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APRESENTAÇÃO 

 

A presente documentação para renovação do reconhecimento do curso de 

graduação em Engenharia Química da Unicamp é composta pelo relatório sobre as 

atividades do curso nos últimos cinco anos (período 2008 a 2012), assim como pelo 

respectivo projeto pedagógico, em consonância com o Art. 14, § 1
o
, da Deliberação 

CEE N
o
 07/2000. 

 

Na parte que se refere às atividades recentes do curso, enfocou-se a estrutura e a 

evolução histórica da FEQ/UNICAMP, enfatizando-se as atividades realizadas nos 

últimos cinco anos no tocante à graduação, enquanto que no item projeto pedagógico 

foram abordadas as bases da proposta pedagógica do curso, sua adequação às diretrizes 

curriculares, o currículo, a integralização e o corpo docente do curso, bem como as 

estratégias em discussão e as atividades em andamento visando seu aprimoramento. 

Dados detalhados relativos à infra-estrutura de ensino, biblioteca e ementas de 

disciplinas são apresentados em anexo. 
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1.  ATIVIDADES  REALIZADAS  NO  CURSO  DE  ENGENHARIA 

QUÍMICA DA FEQ/UNICAMP 

 

1.1.  Evolução  da  estruturação  da  FEQ 

 

O Curso de Graduação em Engenharia Química da Unicamp foi criado em 1975 

junto à Faculdade de Engenharia de Campinas (FEC), que à época, congregava os 

Departamentos de Engenharia Elétrica, Mecânica e Química. Foi estruturado com base 

em um plano curricular moderno, com o objetivo de fornecer ao Engenheiro Químico 

uma sólida base em matemática e nas ciências da engenharia química, conferindo-lhe 

uma formação geral e garantindo competência para atuar nos diversos ramos da 

indústria química. O currículo do curso previa disciplinas teóricas obrigatórias e 

eletivas, além de um conjunto de disciplinas de laboratório de Engenharia Química, 

propiciando ao futuro engenheiro uma vivência experimental e de análise de dados. A 

primeira turma, admitida em 1975, foi composta por 50 alunos, porém, já no ano 

seguinte, as vagas foram aumentadas para 70 e, em 1992, foi criado o Curso noturno de 

Graduação em Engenharia Química, com 30 vagas. 

A partir de 2013, são oferecidas 61 vagas no curso integral e 42 vagas no curso 

noturno. São reservadas 1 vaga no curso Integral e duas vagas no curso noturno para 

alunos oriundos do PROFIS – Programa Interdisciplinar de Formação Superior. Este é 

um programa implantado pela Unicamp em 2011, que tem por objetivo buscar talentos 

nas escolas públicas da região de Campinas, em adição ao PAAIS – Programa de Ação 

Afirmativa e Inclusão Social, já tradicional no vestibular da Unicamp. A excelente 

aceitação pelo mercado de trabalho dos Engenheiros Químicos formados na Unicamp 

reflete o trabalho desenvolvido pelo corpo docente, em ensino e também em pesquisa. 

Cabe ressaltar que são abertas oportunidades para muitos alunos realizarem programa 

de iniciação científica junto aos laboratórios de pesquisa da Faculdade. 

 Da primeira turma de 1979 até o final de 2011 o curso de Engenharia Química 

da Unicamp já formou 2.031 engenheiros. A Tabela 1 mostra o número de ingressantes 

e formandos nos últimos cinco anos. 

No final do 2º semestre de 2011  o curso de Engenharia Química apresentou um 

total de 532 alunos matriculados (dos quais 13 com matricula trancada), com 297 no 

período integral e 235 no período noturno. Com a formatura de 64 alunos em janeiro de 
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2012, e a previsão de ingresso de 100 alunos pelo processo de Vestibular, estima-se que 

o curso venha a ter por volta de 564 alunos no 1
o
 semestre de 2012. 

 

Tabela 1 –  Número de ingressantes e formandos nos últimos cinco anos na FEQ/ 

Unicamp. 

 

Ano 
Vagas Vestibular Concluintes 

Integral Noturno Total Integral Noturno Total 

2007 60 40 100 59 34 93 

2008 60 40 100 64 39 103 

2009 60 40 100 39 29 68 

2010 60 40 100 54 32 86 

2011 60 40 100 58 43 101 

 

As atividades de pesquisa em Engenharia Química da Unicamp tiveram início 

em 1976, com a contratação de pesquisadores para implantar o projeto Hidrogênio, 

financiado pela FINEP, dentro de um amplo programa de pesquisa em energia 

alternativa. No âmbito deste projeto e, posteriormente, do projeto Bioconversão, foram 

montados os primeiros laboratórios e lançadas as bases da área de Desenvolvimento de 

Processos, a qual viria caracterizar as atividades iniciais da pós-graduação. 

O Curso de Pós-Graduação, em nível de Mestrado, foi iniciado em março de 

1980 e, em março de 1981 foi recomendado pelo CNPq, tendo sido credenciado junto 

ao Conselho Federal de Educação em 1987. O Curso iniciou com apenas uma área de 

concentração e, hoje, é constituído por cinco áreas de concentração, sendo elas: 

Engenharia de Processos; Desenvolvimento de Processos Químicos; Engenharia de 

Sistemas Químicos e Informática; Desenvolvimento de Processos Biotecnológicos; e 

Ciência e Tecnologia de Materiais. 

Em março de 1989 foi iniciado o Curso de Doutorado e, em junho do mesmo 

ano, o curso foi recomendado pela CAPES, permitindo desde então, a realização de 

projetos de pesquisa de mais longa duração e profundidade.  

Em 1990 foi efetivamente criada a Faculdade de Engenharia Química (FEQ), 

estruturando-se então, uma administração autônoma, com participação direta nas 

decisões dos Conselhos da Universidade.  
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A região onde o curso foi criado tem grande interesse estratégico em função do 

pólo petroquímico que se desenvolveu em torno da Refinaria do Planalto (REPLAN). 

Ao longo dos 30 anos de existência do curso de engenharia química, houve um grande 

desenvolvimento da região, com conseqüente ampliação do mercado de trabalho para os 

profissionais da área de engenharia em geral, e, em particular, da engenharia química. A 

Região Metropolitana de Campinas (RMC), onde está situada a Unicamp, responde por 

cerca de 9% do PIB nacional, inferior apenas ao PIB da Região Metropolitana de São 

Paulo. Na sua maioria as indústrias são de grande complexidade tecnológica. No 

contexto de ciência e tecnologia, a RMC possui um sistema de repercussão mundial, 

cujo eixo se fundamenta nas universidades e instituições de pesquisa e desenvolvimento 

que concentram mais de 15% da produção científica brasileira.  

A Faculdade de Engenharia Química acompanhou o crescimento industrial e 

econômico da região, contribuindo na formação de pessoal, em particular na formação 

de engenheiros generalistas que possam atuar nos mais diferentes campos de aplicação. 

Contribui ainda na formação continuada de seus egressos através das atividades de pós-

graduação e extensão. As atividades articuladas de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas pela FEQ, e a sua colaboração através de projetos com várias empresas e 

intercâmbios com várias universidades do país e do exterior, permitem também a 

qualificação e desenvolvimento continuado de seu corpo docente. O curso de graduação 

beneficia-se destas atividades, incorporando novas tendências em sua grade curricular, 

além de permitir forte interação do corpo discente de graduação com as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento através de um bem estruturado programa de iniciação 

científica. 

