
Divulgação do concurso DEMBio

Emergindo dos tempos difíceis da pandemia, mas na direção do dito “tudo flui” de

Heráclito de Éfeso (sec. VI-V ac), a Faculdade de Engenharia Química (FEQ) da Unicamp

volta  às  atividades  presenciais,  não como antes,  mas revigorada com o aprendizado dos

tempos de ensino remoto, preparando-se para o futuro com um novo e revolucionário projeto

pedagógico e à procura de talento para se juntar à corrente de entusiasmo educacional e de

pesquisa de seu quadro docente. O edital de concurso encontra-se divulgado no DO 04 de

julho  de  2022  (296  –  São  Paulo,  132  (110)),  na  página

https://www.sg.unicamp.br/concursos/ do site da Unicamp e site https://www.feq.unicamp.br

da FEQ. 

A Unicamp é das mais  prestigiosas instituições  de ensino superior do Brasil,  que

desde a sua criação já fluía com destaque em pesquisa científica (basta lembrar que, em seus

tempos primevos, navegou aqui como docente Cesare Mansueto Giulio Lattes, o físico Cesar

Lattes). No seu fluxo de desenvolvimento, há 47 anos criou a FEQ que em pouco tempo se

tornou, como a sua fonte,  uma das mais  prestigiosas  escolas de Engenharia  Química do

Brasil.  Atualmente  com  cerca  de  580  discentes  em  seus  dois  cursos  de  graduação  em

Engenharia Química (um integral e outro noturno) prepara profissionais que se destacam não

só nos quadros funcionais de importantes empresas, instituições de pesquisa e educacionais,

mas também no empreendedorismo. A pesquisa, capitaneada por cerca de 300 pesquisadores

no  programa de pós-graduação e 41 em programa de pós-doutoramento,  compartilha do

mesmo leito de excelência da Unicamp. O Departamento de Engenharia de Materiais e de

Bioprocessos  – DEMBio, departamento ao qual o docente a ser contratado será vinculado,

em  pesquisa  atua  primariamente  em  duas  importantes  áreas  de  ciência  e  tecnologia  –
materiais e bioprocessos  – que confluem, gerando linhas de pesquisa de grande relevância

atual,  com  destaque  para  biomateriais  de  aplicação  médica,  bioprocessos  voltados  para

bioenergia, moléculas e dispositivos farmacêuticos, materiais (incluindo compósitos) e rotas

poliméricas inovadoras.

No ensino de graduação, apesar de já por longo tempo ser referência nacional, a FEQ

não fica estagnada.  Neste momento,  está nas etapas finais  de preparação de uma novo e

revolucionário projeto pedagógico que, além de atender as Diretrizes Curriculares Nacionais

(DCN), será um novo paradigma no ensino de graduação de Engenharia Química. Centrada

no  conceito  de  trilhas  de  conhecimento  que  propicie  uma  formação  que  atenda  as



competências  e  habilidades  do  Engenheiro  Químico,  o  novo  projeto  pedagógico  busca

desenvolver  senso  crítico,  pensamento  inovador  e  versatilidade  no  aprender  continuado,

necessários aos tempos no qual estamos imersos. Ele também abre espaço para humanização

do profissional,  cidadão  e  indivíduo em formação,  com foco na aplicação  de  princípios

éticos  no  relacionamento  com a  sociedade.  Este  trabalho  intenso  de  cerca  de  três  anos

envolveu todo o corpo docente desde a sua gênese. A efervescência de ideias durante esta

gestação,  fez  dos  docentes  não  apenas  espectadores  à  margem do  vir  a  ser  do  projeto

pedagógico, mas partícipes em todas as suas etapas, os tornando, assim, entendedores dos

novos propósitos e metodologias e entusiastas em sua implementação já agora em 2023.

Assim, o convidamos a acessar o edital, fazer sua inscrição e participar desta corrente

de volúpia de ensino e pesquisa na direção de um mar de realizações coletivas e individuais. 

Professores do DEMBio


