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24 horas

Mineração e Processamento Mineral
Objetivos
Transmitir uma visão sistêmica da mineração, envolvendo as questões centrais da geologia e mineralogia. No curso serão tratados os conceitos fundamentais de cada uma das fases da mineração,
abrangendo desde a pesquisa mineral até a obtenção do produto ﬁnal, passando pela lavra, pela fragmentação, separação por tamanho e concentração dos minérios, seguindo assim a ordem natural de
execução de cada atividade, tratando ainda das relações da mineração com o meio ambiente.

Público-alvo
Engenheiros, geólogos e demais proﬁssionais envolvidos com as atividades minerárias que
tenham necessidade de ter uma visão sistêmica da mineração.
Programa
1 - Introdução
1.1 - Breve histórico da mineração
1.2 - Conceitos da mineração e suas divisões
2 - Conceitos Básicos de Geologia e
Mineralogia
2.1 - Estrutura da Terra
2.2 - Minerais e rochas
2.3 - Depósitos minerais

4 - Lavra
5 – Tratamento de Minérios
5.1 Conceito e objetivos do tratamento
de minérios
5.2 Fragmentação de minérios
5.3 Separação por tamanhos
5.4 Concentração

3 - Pesquisa Mineral
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O QUE DIZEM NOSSOS ALUNOS

“A organização e a eﬁciência da equipe são o grande diferencial nesse método de ensino. O portal tem
uma interface muito amigável e prática o que nos facilita o acesso rápido ao conteúdo. Excelente
trabalho da monitoria e dos alertas automáticos que sempre nos mantêm informados via email sobre
as atividades e prazos.” João Paulo Aguiar
“O curso está excelente! O ambiente virtual é de fácil acesso, super simples de utilizar, a monitoria
sempre presente e o professor orientador muito bom, além do mais o material didático é muito bom,
simples e objetivo.” Josiane Junia Xavier

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E APROVAÇÃO NO CURSO
Dentro do previsto no convênio, o proﬁssional terá direito a se inscrever nos cursos a distância do Ietec, obtendo um desconto especial de 50% referente ao valor total do curso.
Para usufruir do desconto, o proﬁssional deverá ser registrado no CREA-MG e estar em dia com suas obrigações
junto ao conselho.
Todos os cursos dão direito a um certiﬁcado. Para receber o certiﬁcado de conclusão, o aluno deverá obter
aproveitamento mínimo de 60% nas atividades ao ﬁnal do curso. O certiﬁcado será enviado pelos Correios ao
endereço indicado pelo aluno na ﬁcha de inscrição.
SOBRE O IETEC
O Instituto de Educação Tecnológica investe, desde 1987, na oferta dos melhores cursos de qualiﬁcação proﬁssional, pois entende que tal ação acarreta em desenvolvimento sustentável dos processos empresariais.
A instituição é referência em educação tecnológica e provedora de conhecimento em diversas especialidades,
oferecendo cursos de pós-graduação: aperfeiçoamento, MBA e Mestrado; cursos de curta-duração a distância
e presenciais, além de Workshops e cursos gratuitos EaD. Toda essa variedade de cursos possibilita a obtenção
de resultados concretos para a evolução de carreiras e empresas. Sua credibilidade se reﬂete no corpo técnico,
composto por uma equipe de professores e coordenadores com sólida formação acadêmica e ampla experiência de mercado.
Cidadania, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente são valores que a instituição promove em tudo
o que pratica e ensina.

CLIQUE AQUI E INSCREVA-SE COM

http://bit.ly/2pHnQGz
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