Deve-se ressaltar também a importância da pós-graduação da FEQ, que serviu 

de suporte para a qualificação do corpo docente de outras escolas de Engenharia 

Química no Brasil, através de seus programas de mestrado e doutorado. Hoje a FEQ 

possui fortes laços de pesquisa e formação conjunta de pessoal qualificado com várias 

universidades brasileiras. 
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1.2. Inserção da Coordenação de Graduação na estrutura da 

FEQ/UNICAMP 

 

A Coordenadoria de Graduação da FEQ está inserida, hierarquicamente, abaixo 

da Diretoria da Faculdade, no mesmo nível que as Coordenadorias de Pós-Graduação e 

de Extensão. 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Química da Unicamp é 

efetuada pelo Coordenador, um docente da Faculdade, portador de, no mínimo, título de 

Doutor, e em Regime de Dedicação Integral à Docência e Pesquisa e lotado na 

Faculdade de Engenharia Química há pelo menos dois anos. O Coordenador tem  um 

suplente de características equivalentes, assessorado pela Comissão de Graduação, 

composta por um docente de cada departamento e por dois representantes discentes. São 

algumas das funções do Coordenador de Curso de Graduação, dentre outras: 

 Coordenar a formulação e a efetivação de um plano filosófico e de ação 

didático-pedagógico para o ensino de Graduação, e promover um contínuo 

questionamento da qualidade de ensino do curso;  

 Propor: o Currículo Pleno do Curso; o Currículo de Modalidades e 

habilitações combinadas do curso; as alterações curriculares, obedecida a 

legislação superior em vigor; 

 Formular diagnósticos dos problemas existentes no Curso de Graduação de 

Engenharia Química e promover a reflexão sobre eles e a eventual 

reformulação do Curso; 

 Coordenar: a elaboração de horários e da distribuição de carga didática; a 

orientação dos alunos na matrícula e na organização e seleção de suas 

atividades curriculares; os programas de estágio de formação profissional; a 

organização e distribuição dos recursos materiais, espaço físico e instalações 

de uso interdepartamental destinados à Graduação; 

 Representar o Curso de Graduação em Engenharia Química junto aos órgãos 

superiores da Universidade, responsáveis pelo ensino de Graduação; 

 Convocar e presidir as reuniões da Comissão de Graduação da Faculdade de 

Engenharia Química; 

 Assumir a responsabilidade pela disciplina de Estágios do Curso. 
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Compete à Comissão de Graduação da Faculdade de Engenharia Química 

assessorar e apoiar o Coordenador do Curso de Graduação de Engenharia Química no 

exercício das suas funções. 

A Comissão de Graduação reúne-se ordinariamente uma vez a cada trinta dias. 

 

 

1.3.  Ações implementadas  na  graduação  baseadas  em  estratégias  

anteriormente  traçadas 

 

A Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Química tem um 

histórico de participar e/ou promover discussões curriculares em diferentes fóruns de 

discussão (Comissão Central de Graduação, Encontro de Ensino de Engenharia Química 

– ENBEQ, Workshops de Ensino internos à FEQ, entre outros), buscando a melhoria 

contínua do curso de engenharia química. 

O curso de Engenharia Química no seu início apresentava uma carga horária 

cerca de 50% superior à atual. Até o ano de 1998, vários estudos de grade curricular e 

conteúdos programáticos foram realizados com o objetivo de evitar a superposição de 

conteúdos. Paralelamente, a Coordenação de Graduação e os docentes da FEQ sempre 

estiveram atentos a alterações nos perfis de egressos provocados pela inovação 

tecnológica ocorrida na engenharia química. Como conseqüência, o curso de 

Engenharia Química da Unicamp rapidamente incorporou como disciplinas ministradas 

por professores da Engenharia Química áreas como Controle de Processos, Ciência dos 

Materiais, Bioengenharia. Isto foi possível em função da pesquisa acadêmica e a pós-

graduação da FEQ, que permite atualização constante de seus professores. Este é 

claramente um dos benefícios que a pós-graduação da FEQ traz para o seu curso de 

graduação.  

Esse processo de análise da grade curricular, bem como o grau de flexibilidade 

de conteúdo permitido pela Resolução 48 do CFE, resultaram em um currículo de cerca 

de 3600 horas em 1999 (não contabilizadas as horas de estágio obrigatório). Essas horas 

se dividiam em cerca de 76% de horas-aula em sala de aula, e o restante em 

laboratórios. É importante ressaltar que o curso de Engenharia Química da Unicamp 

sempre teve como um dos seus diferenciais os laboratórios de Engenharia, que em sua 

concepção incorporam o princípio de integração do conhecimento. Foi inclusive através 
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do laboratório que a FEQ introduziu o uso corrente da informática em sua grade 

curricular, transformando o Laboratório V em um laboratório de Simulação e 

Otimização de Processos onde os alunos desenvolvem soluções computacionais para 

problemas de engenharia. 

No período de 1999 a 2006 o panorama do ensino de engenharia foi e tem sido 

bastante questionado em várias instâncias e, apesar das efetivas mudanças já verificadas 

as ações concretas tem um certo atraso, visto que não basta a motivação para mudar, 

mas há que, concomitantemente, se adaptar/mudar/adicionar/atualizar os vários 

mecanismos reguladores da atividade de ensino de engenharia. 

No período de 2007 a 2012, a maioria das ações propostas no relatório anterior 

foram implementadas, conforme será apresentado a seguir. Dada a natureza dinâmica da 

área de ensino, novas propostas de aprimoramento estão em análise. 

A modernização do currículo e da execução curricular tem sido objeto de 

intensas discussões no âmbito da FEQ através da realização de workshops de ensino e 

comissões de reforma curricular. Os workshops têm por objetivo atualizar os 

professores sobre os assuntos que afetam o ensino de graduação, e proporcionar um 

ambiente de troca de idéias entre os membros do corpo docente, já que a FEQ conta 

com 48 professores. Estes workshops definem ações de prazos diferenciados que serão 

implementadas ou pela coordenação de graduação, ou serão objeto de discussão em 

comissões cujo objetivo é analisar e propor alternativas no âmbito do ensino de 

graduação. Os assuntos abordados nos workshops são indicados pela Comissão de 

Graduação ou diretamente pela Coordenação de Graduação. Como resultados destes 

encontros são propostas ações a serem desenvolvidas pela Coordenação de Graduação 

ou por comissões criadas para avaliar e propor alternativas para questões específicas. 

Um dos temas mais discutidos no ensino, de forma geral, e no ensino de 

engenharia, de forma particular, é a manutenção do interesse e dedicação dos alunos às 

disciplinas consideradas do núcleo “duro” da engenharia, que exigem não só dedicação 

aos estudos, mas também uma boa dose de conceitos abstratos, e ferramentas 

matemáticas dia a dia mais complexas. 

Esta discussão de cunho didático pedagógico tem sido feita na FEQ através de 

workshops periódicos, onde há troca de informações e ideias entre os professores 

participantes. Como resultado dos workshops realizados até 2008, algumas sugestões 

foram sugeridas para serem aprofundadas pela comunidade de professores, destacando-

se: 
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i) Reforma Curricular do início do curso, especialmente o núcleo de disciplinas das 

áreas de introdução à engenharia química e termodinâmica. 

ii) Incorporação de aulas orientadas a projeto de equipamentos no âmbito das 

disciplinas de Operações Unitárias 

iii) Extensão do curso noturno para 12 semestres 

A definição do alinhamento a ser seguido nas discussões didático-pedagógicas 

foi no sentido de aprofundar a formação básica nos conceitos de engenharia, como tem 

sido o alinhamento tradicional do curso de engenharia da Unicamp, mas buscando 

incorporar novas técnicas de ensino e novas ferramentas que permitem a dedicação aos 

aspectos conceituais em sala de aula.  

Desta forma, os vetores de carga horária das disciplinas da engenharia química 

da Unicamp foram profundamente revistos, introduzindo o elemento Horas Orientadas 

em várias disciplinas. Esta parcela do vetor não é desenvolvida em sala de aula, mas sim 

na forma de trabalhos e estudos extra-classe, que contam com o apoio de alunos de pós-

graduação, através do Programa de Estágio Docente – PED, e alunos de graduação, no 

Programa de Apoio Didático – PAD. Estes dois programas, que seguem aproxiadamente 

o modelo do Teacher’s Assistant, usado em muitas universidades no mundo, oferece 

maior apoio ao desenvolvimento das tarefas extra-classe, e permite que em sala de aula 

o desenvolvimento do conteúdo programático seja mais intenso. Esta prática permitiu 

então, a readequação de algumas disciplinas da engenharia química da Unicamp, 

poupando carga horária preciosa em sala de aula. 

A Coordenação de Graduação, através das discussões feitas anualmente nos 

workshops, e posteriormente avaliadas pela Comissão de Graduação, e referendadas 

pela Congregação da Faculdade de Engenharia Química, propôs e implementou as 

seguintes alterações curriculares: 

 

- Exclusão da disciplina CE038 – Economia das Empresas para Engenharia 

A exclusão desta disciplina foi exaustivamente analisada por um grupo de 

trabalho o qual verificou a sobreposição de conteúdo entre CE038 e EQ 791. A 

disciplina EQ791 – Análise Técnico-Econômica, além de cobrir o conteúdo da 

disciplina CE038, o faz de forma aplicada aos problemas de projeto de processos 

químicos. Esta abordagem é mundialmente utilizada no âmbito da Engenharia Química, 

podendo-se destacar os trabalhos desenvolvidos pelo Prof Richard Turton, hoje 
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referencia mundial na área de Análise Técnico Econômica de Projetos. O conteúdo 

programático da disciplina EQ791 continua inalterado. 

 

- Substituição da disciplina EQ034 – Trabalho de Conclusão de Curso, pelo conjunto 

de disciplinas EQ950 – Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso e EQ050 – 

Trabalho de Conclusão de Curso.  

