
Relatório de oportunidades PED
Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ481:
Introdução à
Engenharia
Química

A
José Vicente
Hallak
DAngelo

Sólidos conhecimentos
de balanços de massa,
energia. Familiaridade
com o Microsoft Excel
e suas funções básicas
(não são necessários
conhecimentos de
VBA).

Acompanhamento das
aulas; atividades de
monitoria (dada a
situação atual, dois
dias de monitoria
durante a semana, 2
horas por dia), auxílio
na elaboração de
material didático.

EQ481:
Introdução à
Engenharia
Química

C
Luís Fernando
Mercier
Franco

O candidato deve ser
formado em
engenharia química
com sólidos
conhecimentos em
balanços materiais e
energéticos.
Conhecimentos de
simuladores de
processo como o
COCO são desejáveis.

O estagiário auxiliará o
docente na elaboração
de trabalhos e no
atendimento extra-
classe aos alunos
matriculados na
disciplina.

EQ415:
Termodinâmica
I

A
Marisa
Masumi
Beppu

Aluno deve ter
cursado alguma
disciplina de
termodinâmica com
bom aproveitamento,
conhecimento para
lidar com a plataforma
Google Classroom e
vontade de contribuir
com a aprendizagem
dos graduandos.

O PED auxiliará os
alunos de graduação
nas dúvidas sobre as
listas de exercício e
também contribuir com
plantões de dúvidas.

EQ481:
Introdução à
Engenharia
Química

B Aline Carvalho
da Costa

Ter conhecimentos em
Balanços de Massa e
Energia

Monitoria para os
alunos, ajudar na
correção de listas de
exercício aplicadas nas
aulas.



Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ515:
Termodinâmica
II

A
Mariana
Conceição da
Costa

a) trabalhar bem com
excel; b) desejável
saber uma linguagem
de programação; c)
gostar de
termodinâmica; d)
desejável conhecer
novas tecnologias
para ensino não
presencial;

a) Propor exercícios
para serem resolvidos
em sala e listas de
exercícios; b) Propor
trabalhos para que os
alunos desenvolvam
em grupos; c)
Disponibilizar horário
de atendimento para
monitorias;

EQ531:
Aplicações dos
Materiais em
Engenharia
Química

A Ronierik Pioli
Vieira

Ter cursado disciplina
de materiais na
graduação e pós-
graduação (pode estar
cursando).

Auxiliar na elaboração
de material didático e
aplicação das
metodologias de
ensino via tecnologia;
tirar dúvidas
extraclasse; auxiliar na
elaboração das listas
de exercícios e
avaliações no Moodle;

EQ583:
Bioengenharia I B Ângela Maria

Moraes

O(a) candidato(a)
deve ter já cursado
disciplinas da área de
bioquímica e de
bioprocessos, tendo
conhecimento sobre
características e
funções de proteínas,
lipídios, ácidos
nucléicos e
carboidratos.

O(a) aluno(a) irá
principalmente ajudar
na elaboração de
novos exercícios e
atividades voltadas ao
ensino virtual, irá
auxiliar nos plantões
de dúvidas e na
atualização das notas
de aula.

EQ622:
Eletroquímica e
Corrosão

A Gustavo
Doubek

Preferencialmente ter
conhecimento nas
áreas de eletroquímica
e cinética química,
podem ser apenas
teórica ou prática.

O PED ficara
encarregado da
elaboração e
ressolução de listas de
exercício ligadas à
discplina, além de
auxiliar na montagem
e elaboração de alguns
materiais para as aulas
a distância.

EQ641:
Fenômenos de
Transporte II

A Adriano Pinto
Mariano

Ser engenheiro
químico.

Auxiliar nas atividades
extraclasses (listas de
exercícios e projetos
em grupo) e no ensino
virtual.



Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ651:
Operações
Unitárias I

A
Sávio Souza
Venâncio
Vianna

Ter formação em
engenharia química e
bom desempenho em
mecânica dos fluidos

- Assistência nas
atividades
computacionais do
laboratório - Auxílio na
resolução das listas de
exercícios - Ministrar
duas aulas. Uma antes
da P1 e outro antes da
P2

EQ741:
Fenômenos de
Transporte III

A Marco Aurélio
Cremasco

1. Ter cursado a
disciplina IQ 154 com
o prof. Cremasco. 2.
Ter conhecimento dos
livros “Fundamentos
de transferência de
massa” e “Difusão
mássica”. 3. Ter sido
PED da disciplina EQ
741.

