
CURSO DE EXTENSÃO - TREINAMENTO PROFISSIONAL 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA NUCLEAR DA UFMG 

 
Segurança em Criticalidade Nuclear 

 
Informações Gerais 
 
Objetivo: 
Qualificar o profissional em conceitos e cálculos básicos associados à criticalidade de sistemas 
nucleares. 
 
Programa do Curso: ver Apêndice I (pág. 3).  
 
Público alvo: Profissionais e graduados das áreas de engenharias e ciências exatas interessados 
na área nuclear. 
 
Pré-requisito (Módulo I e II): Graduação em Engenharias e/ou Ciências Exatas. 
Pré-requisito (Módulo II): Graduação em Engenharias e/ou Ciências Exatas e os conhecimentos 
fornecidos no Módulo I (comprovados).  
 
Pré-inscrição: 01/12/2019 a 16/12/2019 – A pré-inscrição pode ser feita acessando ao link:  
 
Efetivação da matrícula: 03/02/2020 a 14/02/2020 
 
Período de realização:  
23/03/2020 - 27/03/2020 (1º Módulo – 40 horas) 
13/04/2020 – 17/04/2020 (2º Módulo – 40 horas) 
 
Local/Horário: Campus Pampulha da UFMG, Escola de Engenharia, sala nº 2294, de segunda a 
sexta, de 08:00 às 12:00 horas e 14:00 às 18:00 horas. 
 
Investimento (1º e 2º Módulos): R$ 3000,00 à vista (no ato da efetivação da matrícula) 
Investimento (2º Módulo): R$ 2000,00 à vista (no ato da efetivação da matrícula) 
 
Número mínimo de inscritos para viabilização da oferta do curso: 10 
A Coordenação do curso se reserva o direito de cancelar essa oferta, caso o número mínimo 
não seja atingido.  
 
Vagas: 15 (serão preenchidas por ordem de inscrição efetivada) 
 
 
Documentos para a efetivação da matrícula: 
. Ficha de inscrição; 
. Histórico escolar e comprovante de conclusão de curso superior em Engenharia e/ou Ciências 
Exatas (1º e 2º Módulos) e histórico de mestrado e/ou doutorado ou cursos de formação onde se 
comprove os conhecimentos fornecidos no primeiro Módulo; 
. Currículo Profissional;  
. Cópias da Carteira de Identidade e do CPF;  
. Cópia do título de eleitor e do comprovante de votação na última eleição;  
. Documento de quitação com o serviço militar (quando couber);  
. Se estrangeiro, cópia do visto temporário ou permanente;  
. 2 fotos 3x4. 
  
Mais informações para pré-matrícula e matrícula: claubia@nuclear.ufmg.br 
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Apêndice I 
 

 

 

 

 

 

CURSO DE EXTENSÃO 

TREINAMENTO PROFISSIONAL 

SEGURANÇA EM CRITICALIDADE NUCLEAR 

 
METODOLOGIA E PROGRAMA 

Coordenadora: Profa. Claubia Pereira Bezerra Lima 

Equipe: 

- Profa. Antonella Lombardi Costa; 

- Prof. Clarysson Alberto Mello da Silva; 

- Prof. Carlos Eduardo Velasquez Cabrera; 

- Profa. Maria Auxiliadora Fortini Veloso; 

 

Equipe de apoio: 

- Aline dos Santos Silva; 

- Thales de Bessa Marques dos Santos. 

 

 

 

 

 
 
 



Título: SEGURANÇA EM CRITICALIDADE NUCLEAR 
No. Horas: 80 horas (o curso será dividido em 2 módulos de 40 horas cada, independentes) 
1º Módulo: 
Data de início: 23/03/2020  Data de Término: 27/03/2020 
 
2º Módulo: 
Data de início: 13/04/2020  Data de Término: 17/04/2020 

 

 

1. OBJETIVOS DO CURSO 
 
1.1 Geral: Qualificar o profissional em conceitos e cálculos básicos associados à criticalidade de 

sistemas nucleares. 

 

1.2 Específicos: 
Fornecer conhecimentos para: 

- compreensão dos fundamentos básicos associados ao cálculo de criticalidade de 

sistemas nucleares; 

- permitir selecionar bibliotecas e códigos adequados conforme sistema nuclear a ser 

avaliado; 

- ser capaz de propor uma metodologia para cálculo de criticalidade de sistemas nucleares. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

Com o retorno do Programa Nuclear Brasileiro, o profissional da área deverá formar-se e/o reciclar-

se adequadamente para poder atuar de forma qualificada no seu campo de trabalho.  

 

3. EMENTA 

 

O curso tem como objetivo qualificar o profissional em conceitos e cálculos básicos associados à 

criticalidade de sistemas nucleares: Conceitos básicos de física nuclear e das radiações; 

Introdução à Teoria de Transporte e eq. da difusão; Cálculo de criticalidade; Método de Monte 

Carlo; Utilização de códigos nucleares para cálculos de criticalidade; Normas específicas para 

avaliação de limites de criticalidade; Metodologia para desenvolver uma NCSE (Nuclear Criticality 

Safety Evaluation) adequada.  

 

 

 

 



4. CONTEÚDO 
 

1- Conceitos básicos de física atômica e nuclear; 
2 - Interação de nêutrons com a matéria;  
3 - Reação em cadeia;  
4 - Introdução à Teoria de Transporte e eq. da difusão;  
5 - Métodos simplificados para cálculo de criticalidade; 
6 - Introdução ao Método de Monte Carlo; 
7 - Estudo de casos simples de criticalidade utilizando códigos nucleares; 
8 - Avaliação de limites de criticalidade baseado em normas específicas; 
9 - Metodologia para desenvolver uma boa NCSE (Nuclear Criticality Safety Evaluation). 

 
 
5. ESTRATÉGIAS DE ENSINO – APRENDIZAGEM 
 

• Preleção dialogada; 

• Trabalhos em grupo; 

 • Atividades teórico-práticas. 

 

6. PROGRAMA 
 
MÓDULO I – 40 Horas (23/03/2020 a 27/03/2020) 
- Conceitos básicos em física atômica e nuclear; 
 - Interação de nêutrons com a matéria;  
 - Reação em cadeia;  
 - Introdução à Teoria de Transporte e eq. da difusão; 
 
MÓDULO II – 40 Horas (13/04/2020 a 17/04/2020) 
 
 - Métodos simplificados para cálculo de criticalidade; 
 - Introdução ao Método de Monte Carlo; 
 - Estudo de casos simples de criticalidade utilizando códigos nucleares; 
 - Avaliação de limites de criticalidade baseado em normas específicas; 
 -  Metodologia para desenvolver uma boa NCSE (Nuclear Criticality Safety Evaluation). 
 
 
7. AVALIAÇÃO 

 
Participação e tarefas pré-determinadas. 

 
8. BIBLIOGRAFIA 

 
- Nuclear Reactor Physics, W. M. Stacey 
- Introduction to Nuclear Engineering, J. R. Lamarsh & A. J. Baratta 
- Nuclear Reactor Analysis, J.J. Duderstadt, L.J. Hamilton 

- Introduction to Nuclear Reactor Theory. J.R. Lamarsh 

- Nuclear Criticality Safety Guide, N. L. Pruvost and H. C. Paxton, LA-12808, UC-714, 1996. 
- Guidance for Nuclear Criticality and Qualification. DOE – STD – 1135-99, 1999. 
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