Esta modificação curricular foi proposta e aprovada em função da necessidade 

de orientar os alunos concluintes não só com relação à forma esperada de um Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC), como também orientá-los na escolha do tema, bem como 

o aprofundamento esperado. A disciplina EQ950, chamada informalmente pelos alunos 

e professores como pré-TCC, foi implantada no catálogo de 2008, e oferecida pela 

primeira vez em 2011, para alunos cursando o catálogo 2008 de forma antecipada. Os 

três oferecimentos desta disciplina mostraram a importância da mesma no currículo da 

Engenharia Química, e o resultado prático observado foi a realização do TCC 

efetivamente em dois semestres, em lugar de um ano.  

O espírito do TCC continua o mesmo, ou seja, proposta de um tema de estudo 

pelo aluno, no âmbito da engenharia química; no entanto a sistemática proposta de 

desenvolvimento em dois semestres deu solidez e profundidade aos temas propostos, e 

maior engajamento dos professores nos temas.  

A Comissão de Graduação ainda está em fase de aprimoramento no 

acompanhamento do TCC, e para o primeiro semestre de 2013 será iniciado um 

processo de acompanhamento do supervisor do tema nos dois semestres de 

desenvolvimento do TCC. 

As demais características do TCC, áreas de desenvolvimento, formato de 

apresentação, continuam inalteradas. 

Como resultado, houve expansão na carga horária dos alunos. 

A avaliação do TCC no período 2007 a 2011 está apresentada no artigo 

intitulado: “Trabalho de Conclusão de Curso – a experiência da Faculdade de 

Engenharia Química da Unicamp”, de autoria de José V H DÁngelo, Roger Zemp, 

Sergio Persio Ravagnani e Maria Teresa M Rodrigues, publicado Revista de Ensino 

Superior, Edição no. 8, Janeiro de 2013. 
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-Realinhamento das disciplinas introdutórias da Engenharia Química: 

EQ101/EQ481/EQ314/EQ514/EQ614. 

 

a) Fusão das disciplinas de Termodinâmica EQ314/EQ514/EQ614, respectivamente 

Termodinâmica I, II e III, em duas disciplinas EQ415 e EQ515, respectivamente 

Termodinâmica I e Termodinâmica II. 

A fusão das três disciplinas originais em duas foi feita em função da 

sobreposição de conteúdo observada entre as disciplinas EQ514 e EQ614, 

particularmente com relação aos tópicos equilíbrio de fases e equilíbrio químico.  

O grupo de trabalho encarregado da avaliação das disciplinas de termodinâmica 

concluiu que o conteúdo destas três disciplinas poderia ser redistribuído em duas 

disciplinas, sem perda de profundidade, distribuindo os temas essenciais da 

termodinâmica não só de forma mais equilibrada entre as disciplinas, mas também 

agrupando os tópicos de equilíbrio de fases e equilíbrio químico na disciplina 

Termodinâmica II.  

b) Realinhamento de EQ101- Introdução a Processos e Indústrias Químicas e EQ481 – 

Introdução à Engenharia Química, para absorver parte do conteúdo de EQ314. 

Esta alteração foi possível, sem perda de conteúdo, pois as disciplinas EQ314 – 

Termodinâmica I, e EQ481 – Introdução à Engenharia Química também já possuíam 

superposição de conteúdos, no que diz respeito aos balanços de energia. Foi observado, 

através da avaliação dos professores que ministravam as duas disciplinas, que havia 

uma dificuldade grande em desenvolver os temas de EQ314 - Termodinâmica I, 

especialmente os princípios das equações de balanço de massa e energia, pois os alunos 

ingressam com baixo conhecimento sobre o campo da engenharia química e, em 

especial, processos químicos.  

As disciplinas EQ101 e EQ481 foram então alinhadas para tratar do tema 

Processos Químicos de forma encadeada. A disciplina EQ101 tem por objetivo não só 

introduzir de forma genérica o aluno no mundo da engenharia química, mas também dar 

noção de processos químicos, e a introdução ao balanço de massa. A disciplina EQ481 

parte então dos conceitos já tratados em EQ101, e dá ênfase ao balanço de energia.  

 

- Área de Humanidades 

Até o catálogo 2007, os alunos cursavam 2 créditos em disciplinas eletivas dentre 

HG023 – Introdução à Filosofia da Ciência, HZ291 – Tópicos Especiais em 
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Humanidades I, HZ293 – Tópicos em Humanidades II e HZ293 – Tópicos em 

Humanidades III. A dificuldade no oferecimento destas disciplinas de maneira 

permanente,reduzia o oferecimento a apenas uma disciplina por semestre. Para regular a 

oferta, e garantir o oferecimento, este conjunto de disciplinas foi substituído por uma 

disciplina de conteúdo semelhante GT001 – Ciência, Tecnologia e Sociedade, 

abordando temas pertinentes e atual na formação de engenheiros. Não houve alteração 

de carga horária. 

 

- Eliminação das disciplinas F428 – Física Geral IV e F429 – Física Experimental IV 

do currículo de engenharia química 

O conteúdo de Física exigido no currículo de engenharia química previsto nas 

Diretrizes Curriculares é coberto pelas disciplinas F128 – Física Geral I, F129 – Física 

Experimental I, F328 – Física Geral III, F329 – Física Experimental III, F313 – 

Mecânica Geral.  

O programa da disciplina F428 é essencialmente Ondas Eletromagnéticas, 

Relatividade e Partículas Fundamentais, o qual, muito embora interessante para uma 

formação generalista, não é essencial na formação do engenheiro químico em nível de 

graduação. É possível ao aluno interessado, cursar estas disciplinas no bloco de 

disciplinas eletivas de caráter geral. 

 

- Atualização da disciplina Operações Unitárias III 

A disciplina EQ851 – Operações Unitárias III era ministrada com 4 horas semanais em 

sala de aula.  Esta foi substituída por EQ852 – Operações Unitárias III, com 6 horas 

semanais. Esta alteração foi a primeira a ser implementada com o espírito de incorporar 

o projeto de equipamentos no âmbito da própria disciplina. Esta mesma filosofia está 

sendo estudada para implementação nas disciplinas de Operações Unitárias I e II. 

 

-Extensão da Integralização Curricular do Curso Noturno para 12 semestres 

A extensão da integralização do curso de engenharia química no turno noturno em 12 

semestres foi efetivada em 2008. 

As principais razões para a extensão da integralização foram: necessidade de horas 

disponíveis efetivas de estudo para os alunos que trabalham (o acesso à biblioteca foi 

facilitado por não ter mais aulas aos sábados) e facilitação de participação dos alunos 
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formandos nos processos seletivos, os quais no Brasil ocorrem majoritariamente no 

segundo semestre de cada ano. 

 

 

1.4. Outras atividades 

 

Participação no Programa Ciências sem Fronteira - CSF 

A Engenharia Química da Unicamp tem participado intensamente do Programa Ciências 

sem Fronteiras, tendo já enviado 54 alunos para diversas universidades nos EUA, 

Canadá, Europa e Austrália. 

As primeiras turmas tem retorno previsto em Janeiro de 2013, e a partir do retorno 

deverá ser iniciado um processo de avaliação da participação dos alunos da Engenharia 

Química no programa federal. 

 

Programa de Recepção aos Alunos Ingressantes 

Em 1995 foi instituído o Programa de Recepção/Integração/ Acompanhamento 

dos alunos Ingressantes, sob a responsabilidade da Coordenação do Curso e da 

Comissão de Graduação, cujo objetivo principal é promover a inserção dos ingressantes 

na comunidade universitária, através da realização de eventos diversos, tais como: 

palestras sobre a profissão, o Curso, a Instituição, os recursos didáticos disponíveis, 

atividades complementares (por exemplo, Iniciação Científica, empresa júnior, centro 

acadêmico, estágios etc.), bem como visitas às instalações da Faculdade e da Biblioteca. 

 

Unicamp de Portas Abertas 

A Unicamp de Portas Abertas (UPA) é um evento anual através do qual, durante 

dois dias, a Unicamp abre suas portas a estudantes de ensino médio e fundamental de 

todo o País. O objetivo deste evento é oferecer a esses estudantes a oportunidade de 

conhecer uma instituição de ensino superior com 66 cursos de graduação e 127 

programas de pós-graduação, que é ao mesmo tempo um destacado centro de 

investigação científica e tecnológica, com 22 unidades de ensino e pesquisa e milhares 

de projetos em desenvolvimento.  

Em 2012 o programa foi ligeiramente modificado em função do número de 

participantes, que chegou a causar transtornos no trânsito da cidade de Campinas em 
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função do número de visitantes. O modelo foi descentralizado, com recepção dos 

visitantes na própria unidade de ensino, e apenas em um dia da semana (sábado) em 

lugar de dois como era tradicional. 

