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Aos oito dias do mês de julho de 2022 às 11:00 horas, de forma remota por meio do link: 

meet.google.com/nvv-fict-hwc, reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Química, sob a 

presidência do professor Hugo Alvarenga Oliveira, com a presença dos seguintes membros 

docentes: André Luiz da Rosa Plaisant (TEE), Ana Carla da Silveira Lomba Sant’Ana Coutinho 

(TEQ), Antonio César Pimentel Caldeira (SSN), Diego Martinez Prata (TEQ), Fernando Antonio 

Simas Vaz (GQA), Flaviana Rodrigues Fintelman Dias (GQO), Izabella Pessoa de Castro (TEC), Jones 

Colombo (GAN), Laurinda Fatima da Fonseca Pereira Guimarães (TEQ), Lauro Eduardo Kozovits 

(TCC), Luz Amanda Melgar Santander (GET), Maurício Alves de Melo Junior (QGI), Monica Maia 

Pinto (TEQ), Rosana Janot Martins (GFQ), Pedro Neto de Faria (GFI) e; membros discentes: Luiz 

Felipe Couto Pinhel. O professor Hugo inicia a reunião com o primeiro item da pauta, referente 

à apreciação da ata da 119ª reunião ordinária, a qual foi aprovada. Passando para o segundo 

item da pauta, que trata sobre o requerimento de solicitação de reingresso sem concurso das 

alunas Geovanna Batista Florentino, processo n° 23069.162635/2022-24; Andressa Melo 

Carneiro, processo n° 23069.167215/2022-34 e Gabriela Emidio Saud Pachá, processo n° 

23069.167354/2022-68.  Os pedidos das alunas Geovanna e Andressa foram deferidos pois 

atendem ao critério de CR maior ou igual a sete e se classificam dentro do número de vagas, duas 

vagas para o segundo semestre de 2022. O pedido da aluna Gabriela foi indeferido pois não 

atende ao critério de CR e não se classifica dentro do número de vagas. No terceiro item da 

pauta, que aborda o pedido de reconsideração do processo de dispensa de disciplina Cálculo IIB 

- GMA00022 do aluno Marllon Wellington Faria Campos, processo n° 23069.162451/2022-64.  O 

pedido foi indeferido. Passando para o quarto item da pauta, Assuntos Gerais, foi informado que 

as reuniões do NDE do Curso de Engenharia Química serão intensificadas devido à proximidade 

da data limite de implementação do novo currículo e que o GQA irá oferecer vagas para as 

disciplinas experimentais próximas aos módulos tradicionais no caso da volta totalmente 

presencial das atividades acadêmicas. Nada mais havendo a tratar, o professor Hugo agradece a 

presença e participação de todos e encerra a reunião lavrando a presente ata que vai por ele 

assinada. 

Niterói, 8 de julho de 2022. 

Hugo Alvarenga Oliveira 

Coordenador do Curso de Graduação em Eng. Química - SIAPE: 1905387 


