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Ementa: 

Aplicações avançadas na área de engenharia de processos. 

Objetivos: 

Proporcionar aos alunos experiência prática em engenharia de processos através da 
participação em um grupo de melhoramento de processos químicos, com uso de estudos de 
caso. 

 

Conteúdo Programático: 

1. Introdução ao design e avaliação de desempenho em processos químicos 

 Processos Químicos: visão holística 

 Parâmetros a serem monitorados (instrumentação e controle) 

 Fluxogramas de Processo e de Engenharia (leitura e construção) 

 Tomada de decisão e suas implicações 

 

2. Estudos de casos envolvendo vários aspectos da Engenharia de Processos Químicos, tais 
como: 

 Balanços de massa e energia 

 Operações de transferência de: momento, calor, massa 

 Termodinâmica: substâncias puras, equilíbrio de fases, reações químicas 

 Engenharia das Reações Químicas 

 Modelagem matemática e/ou simulação de processos 

 Segurança de processos industriais 
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 Metodologia: 

As atividades desta disciplina eletiva consistirão em estudos de casos reais de problemas 

enfrentados por engenheiros de processo. Os alunos trabalharão em grupos no estudo destes 

casos e na proposta de soluções aos problemas apresentados. 

Nesta disciplina, o professor atuará como gestor do grupo e Engenheiro de Processos Sênior, 

enquanto que os alunos atuarão como Engenheiros de Processos Júnior. 

Eventualmente, poderão ser propostas atividades dirigidas, não presenciais, através da 
plataforma Moodle, a critério do docente responsável. Estas atividades poderão ser 
acompanhadas de discussão com o professor, em grupo ou individualmente, em especial para 
dirimir dúvidas. 

Proposta de dinâmica para a disciplina: 

15 semanas de aula; 3 semanas por estudo de caso; 5 estudos de caso no semestre 

Exemplo: Caso em estudo 1  

Objetivo terminal: Analisar e propor melhorias de processo que visem à solução de um 
problema real apresentado em Reunião de Produção.  

1ª Semana 

Atividade 1.1: “Reunião de Produção” (duração: até 2h) 

Objetivo intermediário: apresentar e contextualizar o problema a ser debatido/resolvido 

 Contextualização da situação da fábrica; 

 Apresentação do caso em estudo. 

Atividade 1.2: “Grupo de Engenharia de Processos” (duração: até 2h) 

Objetivo intermediário: verificar a compreensão do problema proposto 

 Discussão entre os componentes do grupo; 

 Estabelecimento de diretrizes e premissas para cálculos iniciais.  

2ª Semana 

Atividade 2.1: “Grupo de Engenharia de Processos” (duração: até 4h) 

Objetivo intermediário: verificar o andamento da solução do problema proposto e sanar 
eventuais dúvidas 

 Mentoria com o Gestor do Grupo de Engenharia de Processos; 

 Discussão entre o gestor e os componentes do grupo; 

 Realização de cálculos e simulações. 

3ª Semana 

Atividade 2.1: “Reunião de Produção” (duração: até 4h) 

Objetivo intermediário: apresentar e discutir as soluções que visem à resolução do problema 
apresentado.  

 Apresentação da solução pelos grupos de engenheiros; 

 Apresentação da solução encontrada pelo gestor; 
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 Encerramento do Estudo com discussão acerca das diferentes propostas. 

Atividades de avaliação do programa: 

As atividades propostas na metodologia pressupõem um acompanhamento e avaliação 
contínua dos alunos pelo professor.  

Nas atividades de estudo de caso, os grupos produzirão relatórios técnicos e/ou 
apresentações que serão considerados na composição da nota final da disciplina. Como as 
atividades de estudo de caso resultam em uma nota única para o grupo, a fim de verificar a 
participação individual em cada atividade (apresentação de ideias, sugestões, exposição, 
trabalho operacional), os alunos terão um fator atribuído pelo docente e que balizará a nota 
obtida pelo grupo na solução de problemas.  

Critérios de aprovação: 

A média final desta disciplina é composta pelas avaliações de cada um dos estudos de caso 
que serão apresentados. 

Os alunos serão avaliados quanto à sua postura e profissionalismo durante as atividades de 
resolução de problemas; quanto à proposta apresentada e viabilidade da solução proposta. 

Prevê-se o estudo de 5 casos ao longo do semestre, resultando em 5 notas aos grupos. As 
notas de cada atividade (0 a 10) serão balizadas pelo coeficiente de participação individual 
(ci,j), cuja nota varia de 0,0 a 1,0. 

𝑀𝐹 =
∑ (𝑐𝑖,𝑗. 𝐴𝑖)
5
𝑖=1
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Em que:  

Ai = nota do grupo para cada atividade de estudo de caso (i) 

ci,j = coeficiente de participação individual (j) em cada atividade de estudo de caso (i), obtido 
pelo desempenho de cada componente do grupo, quanto à sua participação na resolução. 

Observação: faltas não justificadas (Seção X, Artigo 72 do Regimento Geral dos Cursos de 
Graduação da Unicamp) às atividades de estudo de caso implicam em nota zero para o 
referido aluno na atividade presencial em que estiver ausente.  

É considerado aprovado, o aluno que obtiver MF ≥ 5,0 e presença mínima de 75 % das aulas, 
de acordo com as normas da Universidade. 

Ao aluno que tiver 2,5 ≤ MF < 5,0, será oferecido um Exame Final individual que versará sobre 
todo o conteúdo abordado na disciplina e cuja nota será complementar à nota obtida no 
semestre. Assim, fica composta a Nota Final (NF), sendo considerado aprovado o aluno que 
obtiver MF ≥ 5,0: 

𝑁𝐹 =
𝑀𝐹 + 𝐸𝑥𝑎𝑚𝑒
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