Para a engenharia química o resultado foi altamente positivo com a visitação de 

1.100 pessoas, e a realização de quatro palestras no auditório da FEQ, com a presença 

de cerca de 230 pessoas em cada palestra. A visitação aos laboratórios de graduação foi 

intensa, com a participação de alunos de graduação na recepção aos visitantes. 

Para os estudantes visitantes, a UPA é uma ótima oportunidade de trocar idéias 

sobre as diferentes áreas do conhecimento e melhor definir suas vocações. Para a 

Unicamp, é uma ocasião de ajudar na definição do futuro de cada um e de reforçar seu 

propósito de atrair sempre os melhores alunos, independentemente de sua origem. 
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2.  PROJETO  PEDAGÓGICO 

 

2.1. Bases  da  proposta  pedagógica do curso  de  Engenharia  Química 

 

Desde o início do curso em 1975, a proposta pedagógica do mesmo foi 

considerada moderna e inovadora, pois tinha como objetivo a formação generalista do 

Engenheiro Químico, em contraposição à formação especialista predominante naquela 

época e na grande maioria dos cursos até hoje. 

Dessa forma, os estudantes aprendem primeiramente as ciências básicas e as 

ferramentas matemáticas necessárias ao entendimento dos princípios envolvidos em 

processos de engenharia. Em seguida, aprendem os vários princípios e operações usadas 

para transformar matérias-primas em produtos úteis. Neste contexto, o Engenheiro 

Químico pode ser considerado um expert em cálculos, projeto, construção e operação de 

equipamentos ou instalações onde a matéria é submetida a mudanças de estado, energia 

ou composição. Compreender tópicos tais como termodinâmica, cinética, propriedades 

físico-químicas da matéria, escoamento de fluidos, transferência de calor e massa, 

dentre outros, é essencial para seu sucesso. 

Tão importante quanto o que aprender é como aprender, conforme ilustrado na 

Figura 1 Assim, o processo ensino-aprendizagem escolhido pela FEQ foi aquele que 

evita que os estudantes sejam passivos, apenas ouvindo assuntos e memorizando fatos e 

procedimentos técnicos, tendo sido selecionadas abordagens que incentivam o 

questionamento e a análise das evidências disponíveis através de um enfoque integrado.  

Como conseqüência dessa visão, foram criadas disciplinas de integração como 

os Laboratórios de Engenharia Química e Projeto Químico. Os Laboratórios de 

Engenharia Química formam um conjunto de cinco disciplinas obrigatórias, 

independentes, multidisciplinares, oferecidas a cada semestre a partir do 6
o
 semestre, 

cuja metodologia pressupõe a participação efetiva dos estudantes através das discussões 

em grupo com os professores, do planejamento experimental e da elaboração de 

relatórios. As disciplinas de integração têm, como objetivo maior, que os estudantes 

desenvolvam as suas potencialidades relativas à criatividade, iniciativa, análise crítica, 

trabalho em grupo e bom-senso.  
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Figura 1– Relação entre as formas de experiência vivenciadas pelo aluno, associadas às 

diferentes abordagens de ensino, e o aprendizado. 

 

Os alunos ingressantes têm o primeiro contato com a Engenharia Química no 

primeiro semestre através da disciplina “Introdução a Processos e Indústrias Químicas”. 

Esta disciplina tem o objetivo de mostrar, de forma integrada, a importância do 

conhecimento a ser adquirido durante o curso. Da mesma forma, disciplinas eletivas são 

implantadas continuamente com o objetivo de atualizar e avaliar novas tendências e 

tecnologias na área de Engenharia Química. 

Os métodos de avaliação devem refletir os objetivos de uma proposta 

pedagógica. Assim, os métodos de avaliação utilizados são bastante diversos, tais como: 

provas, seminários, solução de problemas abertos, relatórios e projetos, tanto 

individuais como em grupo, de forma a possibilitar que o aluno possa aprender como 

perguntar questões relevantes quando lidando com problemas de engenharia, possa 

assumir responsabilidade pela sua própria aprendizagem, possa experimentar a 

responsabilidade do trabalho em grupo, possa trabalhar em um ambiente criativo, 

desafiante, responsável e interdependente. Dentro desta perspectiva, a disciplina de 

Projeto Químico tem como objetivo uma integração completa de conteúdos, preparando 

o aluno para a atividade do Trabalho de Conclusão de Curso. Atualmente os alunos 

desenvolvem a proposta de TCC em paralelo com a disciplina de Projeto Químico, o 

que tem auxiliado os alunos na visão crítica da proposta em desenvolvimento. 
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Em suma, o cerne da proposta pedagógica está no incentivo diuturno para que os 

estudantes possam aprender a aprender e possam assumir o compromisso de continuar o 

seu processo de aprendizagem através de toda a vida profissional. 

Como uma proposta pedagógica é um processo dinâmico em contínua avaliação, 

as disciplinas apresentam evolução contínua, tanto no conteúdo como na sua execução 

didática. Esta preocupação se manifesta de várias maneiras diferentes:  

1) No nível individual, cada professor aperfeiçoa suas disciplinas, atualizando 

seu conteúdo, introduzindo novas metodologias de ensino, softwares de 

aplicação, etc. 

2) No nível da Coordenação de Graduação, que busca discutir continuamente as 

necessidades do ensino de graduação. Esta discussão acontece internamente 

quer seja nas reuniões da Comissão de Graduação (realizadas ao menos uma 

vez por mês), assembléias de curso e workshops de ensino; e externamente 

através da participação em eventos de discussão de ensino (COBENGE, 

ENBEQ, entre outros).  

3) No nível da diretoria, que busca através de recursos financeiros internos e 

externos atender as demandas colocadas nessas discussões. 

 

A Coordenação do Curso é responsável pela orientação acadêmica dos alunos, 

de forma a que os alunos tenham um meio de discutir sua vida acadêmica não só no que 

se refere a eventuais retenções em disciplinas por reprovação, mas também com relação 

ao planejamento de sua vida acadêmica (iniciação científica, estágio no exterior, 

intercâmbios etc), mas também no tocante ao que possa melhorar o seu desempenho no 

curso e diminuir o tempo de integralização do mesmo. A Coordenação de Graduação 

também faz encaminhamento de seus alunos para ajudas específicas não acadêmicas 

oferecidas pela Unicamp através do Serviço de Apoio ao Estudante – SAE, e o SAPPE- 

Serviço de Apoio Psicológico e Psiquiátrico. 

Um mecanismo muito eficiente de orientação geral foi a implantação, no ano de 

1999, da disciplina EQ 101 – Introdução a Processos e Indústrias Químicas, dada por 

professores da Engenharia Química já no primeiro semestre de ingresso do aluno. Isso 

está permitindo um contato mais próximo do aluno ingressante com a Faculdade e seus 

professores, enfim, propiciando um melhor conhecimento do curso; uma vez que em 

parte da disciplina estão previstas palestras com a Coordenação do Curso, com a 

Diretoria da Faculdade e visita aos laboratórios didáticos e de pesquisa. 
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A avaliação do curso ocorre formalmente nas Assembléias de Curso, realizadas 

semestralmente, cujo dia de realização consta oficialmente no calendário Escolar dos 

Cursos de Graduação da Unicamp, no qual os alunos elaboram a pauta de discussão 

com temas relativos ao Curso. Tais assuntos são debatidos na ocasião com a Diretoria 

da Faculdade, Coordenação do curso e professores. 

Para o ano de 2013 deverá ser implementado outro modelo de discussão que não 

limite as atividades de discussão e avaliação do curso a apenas um dia a cada semestre, 

mas sim a eleição de temas importantes pelas comunidades discente e docente para 

serem discutidos ao longo do ano. 

Ao final de cada período escolar, o desempenho dos professores em sala de aula 

é avaliado pelos alunos, para cada disciplina/turma ministrada durante o mesmo. Essa 

avaliação tem início com o preenchimento de um questionário apropriado, contendo 

itens sobre vários quesitos de desempenho do docente, tais como: assiduidade, 

pontualidade, didática, atendimento extra-classe, cumprimento do programa, domínio 

do assunto, dentre outros. Atualmente a avaliação é feita através do Escritório de Apoio 

ao Ensino e Aprendizado - EA2, órgão da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp,  em 

formulário eletrônico. Os resultados obtidos são apresentados na forma de conceitos (de 

A a D), atribuídos aos diferentes aspectos avaliados, sendo encaminhados aos 

respectivos professores. Além de permitir que o docente possa corrigir eventuais 

deficiências de seu desempenho, os resultados da avaliação são utilizados pela 

Comissão de Graduação do Curso para elaboração de um parecer referente às atividades 

desenvolvidas pelo docente no ensino de graduação que é anexado ao seu Relatório 

Trienal, exigência da Unicamp, que será analisado por Assessores e Comissões em 

instâncias superiores da Universidade.  

