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 ATA DA 110a REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA  

 

Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2021 às 11:00 horas, de forma remota através do link: 

meet.google.com/kzg-qmhv-nwp, reuniu-se o Colegiado do Curso de Engenharia Química, sob a 

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

docentes: Ana Carla da Silveira Lomba Sant’Ana Coutinho (TEQ), Antonio César Pimentel Caldeira 

(SSN), Diego Martinez Prata (TEQ), Fernando Antonio Simas Vaz (GQA), Fernando Martins dos 

Santos Junior (GQO), Izabella Pessoa de Castro (TEC), Jorge Eduardo da Silva Ourique (TEQ), Laurinda 

Fatima da Fonseca Pereira Guimarães (TEQ), Lauro Eduardo Kozovits (TCC), Luciane Pimentel Costa 

Monteiro (TEQ), Luz Amanda Melgar Santander (GET), Monica Maia Pinto (TEQ), Pedro Neto de Faria 

(GFI), Roger Matsumoto Moreira (TDT), Rosana Janot Martins (GFQ); membros discentes: Gabriela 

Barbosa Alves, Julia Mendes Dias, Lara Duque Martins, Luiz Felipe Couto Pinhel; e da técnica 

Administrativa Shirlei Aparecida de Oliveira. O professor Hugo inicia a reunião com a seguinte pauta: 

1 - apreciação da Ata da 109ª da Assembleia do Colegiado de Curso de Engenharia Química; 2 - 

proposta de resolução da CORAC; 3 - dispensa de disciplinas; 4 - alteração do regimento interno; 5- 

revalidação de diploma; 6 – Comissão de Atividade Complementar e; 7- Assuntos gerais. O primeiro 

item da pauta refere-se à apreciação da ata da 109ª da reunião ordinária a qual foi aprovada. 

Passando para o segundo item da pauta, a proposta de resolução do CORAC foi aprovada e uma 

comissão com sete integrantes foi designada, contendo cinco docentes:  Diego Martinez Prata, Hugo 

Alvarenga Oliveira, Jorge Eduardo da Silva Ourique, Luciane Pimentel Costa Monteiro e Monica Maia 

Pinto; e dois discentes: Gabriela Barbosa Alves e Luísa Delgado Pimentel Agostinho. Passando para 

o item três que trata sobre dispensa de disciplinas, os alunos Ramon Salles Carneiro e Érika Mecenas 

Vidal entraram com recurso devido ao indeferimento de dispensa das disciplinas GET00177 - 

Estatística Básica e GAN00143 - Álgebra Linear Aplicada, respectivamente. No caso da disciplina 

Estatística Básica o aluno adicionou ao processo o conteúdo programático de mais uma disciplina 

de origem, Estatística experimental. Com o conteúdo desta nova disciplina, o colegiado foi favorável 

à dispensa solicitada. No caso da disciplina Álgebra Linear Aplicada, a aluna adicionou ao processo 

o conteúdo de mais uma disciplina de origem, Calculo à Varias Variáveis I. Contudo, o conteúdo 

programático dessa disciplina estava muito simplificado e, desta forma, a similaridade de conteúdos 

permaneceu muito pequena. Assim, o colegiado foi contra a dispensa solicitada. Passando para o 

quarto item, o colegiado aprova a alteração no Capítulo II do regimento interno do TGQ relativo ao 

número de representantes do TEQ no colegiado do curso de Engenharia Química, que passa a ser 

quatro membros, além do Chefe do TEQ e do Coordenador do curso que são membros natos. 

Passando para o quinto item de pauta, onde foi definida a comitê que irá avaliar o pedido de 

revalidação de diploma de ARIEL CAPOTE SÁNCHEZ obtido na UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. O 

comitê foi constituído pelos professores Ana Carla da Silveira Lomba Sant’Ana Coutinho, Hugo 

Alvarenga Oliveira e Rosana Janot Martins. No sexto item de pauta, foi homologada a comissão de 

Atividade Complementar prevista no regimento do TGQ. A comissão é composta por Ana Carla da 

Silveira Lomba Sant’Ana Coutinho e Hugo Alvarenga Oliveira. Passando para o sétimo item de pauta, 

Assuntos Gerais, houve uma discussão sobre o curso de Engenharia Química da UFF não constar na 

relação de cursos aprovados para registro profissional do CRQ. A coordenação do curso de 

Engenharia Química ficou encarregada de verificar essa situação. Como último assunto, a 
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coordenação relatou que existe uma solicitação de reingresso sem concurso da aluna Andressa 

Queiroz Faria em andamento. Contudo, com o adiamento de pedidos de requerimentos de 

reingresso sem concurso público até o dia 17/08/2021, o coordenador relatou que irá fazer as 

avaliações das solicitações. Nada mais havendo a tratar, o professor Hugo Alvarenga Oliveira 

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

por ele assinada. 

 

Niterói, 16 de agosto de 2021. 

 

 

 

Hugo Alvarenga Oliveira 

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