1. Auxiliar na
preparação de material
didático. 2.
Preparar/corrigir listas
de exercícios. 3.
Acompanhar a
disciplina de modo
remoto. 4.
Disponibilizar horário
de plantão de dúvidas
de modo remoto.

EQ751:
Operações
Unitárias II

A Roger Josef
Zemp

Conhecimento básico
de operações
industriais de
transferência de calor

Auxilio no
implementação dos
projetos propostos ao
longo da disciplina
(necessários para
avaliação do aluno),
atendimento de alunos
em plantões de
dúvidas

EQ771:
Instrumentação
na Indústria
Química

A Elias Basile
Tambourgi

Experiência na
linguagem Ladder e
software indusoft

Auxiliar os alunos na
aplicação da
linguagem e software
acima

EQ771:
Instrumentação
na Indústria
Química

B
Flávio
Vasconcelos
da Silva

Possuir conhecimento
de programação de
CLPs e Sistemas
Supervisórios

Atualização das listas
de exercícios e/ou
apostilas do curso, com
adequações e
atualizações para
ensino remoto. Suporte
na correção das
tarefas do Moodle
mini-avaliações e
atendimento aos
alunos



Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ812:
Reatores
Químicos

A Gustavo Paim
Valença

De preferência alunos
que trabalhem com
reações químicas ou
projeto de reatores em
seu mestrado ou
doutorado.

Seção de dúvidas dos
alunos, lista de
exercícios, e
participação nas aulas
presenciais ou a
distância com o
professor e alunos

EQ817:
Controle de
Processos

A Ana Maria
Frattini Fileti

- Afinidade com
controle e automação
de processos; -
Habilidades de
programação
computacional; -
Conhecimento
ambiente
computacional Scilab-
Xcos; - Afinidade com
ambiente virtual para
aulas remotas.

- Tutoria aos alunos da
disciplina, e plantões
de dúvidas; -
Elaboração de roteiros
de aulas
computacionais e
condução das mesmas;
- Correção de relatórios
e códigos; - Auxílio
organização Moodle.

EQ852:
Operações
Unitárias III

A
Antônio
Carlos Luz
Lisboa

Ter cursado e/ou sido
monitor de disciplina
de Processos de
Separação (absorção,
destilação e extração).

Auxiliar o professor no
atendimento quanto a
solução das listas de
exercícios e trabalhos,
além de dúvidas
quanto aos assuntos
da disciplina.

EQ861:
Preservação do
Meio Ambiente

A Ana Rita
Morales

Ser aluno de
Doutorado ou
Mestrado em
engenharia Química. É
desejável já ter feito a
disciplina de Meio
Ambiente (graduação -
em qualquer curso) ou
estar atuando na área
na pós. Não é
obrigatório.

Atuar na preparação
de material didático:
atualização de
legislação ambiental,
buscar casos para
estudo dirigido para os
alunos, discutir estes
casos com o professor
para preparamos
juntos atividades

EQ883:
Bioengenharia
II

A
Lucimara
Gaziola de la
Torre

O candidato deverá
ter afinidade com a
área de bioprocessos.
Possuir formação
prévia - Ter cursado
disciplina de
graduação ou pós-
graduação nesta área.

Irá auxiliar no
levantamento de
estudos de casos,
elaboração de listas de
exercícios,
atendimento de
dúvidas e
acompanhamento dos
projetos a serem
desenvolvidos pelos
alunos.



Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ991: Análise
e Simulação de
Processos

B
Raphael
Soeiro
Suppino

- conhecimentos de
programação (Scilab,
Octave); - experiência
com simuladores de
processos
(preferencialmente em
simuladores livres -
COCO, DWSIM);

- auxílio na
preparação/condução
de aulas; - auxílio na
preparação/correção
de atividades
avaliativas; -
atendimento a
dúvidas.