A Coordenação de Graduação também participa de discussões internas e 

externas à Unicamp, nas quais o perfil do egresso é discutido. O desafio atual é manter 

uma formação acadêmica de boa qualidade, agregando outras características ao perfil do 

egresso. 

Em particular, a Pró-reitoria de Graduação da Unicamp tem se mostrado 

bastante ativa nas questões do ensino de Engenharia em geral. Como resultado, 30 

docentes das áreas de engenharia foram convidados a participar de um workshop na 

Universidade de Harvard, no programa Academic and Professional Programs for the 

Americas - Laspau, em outubro de 2012, com financiamento da CAPES. A participação 

neste workshop incentivou à coordenação de curso a promover mudanças já na 
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disciplina EQ101, e as novas abordagens de ensino serão compartilhadas com a 

comunidade Unicamp durante o ano de 2013. 

 

A FEQ mantêm ainda seus programas tradicionais de desenvolvimento 

acadêmico, adicionando-se agora o Programa Ciências sem Fronteiras. A posição da 

FEQ nestes programas está apresentada a seguir. 

1) Programa de Iniciação Científica: A Unicamp conta com um programa de 

Iniciação Científica que contempla anualmente cerca de 85 bolsas de 

Iniciação Científica. Considerando as bolsas de IC solicitadas e concedidas 

aos professores através de pedidos individuais, o número de alunos bolsistas 

de iniciação científica tem se estabilizado em cerca de 120 nos últimos 5 

anos. Este é um número bastante alto, considerando que representa cerca de 

8% do total de bolsas de IC da Unicamp, e a FEQ conta com cerca de 4% 

dos alunos de graduação. 

2) Programa Ciências sem Fronteiras: a FEQ tem 54 alunos participando do 

programa cujo início efetivo se deu no primeiro semestre de 2012. A partir 

de 2013 o programa passará a ser avaliado no seu impacto para os alunos 

participantes e no curso. 

3) Intercâmbio IAESTE e Graduação Sanduíche: esses programas permitem o 

desenvolvimento de capacidades de adaptação, contato com novas línguas 

etc. 

4) Estágio: embora sejam exigidas apenas 165 horas de estágio curricular, os 

alunos da FEQ realizam estágios por cerca de 2 anos (quarto e quinto ano) 

com cargas horárias variáveis, e dedicação integral no período de férias 

escolares. A FEQ possui cerca de 90 alunos por semestre em estágios, 

lembrando que podem realizar estágios alunos do quarto e quinto anos. 

5) Empresa Júnior: A PROPEQ (Projeto e Pesquisa em Engenharia Química) 

foi fundada em 1º. de Abril de 1991, e é formada por estudantes de 

Engenharia Química da Unicamp. A PROPEQ é uma empresa júnior sem 

fins econômicos que presta consultoria nas diversas áreas de Engenharia 

Química, com custo abaixo do mercado atual. Realiza também vários 

trabalhos de cunho social juntamente com outras empresas juniores da 

Unicamp, desenvolvendo, naqueles que nela atuam, a liderança, espírito de 

equipe, habilidades de relacionamento e postura em apresentações. 
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Outro aspecto importante diz respeito ao uso da informática na formação dos 

alunos da FEQ. Ao longo dos anos o uso de informática nos cursos de engenharia tem 

se intensificado. Atualmente além da disciplina tradicional de Introdução à 

Computação, praticamente todas as demais disciplinas fazem uso de ferramentas 

computacionais. O uso é mais intensivo em disciplinas como Introdução à Análise de 

Processos, Controle de Processos, Análise e Simulação de Processos, Projeto Químico, 

todos os laboratórios, bem como as três disciplinas de Operações Unitárias. Os alunos 

têm acesso a Simuladores de Processos, Matlab e vários aplicativos específicos de 

algumas disciplinas, bem como softwares desenvolvidos por professores.  

Acrescente-se também que todo o procedimento de matrícula da Unicamp é feito 

eletronicamente, e a Unicamp disponibiliza para o aluno uma conta de e-mail quando de 

seu ingresso, que é usada para todo tipo de comunicação entre direção/alunos e 

professor/alunos. 

O curso de Engenharia Química retornou ao ENADE – Exame Nacional de 

Cursos em 2011 não havendo ainda instrumentos para analisar a participação dos 

alunos. 

A forte característica de pesquisa do corpo docente da Unicamp permite aos 

alunos estar em contato precoce com muitas tecnologias que se tornarão usuais em um 

futuro próximo. Por exemplo, a introdução de softwares tipo Matlab no ensino de 

Graduação se fez muito antes de outras escolas de engenharia, com outras ferramentas 

dá-se o mesmo. No entanto é importante destacar que o ensino de graduação não se 

apóia nas ferramentas computacionais de maneira incondicional. Os professores 

procuram elaborar problemas, trabalhos etc, em que o uso da ferramenta computacional 

é importante, mas mais importante é o seu uso crítico, fortalecendo que a análise e 

síntese do problema são funções privativas do engenheiro. Atualmente se está em um 

processo aprofundado de discussão do currículo da FEQ para buscar maior integração e 

síntese de conhecimento, sem negligenciar as demais habilidades buscadas pelo 

mercado. Desta forma, o último ano do curso vem sendo remodelado para permitir 

maior integração entre o professor e aluno, através de disciplinas que proponham 

trabalhos e projetos que exijam autonomia dos alunos, criatividade e espírito crítico. 

Um dos instrumentos que vêm sendo utilizados com grande intensidade entre os 

professores é o Ensino Aberto, salas de ensino virtual que vem complementar as 
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atividades teóricas e práticas. Podem-se destacar várias contribuições que esta 

ferramenta tem permitido no aperfeiçoamento das disciplinas: 

1) Permite a consulta em qualquer momento do material disponibilizado pelo 

professor, não só o material didático usado em sala de aula, mas também 

leituras complementares, links interessantes etc. 

2) Permite maior acessabilidade ao professor, e do professor, às atividades dos 

alunos. 

3) A estrutura do ambiente, para ser usada em toda a capacidade exige que o 

professor reflita sobre todos os aspectos importantes da disciplina, para 

estruturá-la convenientemente. Para auxiliar o professor nesta tarefa, são 

organizados cursos sobre o ambiente. A equipe do Ensino à Distância está 

sempre de prontidão para tirar dúvidas. 

A ferramenta TELEDUC desenvolvida pelo grupo de Ensino a Distância da 

Unicamp (EAD) está disponível gratuitamente no site do EAD. É uma sala de ensino 

virtual onde o professor pode disponibilizar todo tipo de material, exercícios, fazer 

entrega de exercícios, criar fóruns de discussão etc. O acesso às salas virtuais é feito por 

meio de login e senhas pessoais, e o acesso é liberado aos alunos matriculados.  

Além das atividades descritas anteriormente, que auxiliam no desenvolvimento 

de várias habilidades não explicitamente acadêmicas, os alunos podem realizar 

trabalhos voluntários, matriculando-se em disciplinas do tipo AM, sob responsabilidade 

da Pró-Reitoria de Graduação.  

Dentre os recursos disponíveis para a melhoria no aproveitamento dos conteúdos 

da matéria por parte dos alunos destacam-se também o Programa de Apoio Didático 

(PAD) e o Programa de Estágio Docente (PED), que dão a alunos de graduação e pós-

graduação, respectivamente, a oportunidade de aprimoramento na docência e ampliação 

de conhecimentos, na forma de atuação como auxiliares dos professores em atividades 

de orientação, ensino e pesquisa na Graduação. Selecionados por mérito acadêmico e 

pelo interesse em atuar na docência, os alunos integrantes dos programas recebem 

bolsas para assessorar os docentes. Algumas das vantagens para os alunos de graduação 

incluem a ampliação do atendimento extra-classe e turmas com menor número de 

alunos, de forma que o aluno matriculado no curso de graduação conta com a 

assistência de um interlocutor para auxiliá-lo com suas dúvidas no conteúdo das 

disciplinas e acompanhar com caráter mais individualizado a realização de atividades 

práticas, a execução de exercícios e de trabalhos solicitados pelos professores.  
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2.2  Perfil do Profissional a ser Formado 

 

O Engenheiro Químico graduado na UNICAMP não é direcionado para uma 

modalidade específica mas, sim, é formado dentro de uma concepção generalista, que 

lhe confere uma formação geral sólida, que o torna apto a desenvolver, com 

competência, suas atividades em quaisquer dos diversos ramos do setor químico. 

