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Aos quinze dias do mês de julho de 2022, às 11:30 horas, de forma remota por meio do link: 

meet.google.com/bmf-bmub-cua, reuniu-se o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em 

Engenharia Química, sob a presidência do professor Hugo Alvarenga Oliveira, com a presença dos 

seguintes professores membros do colegiado: Ana Carla da Silveira Lomba Sant Ana Coutinho, Anderson de 

Araujo Rocha, Jones Colombo, Jorge Eduardo da Silva Ourique, Laurinda Fátima Bragança, Lisiane Veiga 

Mattos, Luciane Pimentel Costa Monteiro, Rita de Cassia Colman Simoes e Rosana Janot Martins; e os 

convidados: Diego Martinez Prata e Troner Assenheimer de Souza.  O professor Hugo, coordenador do 

Curso de Engenharia Química, inicia com o pedido de inclusão do assunto: volta da disciplina Geometria 

Descritiva ao currículo. O pedido foi aprovado. Passando para o 1º item da pauta, que trata da apreciação 

da Ata 12ª Reunião do NDE. A Ata foi aprovada sem modificações. No 2º item da pauta trata sobre a 

disciplina de Cálculo V. Foi estabelecido que o conteúdo programático sugerido pelo professor Diego 

deverá ser apresentado ao GMA para apreciação e definição dos detalhes. Passando para o 3º item da 

pauta, que trata sobre as disciplinas do GQI, foi decidido que a disciplina Química Geral - GQI00021 de 

100h terá seu conteúdo programático reformulado para atender a carga horária de 60 h e posteriormente 

apresentada ao GQI para apreciação. Sobre a disciplina Química Geral Experimental B - GQI00023 foi 

sugerido a redução da carga horária de 60 h para 30 h e que uma outra disciplina de caráter extensionista 

com carga horária de 30 h seja oferecida ao curso. Para as demais disciplinas do GQI, foi decidido que essas 

não precisam de alterações. Sobre a disciplina Química Orgânica XI Experimental - GQO00055, ficou 

decidido em verificar a possibilidade de implementação de carga horária extensionista. No 4° item da 

pauta, sobre o retorno da disciplina de Geometria Descritiva como pré-requisito da disciplina de 

Fundamentos de Desenho Técnico - TDT00076, ficou estabelecido que a disciplina de Geometria Descritiva 

não retornará a fazer parte como disciplina obrigatória do curso de Engenharia Química. Em Assunto 

Gerais, o professor Hugo relatou a necessidade de intensificar as reuniões no NDE devido à proximidade do 

prazo final para implementação do novo currículo. 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, 15 de julho de 2022. 

Hugo Alvarenga Oliveira 
Coordenador do Curso de Engenharia Química 

Matrícula. SIAPE: 1905387 


