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

meet.google.com/dkj-kcbd-uuh, 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), Fernando Martins dos Santos Junior (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), Rita de Cassia Colman (TEQ); membros 

discentes: Gabriela Madeira de Carvalho Dutra, Lucas Guedes Pereira, 

Luisa Delgado Pimentel Agostinho; e professores convidados Alessandra da Rocha 

Duailibe Monteiro (TEQ), Jorge Eduardo da Silva Ourique (TEQ) e Lisiane Veiga Mattos 

(TEQ). O professor Hugo inicia a reunião com o primeiro item da pauta, referente à 

apreciação da ata da 117ª reunião ordinária, a qual foi aprovada.  Passando para o 

segundo item da pauta, que trata sobre a proposta de Integração entre o curso de 

Graduação de Engenharia Química da UFF e o Programa de Pós-graduação em 

Engenharia Química, PPGEQ-UFF. A proposta possibilita, através de regras específicas, 

que os alunos da graduação cursarem disciplinas da pós-graduação de forma a diminuir 

o tempo de integração no PPGEQ-UFF. O professor Diego ressaltou que as disciplinas 

obrigatórias do programa de pós-graduação podem demandar muita dedicação dos 

alunos de graduação. Após uma breve discussão, a proposta foi aprovada. No terceiro 

item da pauta, que trata sobre a inclusão e exclusão de disciplinas no quadro de 

optativas. As disciplinas Balanços Ambientais e Tópicos em Automação II - Introdução a 

impressão 3d e modelagem - TCC00238 foram aprovadas. O pedido de remoção das 

disciplinas TEQ00193 - Tópicos Especiais em Engenharia Química II e GQO00042 - 

Tópicos Especiais em Química Orgânica I foram indeferidos. As professoras Ana Carla e 

Rosana relataram a importância dessas disciplinas para o aproveitamento de disciplinas 

cursadas em outras instituições, principalmente em relação a disciplinas cursadas 

durante o programa de Mobilidade Internacional. Passando para o quarto item, que 

trata sobre o Requerimento de solicitação de revalidação de diploma obtido no exterior 

por Gabriel Kamilo Pantoja Barrios da Universidad del Valle na Colômbia, processo n° 

23069.159563/2022-38. O Comitê de Avaliação foi constituído pelos professores Ana 

Carla da Silveira Lomba Sant’Ana Coutinho, Hugo Alvarenga Oliveira e Maurício Melo Jr. 

O quinto item da pauta trata sobre o número máximo de disciplinas que o aluno pode 

cursar em um semestre, o coordenador solicitou que o requisito de oito disciplinas seja 

trocado por carga horária máxima de 480 h, já que o sistema de inscrição permite essa 

limitação somente em função da carga horária. A solicitação foi aprovada. Passando 

para o sexto item da pauta, Assuntos Gerais, foi informado sobre andamento da 

reforma curricular onde IME está preparando o Formulário 13 das novas disciplinas da 

matemática e o apontamento do NDE que o conjunto de disciplinas e Química não 
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devam sofrer grandes modificações. 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, 6 de maio de 2022. 

Hugo Alvarenga Oliveira 

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