Assim, o Engenheiro Químico formado na Unicamp poderá participar na criação 

nacional de riquezas, obtidas à custa de algumas transformações de natureza química e 

variadas transformações de natureza física, quer assegurando o adequado 

funcionamento de instalações fabris químicas existentes, quer contribuindo para 

melhorar a eficiência do seu funcionamento, quer colaborando no projeto e montagem 

de novas instalações, quer ainda concebendo e tornando realizáveis novos processos 

e/ou produtos susceptíveis de serem comercializados.  

No exercício da sua atividade profissional enfrenta fenômenos físicos, químicos 

e/ou biológicos, nos quais intervêm variáveis de natureza econômica. Poderá, então, 

pesquisar e desenvolver novos processos e/ou produtos, bem como produtos substitutos, 

novas aplicações para produtos existentes ou recuperação e aproveitamento de resíduos 

considerados inúteis; poderá conceber e realizar o projeto químico de uma instalação 

industrial química, com base em pesquisa realizada tanto em escala laboratorial com em 

escala piloto; poderá colaborar na realização do projeto final e na execução da 

montagem da instalação química; poderá ser responsável pelo adequado funcionamento 

de um setor ou da totalidade de uma usina química; poderá ser responsável ou participar 

de estudos técnico-econômicos, de pesquisa de mercado, de previsão tecnológica, de 

controle de qualidade, de poluição, de normalização, de viabilidade técnico-econômica, 

associados com a atividade da indústria química nacional. Poderá, também, atuar no 

ensino e na pesquisa. 
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2.3  O  currículo  pleno 

 

O Plano Curricular em vigência confere, ao Engenheiro Químico formado na 

Unicamp, uma formação geral sólida, possibilitando um aprendizado rápido quando 

mudanças tecnológicas venham a ocorrer nas organizações empresariais.  

A estrutura curricular do Curso engloba matérias de formação básica, formação 

geral e formação profissional geral, de acordo com as resoluções do Conselho Nacional 

de Educação.  

 O currículo do Curso é composto por disciplinas teóricas e experimentais, 

incluindo quatro disciplinas de laboratórios de Engenharia Química que proporcionam 

ao futuro Engenheiro uma vivência experimental em sua área de atuação. Além disso, 

tem-se também uma disciplina de Estágio, que faz com que o aluno tenha contato com o 

meio profissional, e o Trabalho de Conclusão de Curso. 

O currículo pleno consiste de dois conjuntos de disciplinas, as que fazem parte 

do núcleo comum do curso e as eletivas. As disciplinas do currículo pleno estão listadas 

a seguir: 

 

Núcleo de disciplinas comum ao Curso (Catálogo 2012) 

 

Código Nome da disciplina 

 CE304  Direito 

 EM312  Desenho Técnico 

 EM423  Resistência dos Materiais 

 EQ004  Estágio de Engenharia Química 

EQ050 Trabalho de Conclusão de Curso 

 EQ101  Introdução a Processos e Indústrias Químicas 

EQ415 Termodinâmica I 

EQ481 Introdução à Engenharia Química 

 EQ502  Introdução à Análise de Processos 

 EQ515  Termodinâmica II 

 EQ531  Aplicações dos Materiais em Eng. Química 

 EQ541  Fenômenos de Transporte I 

 EQ583  Bioengenharia I 
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 EQ601  Laboratório de Engenharia Química I 

 EQ622  Eletroquímica e Corrosão 

 EQ641  Fenômenos de Transporte II 

 EQ651  Operações Unitárias I 

 EQ701  Laboratório de Engenharia Química II 

 EQ712  Cinética Química Aplicada 

 EQ741  Fenômenos de Transporte III 

 EQ751  Operações Unitárias II 

 EQ771  Instrumentação na Indústria Química 

 EQ791  Análise Técnico Econômica 

 EQ801  Laboratório de Engenharia Química III 

 EQ812  Reatores Químicos 

 EQ817  Controle de Processos 

 EQ852  Operações Unitárias III 

 EQ861  Preservação do Meio Ambiente 

 EQ883  Bioengenharia II 

 EQ902  Laboratório de Engenharia Química IV 

 EQ922  Projeto Químico 

EQ950 Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso 

 EQ991  Análise e Simulação de Processos 

 ET016  Eletrotécnica 

 F 128  Física Geral I 

 F 129  Física Experimental I 

 F 313  Mecânica Geral 

 F 328  Física Geral III 

 F 329  Física Experimental III 

GT001 Ciência Tecnologia e Sociedade 

 MA111  Cálculo I 

 MA141  Geometria Analítica e Vetores 

 MA211  Cálculo II 

 MA311  Cálculo III 

 MC102  Introdução ao Processamento de Dados 

 ME414  Estatística para Experimentalistas 
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 MS211  Cálculo Numérico 

 QA313  Química III (Eng. Química) 

 QG101  Química I 

 QG102  Química Experimental I 

 QI242  Química Inorgânica Teórica para Eng. Química  

 QI244  Química Inorgânica Experimental para Eng. Química 

 QO323  Química Orgânica I (Eng. Química) (Diurno) 

 QO327  Química Orgânica II (Eng. Química) (Noturno) 

 QO422  Química Orgânica II (Eng. Química) (Diurno) 

 QO427  Química Orgânica I (Eng. Química) (Noturno) 

 

 

Disciplinas Eletivas  

08 Créditos dentre:  

 EQ041  Tópicos em Projeto Químico 

 EQ052  Tópicos em Processos Químicos 

 EQ061  Tópicos em Análise Técnico-Econômica 

 EQ071  Tópicos em Catálise 

 EQ081  Tópicos em Engenharia de Segurança 

 EQ097  Eficiência Energética em Processos Químicos 

 EQ098  Tópicos em Engenharia de Processos 

 EQ099  Tópicos em Sistemas Particulados 

 EQ841  Tópicos em Métodos Numéricos e Aplicações em Fenômenos 

 de Transporte 

 EQ917  Tópicos em Controle de Processos por Computador 

 EQ941  Tópicos em Operações e Reatores 

 EQ951  Materiais da Indústria Química 

 EQ952  Introdução ao Processamento de Polímeros 

 EQ953  Química de Polímeros 

 EQ961  Tópicos em Energia 

 EQ971  Tópicos em Termodinâmica Aplicada 

 EQ983  Tópicos em Processos Biotecnológicos 

 EQ984  Otimização de Processos de Separação e Impactos Ambientais 
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 EQ985  Tópicos em Biocatálise 

 EQ994  Incineração Térmica de Resíduos Perigosos 

EI--- Qualquer disciplina com código EI  (Integralização de Estudos, 

primordialmente usada para equivalência para alunos em 

intercâmbio) 

04 créditos dentre: 

Qualquer disciplina oferecida na Unicamp 
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2.4   Integralização 

 

Para graduar-se em Engenharia Química na Unicamp, o aluno deverá perfazer o 

total de 254 créditos, equivalentes a 3840 horas de atividades supervisionadas. 

O curso diurno e noturno são normalmente integralizados em 10 e 12 semestres, 

respectivamente, sendo o prazo máximo de integralização de 15 semestres para o curso 

diurno e de 18 semestres para o curso noturno.  

As Tabelas 3 e 4 a seguir apresentam a sugestão para integralização do curso de 

Engenharia Química para os cursos diurno e noturno, respectivamente. 

 

Tabela 3 - Sugestão para integralização do currículo pleno em Engenharia Química 

Diurno. 

 

Semestre Créditos Disciplinas 

 01. Semestre: 26 EQ101 (02), F 128 (04), F 129 (02), MA111 (06), MA141 

(04), QG101 (04) e QG102 (04) 

 02. Semestre: 28 EQ481 (04), MA211 (06), MC102 (04), ME414 (04), 

QI242 (04), QI244 (04)  

 03. Semestre: 29 CE304 (02), F 328 (04), F 329 (02), MA311 (06), QA313 

(08), QO323 (04), GT001 (03) 

 04. Semestre: 30 EM312 (04), EQ415(04), EQ531(04), F 313 (04), MS211 

(04) e QO422 (08) 

 05. Semestre: 23 EM423 (03), EQ502 (04), EQ515 (06), EQ541 (04), 

EQ541 (04) , EQ622(04), ET016(02) 

 06. Semestre: 22 EQ583(02), EQ601 (04), EQ641 (04), EQ651 (04), 

EQ712(04), EQ771(04) 

 07. Semestre: 24 EQ701 (04), EQ741 (04), EQ751 (04),EQ791 (04), 

EQ812(04, EQ817(04) 

 08. Semestre: 22 EQ801 (04), EQ852 (06), EQ861 (04), EQ883 (04), 

EQ991(04) 

 09. Semestre: 23 EQ902 (08), EQ922 (10), EQ950 (02) e 04 créditos 

eletivos 

 10. Semestre: 29 EQ004 (12), EQ050 (09) e 08 créditos eletivos 
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Tabela 4 - Sugestão para integralização do currículo pleno em Engenharia Química 

Noturno. 

