
 

PROGRAMA DE MENTORIA AUB  

CAMINHOS ALÉM DO ÓLEO E GÁS 
 

 

1. O PROGRAMA  

 

O Caminhos Além do Óleo e Gás é um programa de mentoria idealizado pelo Até 

o Último Barril (AUB) em parceria com jovens Engenheiros de Petróleo de formação 

que trabalham em diferentes áreas e indústrias que vão além do setor do Óleo e Gás. 

O programa de mentoria vem para somar às demais iniciativas desenvolvidas 

dentro da área “Além do óleo e gás” que em 2020 realizou lives focadas em histórias de 

Engenheiros de Petróleo trabalhando fora do setor de E&P, produziu  episódios para o 

WattCast e escreveu  artigos para a revista Brasil Energia. 

 

2. QUEM SOMOS 

 

O Até o Último Barril (AUB) é um grupo de jovens profissionais do setor energético 

com pretensão de expor os problemas existentes, fomentar o debate com aqueles que 

devem estar mais preocupados com o futuro do nosso país, os jovens, e juntos propor 

soluções necessárias para o desenvolvimento de um Brasil mais dinâmico e diverso.  

Conheça mais sobre o AUB em nosso site https://ateoultimobarril.com.br/ 

 

3. OBJETIVO E MOTIVAÇÃO 

 

O intuito da mentoria visa endereçar o grande número de jovens formados e 

estudantes de Engenharia de Petróleo e cursos correlatos que têm encontrado 

obstáculos na entrada do mercado de trabalho. Pesquisa realizada pelo AUB em 2020 

mostra que menos da metade dos jovens aptos a estagiar conseguiram a tão sonhada 

vaga de estágio/trainee no setor de óleo e gás. A maioria dos graduandos focam apenas 

em oportunidades nas poucas empresas de O&G do Brasil, sem mesmo olhar para as 

diversas oportunidades que poderiam estar aplicando em áreas/setores distintos.   

A boa notícia é que já temos inúmeros bons exemplos de profissionais formados 

em Engenharia de Petróleo que encontraram luz fora da E&P e têm tido sucesso 

profissional nos mais diferentes setores. Vale a pena ressaltar que isso se torna mais 

fácil de entender quando pensamos que, antes de tudo, somos Engenheiros (as), 

profissionais formados, treinados e focados em resoluções de problemas e 

adaptabilidade a mudanças e atualizações no mercado.  

Dessa maneira, participarão como Mentores jovens petroleiros de formação que 

hoje atuam nos mais diferentes cargos, áreas e setores do mercado (Indústria Química, 

Mercado Financeiro, Saúde, Consultoria, Tecnologia e Inovação, Energias Renováveis, 
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dentre outros) para compartilharem suas experiências e orientarem jovens graduandos 

ou recém graduados que buscam encontrar oportunidades em setores que estão na 

busca constante por Engenheiros. 

 

4. PÚBLICO ALVO - MENTORADOS 

 

 O programa será aberto para estudantes e jovens profissionais, brasileiros e 

estrangeiros, que atendam ao menos um dos critérios listados abaixo: 

● Estudantes de graduação (estagiando ou não) matriculados em cursos de 

Engenharia de Petróleo, Geociências e correlatas no Brasil e no exterior. 

● Jovens formados em Engenharia de Petróleo ou áreas correlatas há menos de 3 

anos. 

● Estudantes de mestrado e doutorado em Engenharia de Petróleo ou áreas 

correlatas. 

   

5. INSCRIÇÃO 

 

a. Formulário 

 

Os inscritos deverão manifestar seu interesse em participar do Projeto de 

Mentoria: “Caminhos Além do Óleo e Gás” por meio do preenchimento e envio do 

formulário listado ao final deste edital. Importante frisar que as informações prestadas 

pelos inscritos são de sua inteira responsabilidade e a mera submissão de inscrição por 

cada Inscrito implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas neste 

Edital, bem como de que tal inscrito leu e analisou o mesmo de forma atenta e detida. 

 

b. Prazo 

 

O período de inscrição irá do dia 28/06/2021 (segunda-feira) até as 23h59 do dia 

11/07/2021 (domingo). Nenhuma inscrição será aceita após tal data, a menos que o 

edital seja ratificado e tal mudança seja comunicada no site e redes oficiais do AUB. 

 

c. Direito de Imagem 

 

Os Inscritos autorizam desde já, sem prejuízo de documento formal futuro, a título 

gratuito, a divulgação de sua imagem, som de voz e/ou nome, por quaisquer meios, para 

utilização publicitária, promocional e/ou institucional, pelo AUB e parceiros pelo período 

de até 24 (vinte  e quatro) meses a contar da data-limite para inscrição dos candidatos. 

 

d. Duração do Projeto 



 
 

O programa terá 5 meses de duração, iniciando em Agosto de 2021, e se 

estendendo até Dezembro de 2021, sendo, contudo, permitida sua prorrogação ou 

redução a qualquer momento pelo Até o Último Barril em razão de alterações 

supervenientes. 

 

e. Contato e Sessões  

 

A forma de contato deverá ser online (por plataforma a ser definida por mentor e 

mentorado; Ex: Zoom, Microsoft Teams, Whatsapp vídeo, FaceTime, etc). As sessões 

deverão ter duração média de 1h e as datas dos encontros mensais deverão ser 

alinhadas entre as duplas e informadas aos membros do AUB. Durante estes 5 meses, 

no mínimo 5 interações deverão acontecer, idealmente pelo menos uma por mês. 

