais 
possui quali�cação e os 
cursos são atualizados e de 
fácil compreensão.

Adalgisa Pereira, Rio de 
Janeiro

Cursos de ótima qualidade! 
Excelente oportunidade 
para se capacitar! Fui 
promovida graças a 
BRIEAD.

Paulo Souza, Bahia

Cursos com temas super 
interessantes e atuais!
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