EQ582:
Fenômenos de
Transporte e
Operações
Unitárias

A
Osvaldir
Pereira
Taranto

- Tenha cursado
Fenômenos na pós-
graduação
(preferencialmente); -
Que atue, na linha
pesquisa envolvendo
fenômenos de
transporte/operações
unitárias - facilidade
para trabalhar em
ambientes virtuais

- Preparar lista de
exercícios - Preparar,
propor e gerenciar
tarefas - Fazer
atendimento aos
alunos - Auxiliar na
preparação de material
didático (ex: banco de
questões) e manut.do
ambiente virtuais

EQ582:
Fenômenos de
Transporte e
Operações
Unitárias

B Dirceu Noriler

- Tenha cursado
Fenômenos na pós-
graduação
(preferencialmente); -
Que atue, na linha
pesquisa envolvendo
fenômenos de
transporte/operações
unitárias - facilidade
para trabalhar em
ambientes virtuais

- Preparar lista de
exercícios - Preparar,
propor e gerenciar
tarefas - Fazer
atendimento aos
alunos - Auxiliar na
preparação de material
didático (ex: banco de
questões) e manut. do
ambiente virtual

EQ601:
Laboratório de
Engenharia
Química I

A
Melissa
Gurgel
Adeodato
Vieira

Seria bom que os
alunos já tenham sido
PED desta Disciplina,
ou seja, que
conheçam
previamente os
experimentos da
disciplina.

O PED acompanhará os
grupos em dos
experimentos e
também auxiliará com:
correção de relatórios;
proposição de
exercícios para prova;
avaliação de
seminários; realização
de plantão de dúvidas
semanais.



Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ601:
Laboratório de
Engenharia
Química I

B
Melissa
Gurgel
Adeodato
Vieira

Seria bom que os
alunos já tenham sido
PED desta Disciplina,
ou seja, que
conheçam
previamente os
experimentos da
disciplina.

O PED acompanhará os
grupos em dos
experimentos e
também auxiliará com:
correção de relatórios;
proposição de
exercícios para prova;
avaliação de
seminários; realização
de plantão de dúvidas
semanais.

EQ701:
Laboratório de
Engenharia
Química II

A
Meuris Gurgel
Carlos da
Silva

O candidato deverá
ter habilidade com
ferramentas e
softwares para
desenvolvimento de
vídeo aula de
experimentos de
laboratórios,
envolvendo conteúdo
de operações unitárias
I e materiais,

Preparação de
experimento na forma
de vídeo aula Criação e
organização da
disciplina no Moodle
Responsabilidade por
experimento a ser
definido pelo
supervisor e outros
docentes participantes

EQ801:
Laboratório de
Engenharia
Química III

A Sônia Maria
Alves Bueno

O candidato deverá
ter conhecimento
prévio em Cinética e
Reatores
(determinação de
tempo de residência
em reatores e cinética
de reações químicas)
e Termodinâmica
(equilíbrio líquido-
vapor).

Aprimorar os videos
sobre o experimento
que lhe for atribuído,
ministrar aulas
experimentais (virtuais
ou presenciais,
conforme o caso),
corrigir relatórios e
elaborar/corrigir
questões de prova.

EQ801:
Laboratório de
Engenharia
Química III

B Sônia Maria
Alves Bueno

O candidato deverá
ter conhecimento
prévio em Cinética e
Reatores
(determinação de
tempo de residência
em reatores e cinética
de reações químicas)
e Termodinâmica
(equilíbrio líquido-
vapor).

Aprimorar os videos
sobre o experimento
que lhe for atribuído,
ministrar aulas
experimentais (virtuais
ou presenciais,
conforme o caso),
corrigir relatórios e
elaborar/corrigir
questões de prova.



Nome da
Disciplina Turma Professor

Responsável Requisitos Tarefas

EQ902:
Laboratório de
Engenharia
Química IV

A
Patricia Fazzio
Martins
Martinez

Familiaridade com os
temas dos
experimentos da
disciplina: Destilação,
trocador de calor,
controle de processos,
secagem e
sedimentação.

Auxiliar no
planejamento e
preparação das aulas,
na elaboração de
roteiros, avaliações e
correção dos relatórios,
no gerenciamento de
ambientes de suporte
ao ensino, na utilização
de softwares, e nos

EQ043: Tópicos
em Automação
de Processos
Químicos I

A Ana Maria
Frattini Fileti

- Habilidades de
programação
computacional; -
Conhecimento de
linguagem de
programação Python; -
Conhecimento
planilhas Excel/solver;
- Afinidade com
aplicações de
Inteligência artificial
(RN e Fuzzy)

- Tutoria para os
alunos da disciplina, e
plantões de dúvidas; -
Elaboração de roteiros
adicionais de aplicação
de IA; - Auxílio na
elaboração de projeto
final da disciplina; -
Correção de relatórios.