Todavia, havendo disponibilidade do mentor, outras sessões poderão ser realizadas. 

 

6. PLANO DA MENTORIA 

 

 Como exposto acima, um mínimo de 5 sessões devem ser realizadas entre mentor 

e mentorado.   

 Recomenda-se que durante estas sessões o mentorado: 

 

➢ Fale sobre seus objetivos participando do projeto de mentoria; 

➢ Converse a respeito da experiência profissional do seu mentor; 

➢ Converse a respeito das tendências do mercado de trabalho; 

➢ Solicite recomendações para educação adicional ou desenvolvimento; 

➢ Solicite orientação acadêmica e profissional; 

 

Já ao mentor, é recomendado falar sobre: 

 

➢ Sua experiência profissional; 

➢ Principais atividades realizadas no dia-a-dia; 

➢ Como a Engenharia de Petróleo o/a ajuda nesse trabalho;  

➢ Tendências do setor em que trabalha; 

➢ Recomendações para educação adicional ou desenvolvimento; 

➢ Orientação acadêmica e profissional para os mentorados. 

 

Durante o período de mentoria, faremos (pelo menos) 2 sessões de feedback e 

acompanhamento, tanto com os mentores quanto com os mentorados, para entender 

como está a evolução do projeto, bem como os possíveis pontos a serem melhorados. 



 
A ideia inicial é que haja um primeiro formulário de feedbacks após os primeiros 75 dias, 

e o segundo na última semana de mentoria para entender quais foram os resultados do 

projeto. Os formulários para feedback serão enviados por e-mail para cada um dos 

participantes com prazo de 7 dias para preenchimento após o recebimento. 

 

7. SELEÇÃO E FORMAÇÃO DAS DUPLAS 

 

A seleção dos mentorados ficará sob responsabilidade do Até o Último Barril que, 

logo após o período de inscrições, fará a organização das duplas (mentor e mentorado) 

de acordo com as áreas escolhidas pelos candidatos, disponibilidade do mentor e da 

análise das respostas dissertativas contidas no formulário. Estas duplas seguirão em 

conjunto durante todo o processo, ou seja, os encontros serão sempre feitos entre os 

dois.  

Dentro do formulário de inscrição, o candidato terá a opção de assinalar um total 

de até 4 áreas do mercado de trabalho e 4 setores corporativos que tenha maior 

interesse, o que poderá ser levado em consideração pelo Até o Último Barril na definição 

das duplas. Entretanto, não há garantia de que todas as preferências de cada inscrito 

serão utilizadas como parâmetros de escolha. 

Além da análise das respostas contidas no formulário, o segundo fator que será 

levado em consideração pelo Até o último Barril para escolha dos candidatos, será a 

análise do LinkedIn de cada participante. 

 

 

8.  DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS 

 

A divulgação dos selecionados ocorrerá na última semana do mês de julho, entre 

os dias 26 e 30, por meio do e-mail preenchido no formulário de inscrição e também nas 

redes oficiais do AUB. 

Todos os candidatos receberão feedback, mesmo que negativo, sobre a sua 

inscrição no programa. 

 

9. CONDUTA DO USUÁRIO  

Todas as partes envolvidas no projeto se obrigam a agir de boa-fé em todos os 

momentos, prezando pela harmonia e pelo respeito aos demais participantes, ao Até o 

Último Barril e a terceiros. 

É expressamente vedado a todos os participantes do projeto, sejam mentores, 

mentorados ou outros, dentre outras condutas: 



 

➢ Difamar, abusar, assediar, perseguir, ameaçar ou violar os direitos legais (como 

direitos de privacidade e publicidade) do outro. 

➢ Publicar, carregar, distribuir ou disseminar qualquer tópico, nome, material ou 

informação inadequado, difamatório, obsceno ou ilegal. 

➢ Carregar ou disponibilizar arquivos que contenham imagens, software ou outro 

material protegido por leis de propriedade intelectual, incluindo direitos autorais ou leis 

de marca comercial (ou por direitos de privacidade ou publicidade), a menos que você 

possui ou controla os direitos ou recebeu todo o consentimento necessário para fazer o 

mesmo. 

➢ Fazer o upload de arquivos que contenham vírus ou qualquer outro software 

ou programa similar que possa danificar a operação de outro computador ou a 

propriedade de outro. 

➢ Solicitar vagas de estágio e/ou emprego, bem como recomendações com esse 

fim. 

➢ Anunciar ou oferecer para vender ou comprar quaisquer bens ou serviços para 

qualquer finalidade comercial. 

➢ Criar uma identidade falsa com o propósito de enganar os outros. 

➢ Violar quaisquer leis ou regulamentos aplicáveis. 

➢ Divulgar informações confidenciais de quaisquer pessoas, independentemente 

de participarem ou não do projeto. 

A lista acima é meramente exemplificativa. Todas as partes envolvidas deverão 

se abster de realizar qualquer ato ou omissão que viole qualquer das condutas acima 

listada ou que, de qualquer outra forma, possa gerar prejuízos ao Até o Último Barril, a 

alguma das partes envolvidas ou a terceiros ou implicar violação de legislação ou 

regulamentação (“Atos Infringentes”). 

O Até o Último Barril não se responsabiliza pelo conteúdo compartilhado entre 

mentor e mentorado nem por quaisquer Atos Infringentes 

 

 



 
10. ANEXO 

 

Formulário de Inscrição: 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Vf1Vnii6jD0Q88W1lSunQjSGCcsnhfPVZo

xJ4qww2Dw/edit 
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