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2206 - Política Nuclear
Programa

Ação Orçamentária
2B32 - Formação Especializada para o Setor Nuclear

Unidade de medida: unidadeProfissional formadoProduto:

Momento da ação: Lei+Créditos

Programa: 2206 - Política Nuclear

Tipo de ação:

Base legal:

Atividade

Item b do inciso IV do Art. 2º da Lei nº 6.189 de 16 de dezembro de 1974, com a redação dada pela Lei nº 7.781 de 1989

Alunos com ou sem bolsas de estudo formados nos cursos de pós-graduação das unidades técnico-científicas da CNEN e alunos bolsistas da CNEN
formados em cursos de pós-graduação de outras instituições de ensino superior do país.

Direta;

Detalhamento da Implementação:

Forma de implementação:

Unidade Responsável: Comissão Nacional de Energia Nuclear

128 - Formação de Recursos HumanosSubFunção:

19 - Ciência e TecnologiaFunção:

10 - Orçamento FiscalEsfera:

24204 - Comissão Nacional de Energia NuclearUnidade Orçamentária Responsável:

Descrição:
Promoção da formação de pessoal especializado para o atendimento das necessidades do Setor Nuclear. A formação técnica especializada para o setor
nuclear brasileiro engloba os cursos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, oferecidos pelas unidades técnico-científicas da DPD/CNEN e um
programa de concessão de bolsas de mestrado e doutorado oferecidas através de edital público.

A CNEN atua na formação especializada para o setor nuclear em conformidade com a atribuição legal de promover e incentivar a formação de cientistas,
técnicos e especialistas nos setores relativos à energia nuclear. Os cursos de pós-graduação oferecidos pela CNEN abrangem as áreas de engenharia
nuclear e suas aplicações na indústria nuclear e afins, na saúde, agricultura e meio ambiente. Tem na infraestrutura técnica (laboratórios específicos,
aceleradores e especialmente seus quatro reatores nucleares de pesquisa) um diferencial importante em relação aos cursos ofertados pelos demais
agentes. A formação técnica especializada para o setor nuclear brasileiro visa atender às necessidades de recursos humanos para o setor e caracteriza-
se pelo ensino da energia nuclear e áreas afins em nível de graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado). Este segmento é
constituído de poucas universidades que oferecem cursos na área nuclear e pelos cursos de pós-graduação oferecidos pelas unidades técnico-
científicas da CNEN. Adicionalmente são oferecidas bolsas de estudo de mestrado e doutorado por meio de edital aberto às universidades. A demanda
por esse tipo de formação depende basicamente do ritmo de execução do programa nuclear brasileiro e da expansão da utilização de técnicas nucleares
na indústria, saúde e agricultura. A CNEN busca oferecer cursos de alto nível aos alunos, incluindo a qualificação do corpo docente e a infraestrutura
disponível. A seleção dos alunos é feita por meio de edital público. Desde 2006, a CNEN concede bolsas de mestrado e doutorado a alunos dos cursos de
pós-graduação realizados em suas Unidades e de outras instituições de ensino do país em áreas de interesse do setor nuclear.

PLOAOrigem:

Ação de Insumo Estratégico: Não Regionalização na Execução: Não

Beneficiário:

Universidades, instituições de pesquisa e estudantes de pós-graduação.

Especificação do Produto:

Participação social: Não

Plano Orçamentário
0000 - Formação Especializada para o Setor Nuclear - Despesas Diversas
Caracterização
Unidade Medida Produto
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Plano Orçamentário
RO00 - Formação Especializada para o Setor Nuclear - Regra de Ouro
Caracterização
Plano Orçamentário padrão.
Unidade Medida unidade Produto Profissional formado

Localizador 0001 - Nacional
Custo Total Total Físico Início do Localizador Término do Localizador
Abrangência Geográfica
Região
Nacional

Estado
 -

Município
 -
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