
PÓS-GRADUAÇÃO EM GERAÇÃO DE 
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

LOCAL E HORÁRIOS

Local: Cidade Universitária - Fundão
Centro de Tecnologia - Bloco H – 2º Andar – Sala H-227
Início: Março de 2020
Dias e Horários
Sábado: 8h às 16h

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO CURSO

• Turmas de 15 a 30 alunos;
• Conteúdo técnico e viabilidade econômica de projetos;
• Aulas teórico-expositivas;
• Recursos audiovisuais;
• Trabalhos práticos em sistemas fotovoltaicos: instalação, 

medição, verificação, conexão na rede elétrica; 
• Trabalhos de pesquisa;
• Visitas técnicas a instalações fotovoltaicas. 

VALOR

18x R$ 1.200,00
18x R$ 1.100,00 - Associados da AHK Rio e ex-alunos da UFRJ. 
Transporte para visitas técnicas não incluso.

CARGA HORÁRIA

Duração: 18 meses 
Aula: 360 horas*
+ Visitas Técnicas a Projetos de Referência
+ Projeto Final

*Frequência mínima 75%

O setor de Energia Solar está em ascensão e demanda alta qualificação dos profissionais no processo de planejamento, produção e operação 
de sistemas. Através da expertise alemã no tema, a cooperação técnica bilateral estruturou o curso de Pós-graduação em Geração de Energia 
Solar Fotovoltaica, que será oferecido pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro (AHK Rio), em parceria com a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com apoio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). O objetivo é 
capacitar os participantes em diferentes tipologias dos sistemas fotovoltaicos, como os componentes, equipamentos e a legislação específica 
a fim de atender a elevada demanda por profissionais capacitados no mercado. 

RESERVE AINDA HOJE SUA VAGA!

Torne-se um profissional 
especializado em Geração de Energia 

Solar Fotovoltaica!

GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA

PÚBLICO-ALVO

• Executivos com interesse na área de geração, distribuição, 
controle, conservação e consumo de energia;

• Profissionais graduados que desejem se especializar na área de 
gestão de energia e eficiência energética.

• Cargo de gerência ou acesso direto aos tomadores de decisão;
• Possuir competência de decisão (no âmbito das suas tarefas e 

orçamentos)

REQUISITOS DE ADMISSÃO

• Formação superior em engenharia ou ciências exatas;
• Conhecimentos básicos em tecnologias / produção / processos 

na área energética;
• Experiência profissional na área.



GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA

+55 21 2224-2123               energia@ahk.com.br              www.ahkrio.com.br            camarabrasilalemanha              @AHKRJ              ahkrio

GRADE CURRICULAR

O curso é enriquecido com a colaboração de vários professores experientes da academia e indústria.

COORDENAÇÃO ACADÊMICA
• Prof. Oumar Diene - UFRJ

DISCIPLINA DOCENTESBLOCO HORÁRIO

Recurso Solar

Geradores Fotovoltaicos

Sistemas Fotovoltaicos

Projeto e Dimensionamento de Sistemas Fotovoltaicos *

Instalação de Sistemas Fotovoltaicos **

Operação e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos **

Programas de Simulação e Projeto de Sistemas Fotovoltaicos

Consultoria Técnico-Financeira

Trabalho de Conclusão de Curso

TOTAL:

Daniel Neves Micha

Germano Maioli Penello

Robson Francisco da Silva Dias

Walter Issamu Suemitsu /Adriano de Souza

Sebastião Rocha /Adriano de Souza 

Marcos Vicente de Brito Moreira 

Gustavo da Silva Vianna

Oumar Diene
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* Para a execução de projetos de sistemas FV é necessário ter habilitação pelo CONFEA/CREA.
** Para as práticas com eletricidade faz-se necessária a apresentação dos cursos de NR10 e NR35
Sujeito a alteração.

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES GERAIS

Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha
do Rio de Janeiro (AHK Rio)
Endereço: Av. Graça Aranha 01 - 6º andar | Rio de Janeiro
Natália Chaves
Departamento de Formação Profissional
E-mail: energia@ahk.com.br
Telefone: (21) 2224-2123 (Ramal 109)

Para atender à crescente demanda por profissionais aptos a trabalhar com tecnologias de energias renováveis e de eficiência 
energética, a GIZ, a serviço do Ministério Alemão de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), com seus parceiros 
brasileiros, atua na iniciativa Profissionais para Energias do Futuro, que tem por objetivo incorporar temas demandados pelo 
setores de energias renováveis e eficiência energética nas instituições de ensino superior e profissionalizante.

Para isso, a GIZ trabalha junto com a SETEC/MEC, o SENAI e Universidades na implementação dos cursos, sempre muito próximo 
das empresas e associações do setor de energia, garantido assim aderência dos cursos as suas demandas e, 
consequentemente, facilitando a inserção dos formados no mercado de trabalho.