 

Semestre Créditos Disciplinas 

 01. Semestre: 20 EQ101 (02), F 128 (04), MA111 (06), MA141 (04) e 

QG101 (04) 

 02. Semestre: 20 MA211 (06), ME414 (04), QG102 (04) , QO427 (04),     

F 129 (02), 

 03. Semestre: 20 CE304(02), EQ481 (04), MA311 (06), QO327 (08)  

 04. Semestre: 20 EM312(04), F 313 (04), F 328 (04), QA313 (08) 

 05. Semestre: 21 EM423 (03), EQ415 (06), EQ541(04),F329(02), 

MC102(06)  

 06. Semestre: 23 EQ515 (04), EQ583 (02), QI242 (04), QI244 (04), 

GT001(03), MS211(04) 

 07. Semestre: 20 EQ502 (04), EQ601 (04), EQ641 (04), EQ651 (04), 

EQ712 (04) 

 08. Semestre: 20 EQ701 (04), EQ741 (04), EQ751 (04),EQ791(04), 

EQ812(04) 

 09. Semestre: 20 EQ801 (04), EQ531 (04), EQ852 (06), EQ771 (04), 

ET016(02) 

 10. Semestre: 20 EQ817 (04), EQ622 (04), EQ861(04), EQ991 (04) e 4 

créditos eletivos 

 11. Semestre: 23 EQ883 (11), EQ922(10), EQ950(01) e 8créditos eletivos 

12. semestre 29 EQ004(12), EQ050(09) e EQ902(08) 
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2.5 Vagas Oferecidas 

 

A partir de 2013, são oferecidas 61 vagas no curso integral e 42 vagas no curso noturno. 

São reservadas 1 vaga no curso Integral e duas vagas no curso noturno para alunos 

oriundos do PROFIS – Programa Interdisciplinar de Formação Superior. Este é um 

programa implantado pela Unicamp em 2011, que tem por objetivo buscar talentos nas 

escolas públicas da região de Campinas, em adição ao PAAIS – Programa de Ação 

Afirmativa e Inclusão Social, já tradicional no vestibular da Unicamp. 

 

2.6 Adequação da atual estrutura curricular às Diretrizes Curriculares  

 

A atual estrutura curricular do Curso de Engenharia Química na Unicamp possui 

matérias de formação básica, profissionalizante e específica, de acordo com as 

Diretrizes Curriculares para os cursos de Engenharia, aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação e instituídas em 2002.  

A matriz curricular atual contempla disciplinas obrigatórias distribuídas entre os 

seguintes grupos:  

1) Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Básicos (26,9%): matemática, física, 

química, informática, estatística, etc; 

2) Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes (18,5%): fenômenos 

de transporte, termodinâmica, cinética, dentre outras; 

3) Disciplinas de Núcleo de Conteúdos Específicos (46,1%): operações unitárias, 

reatores, controle de processos, processos químicos, processos biotecnológicos, 

modelagem e simulação, etc; 

4) Estágios (4,6%) 

5) Trabalho de Final de Curso (3,9%) 

 

A seguir são apresentadas as disciplinas pertencentes a cada um dos núcleos acima 

descritos, para os cursos de engenharia química da Unicamp nos turnos integral e 

noturno. 
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Conteúdos Curriculares dos Cursos de Graduação em Engenharia Química 

09 (integral) e 39 (noturno) 

 

Carga horária total dos cursos: 3840 h. 

 

I – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Básicos 

Carga horária  :  1035 horas (26,9% do total) 

 

 CE304 Direito 

 EM312 Desenho Técnico 

 ET016 Eletrotécnica 

 F 128 Física Geral I 

 F 129 Física Experimental I 

 F 313 Mecânica Geral 

 F 328 Física Geral III 

 F 329 Física Experimental III 

 GT001 Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 MA111 Cálculo I 

 MA141 Geometria Analítica e Vetores 

 MA211 Cálculo II 

 MA311 Cálculo III 

 ME414 Estatística para Experimentalistas 

 QG101 Química I 

 QG102 Química Experimental I 

 QI242 Química Inorgânica Teórica 

 QI244 Química Inorgânica Experimental 

 

II – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

Carga horária  : 705 horas (18,5% do total) 

 

 EM423 Resistência dos Materiais 

 EQ101 Introdução a Processos e Indústrias Químicas 

 EQ481 Introdução à Engenharia Química 

 EQ502 Introdução à Análise de Processos 

 EQ531 Aplicações dos Materiais em Engenharia Química 

 MC102 Algoritmos e Programação de Computadores 

 MS211 Cálculo Numérico 

 QA313 Química III (Engenharia Química) 

 QO323 Química Orgânica I (Engenharia Química) 

 QO422 Química Orgânica II (Engenharia Química) 
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III – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos 

Carga horária  : 1770 horas (46,1% do total) 

 

 EQ415 Termodinâmica I 

 EQ515 Termodinâmica II 

 EQ541 Fenômenos de Transporte I 

 EQ583 Bioengenharia I 

 EQ601 Laboratório de Engenharia Química I 

 EQ622 Eletroquímica e Corrosão 

 EQ641 Fenômenos de Transporte II 

 EQ651 Operações Unitárias I 

 EQ701 Laboratório de Engenharia Química II 

 EQ712 Cinética Química Aplicada 

 EQ741 Fenômenos de Transporte III 

 EQ751 Operações Unitárias II 

 EQ771 Instrumentação na Indústria Química 

 EQ791 Análise Técnico-Econômica 

 EQ801 Laboratório de Engenharia Química III 

 EQ812 Reatores Químicos 

 EQ817 Controle de Processos 

 EQ852 Operações Unitárias III 

 EQ861 Preservação do Meio Ambiente 

 EQ883 Bioengenharia II 

 EQ902 Laboratório de Engenharia Química IV 

 EQ922 Projeto Químico 

 EQ991 Análise e Simulação de Processos 

 Eletiva1  

 Eletiva2 

 Eletiva3 

 

O aluno deverá cumprir no mínimo 08 créditos em disciplinas eletivas, que 

correspondem a 3 disciplinas, dentre as seguintes disciplinas que constam do catálogo 

do curso: 

 

 EQ041 Tópicos em Projeto Químico 

 EQ042 Qualidade na Engenharia Química 

 EQ052 Tópicos em Processos Químicos 
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 EQ061 Tópicos em Análise Técnico-Econômica 

 EQ062 Tópicos em Gestão Industrial 

 EQ071 Tópicos em Catálise 

 EQ081 Tópicos em Engenharia de Segurança 

 EQ096 Tecnologia da Fluidização 

 EQ097 Eficiência Energética em Processos Químicos 

 EQ098 Tópicos em Engenharia de Processos 

 EQ099 Tópicos em Sistemas Particulados 

 EQ841 Tópicos em Métodos Numéricos e Aplicações em Fenômenos de 

Transporte 

 EQ917 Tópicos em Controle de Processos por Computador 

 EQ941 Tópicos em Operações e Reatores 

 EQ951 Materiais da Indústria Química 

 EQ952 Introdução ao Processamento de Polímeros 

 EQ954 Cinética e Reatores de Polimerização 

 EQ961 Tópicos em Energia 

 EQ971 Tópicos em Termodinâmica Aplicada 

 EQ983 Tópicos em Processos Biotecnológicos 

 EQ984 Otimização de Processos de Separação e Impactos Ambientais 

 EQ985 Tópicos em Biocatálise 

 EQ994 Incineração Térmica de Resíduos Perigosos 

 EI---- Integralização de Estudos 

 

e 04 créditos eletivos em qualquer disciplina da Unicamp. 

 

IV – Estágios 

Carga horária  : 180 horas (4,6% do total) 

 

 EQ004 – Estágio de Engenharia Química II 

 

V – Trabalho Final de Curso 

Carga horária  : 150 horas (3,9% do total) 

 

 EQ950 – Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso 

 EQ050 – Trabalho de Conclusão de Curso 
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A seguir é apresentada a distribuição percentual nos tópicos sugeridos nas diretrizes 

curriculares de 2002. 

 

Conteúdos Curriculares dos Cursos de Graduação em Engenharia Química 

09 (integral) e 39 (noturno) 

 

Carga horária total dos cursos: 3840 h. 

 

I – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Básicos 

Carga horária  :  1620 horas (42,1% do total) 

 

Metodologia Científica e Tecnológica 

 EQ101 Introdução a Processos e Indústrias Químicas 

 

Comunicação e Expressão 

 EQ601 Laboratório de Engenharia Química I 

 

Informática 

 MC102 Algoritmos e Programação de Computadores 

 

Expressão Gráfica  

 EM312 Desenho Técnico 

 

Matemática 

 MA111 Cálculo I 

 MA141 Geometria Analítica e Vetores 

 MA211 Cálculo II 

 MA311 Cálculo III 

 ME414 Estatística para Experimentalistas 

 

Física 

 F 128 Física Geral I 

 F 129 Física Experimental I 

 F 328 Física Geral III 

 F 329 Física Experimental III 

 

Fenômenos de Transporte 

 EQ541 Fenômenos de Transporte I 
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 EQ641 Fenômenos de Transporte II 

 EQ741 Fenômenos de Transporte III 

 

           Mecânica dos Sólidos  

 F 313 Mecânica Geral 

 EM423 Resistência dos Materiais 

 

Eletricidade Aplicada  

 ET016 Eletrotécnica 

 

Química 

 QG101 Química I 

 QG102 Química Experimental I 

 QI242 Química Inorgânica Teórica 

 QI244 Química Inorgânica Experimental 

 

Ciência e Tecnologia dos Materiais  

 EQ531 Aplicações dos Materiais em Engenharia Química 

 

Administração e Economia 

 EQ791 Análise Técnico-Econômica 

 

Ciências do Ambiente  

 EQ861 Preservação do Meio Ambiente 

 

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania 

 GT001 Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 CE304 Direito 

 

 

II – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionalizantes 

Carga horária  : 1200 horas (31,3% do total) 

 

Algoritmos e Estruturas de Dados 

 MS211 Cálculo Numérico 

 

Bioquímica 

 EQ583 Bioengenharia I 
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Instrumentação 

 EQ771 Instrumentação na Indústria Química 

 

Métodos Numéricos 

 EQ502 Introdução à Análise de Processos 

 

Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas 

 EQ991 Análise e Simulação de Processos 

 

Operações Unitárias 

 EQ651 Operações Unitárias I 

 EQ751 Operações Unitárias II 

 EQ852 Operações Unitárias III 

 

Processos Químicos e Bioquímicos 

 EQ481 Introdução à Engenharia Química 

 

Química Analítica 

 QA313 Química III (Engenharia Química) 

 

Química Orgânica 

 QO323 Química Orgânica I (Engenharia Química) 

 QO422 Química Orgânica II (Engenharia Química) 

 

Reatores Químicos e Bioquímicos 

 EQ812 Reatores Químicos 

 

Termodinâmica Aplicada 

 EQ415 Termodinâmica I 

 EQ515 Termodinâmica II 
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III – Disciplinas do Núcleo de Conteúdos Específicos 

Carga horária  : 690 horas (18,0% do total) 

 

 EQ622 Eletroquímica e Corrosão 

 EQ701 Laboratório de Engenharia Química II 

 EQ712 Cinética Química Aplicada 

 EQ801 Laboratório de Engenharia Química III 

 EQ817 Controle de Processos 

 EQ883 Bioengenharia II 

 EQ902 Laboratório de Engenharia Química IV 

 EQ922 Projeto Químico 

 Eletiva1  

 Eletiva2 

 Eletiva3 

 

O aluno deverá cumprir no mínimo 08 créditos em disciplinas eletivas, que 

correspondem a 2 disciplinas, dentre as seguintes disciplinas que constam do catálogo 

do curso: 

 

 EQ041 Tópicos em Projeto Químico 

 EQ042 Qualidade na Engenharia Química 

 EQ052 Tópicos em Processos Químicos 

 EQ061 Tópicos em Análise Técnico-Econômica 

 EQ062 Tópicos em Gestão Industrial 

 EQ071 Tópicos em Catálise 

 EQ081 Tópicos em Engenharia de Segurança 

 EQ096 Tecnologia da Fluidização 

 EQ097 Eficiência Energética em Processos Químicos 

 EQ098 Tópicos em Engenharia de Processos 

 EQ099 Tópicos em Sistemas Particulados 

 EQ841 Tópicos em Métodos Numéricos e Aplicações em Fenômenos de 

Transporte 

 EQ917 Tópicos em Controle de Processos por Computador 

 EQ941 Tópicos em Operações e Reatores 

 EQ951 Materiais da Indústria Química 

 EQ952 Introdução ao Processamento de Polímeros 

 EQ954 Cinética e Reatores de Polimerização 

 EQ961 Tópicos em Energia 
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 EQ971 Tópicos em Termodinâmica Aplicada 

 EQ983 Tópicos em Processos Biotecnológicos 

 EQ984 Otimização de Processos de Separação e Impactos Ambientais 

 EQ985 Tópicos em Biocatálise 

 EQ994 Incineração Térmica de Resíduos Perigosos 

 EI---   Integralização de Estudos 

E 04 créditos eletivos em qualquer disciplina da Unicamp 

 

 

IV – Estágios 

Carga horária  : 180 horas (4,6% do total) 

 

 EQ004 – Estágio de Engenharia Química II 

 

 

V – Trabalho Final de Curso 

Carga horária  : 150 horas (3,9% do total) 

 

 EQ950 – Introdução ao Trabalho de Conclusão de Curso 

 EQ050 – Trabalho de Conclusão de Curso 

 

 

.  
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 No núcleo de conteúdos básicos, o currículo da EQ/Unicamp contempla 

diretamente as exigências de matemática, química, física, informática, fenômenos de 

transporte, eletricidade aplicada, ciência e tecnologia de materiais, administração e 

economia, com disciplinas específicas para cada conteúdo (com laboratórios para os 

conteúdos de química, física e informática). Os tópicos de ciências do ambiente e 

mecânica de sólidos são abordados em disciplinas relacionadas com resistência de 

materiais e preservação do meio ambiente, e humanidades, ciências sociais e cidadania 

em uma disciplina eletiva. Já os conteúdos de metodologia científica e tecnológica, 

comunicação e expressão, e expressão gráfica são abordados em diversas disciplinas ao 

longo do curso, com ênfase nas disciplinas de Laboratórios de Engenharia Química 

(confecção de relatórios técnicos, apresentações orais, pesquisa bibliográfica), Projeto 

Químico, e Trabalho de Conclusão de Curso. 

 No núcleo de conteúdos profissionalizantes, o currículo aborda um subconjunto 

constituído de conteúdos característicos de área de Engenharia Química, constituído de 

termodinâmica, cinética química, operações unitárias, reatores químicos e 

bioquímicos, instrumentação e controle, análise de processos, modelagem e simulação, 

processos químicos e bioquímicos, projeto químico, dentre outros.  

 O currículo é complementado com disciplinas de extensão e aprofundamento, 

visando o adequado desenvolvimento de competências habilidades, através de um 

conjunto de disciplina eletivas que permitem o aprofundamento dos diferentes tópicos.  

Com relação às competências e habilidades que devem ser desenvolvidas pelos 

alunos ao longo do curso, pode-se apontar, a título de exemplo, conforme indicado na 

Tabela 5, algumas das disciplinas e atividades nas quais tal desenvolvimento é 

atualmente efetuado. Destaca-se que as atividades de desenvolvimento destas 

capacidades em absoluto se limitam ao âmbito das disciplinas mencionadas, permeando, 

ao invés, por boa parte das disciplinas do curso, de forma integrada, através de 

estratégias como a realização de trabalhos em grupos em tópicos a serem selecionados 

pelos próprios alunos (inseridos no conteúdo de uma dada disciplina), que requeiram a 

escrita de uma monografia e apresentação oral. 
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Tabela 5 - Competências e habilidades gerais estabelecidas na Resolução CNE/CES de 

11/03/2002 e exemplos de disciplinas e atividades nas quais tais competências e 

habilidades são desenvolvidas. 

 

Competências e habilidades gerais Disciplinas e atividades 

típicas 

I - aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, 

tecnológicos e instrumentais à engenharia; 

Todas as disciplinas 

experimentais e do ciclo 

profissionalizante 

II - projetar e conduzir experimentos e interpretar 

resultados; 

EQ601, EQ701, EQ801, 

EQ902, EQ922, EQ991 

III - conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e 

processos; 

EQ922, EQ991 

IV - planejar, supervisionar, elaborar e coordenar projetos 

e serviços de engenharia; 

EQ922 

V - identificar, formular e resolver problemas de 

engenharia; 

Todas as disciplinas do 

ciclo profissionalizante 

VI - desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e 

técnicas; 

EQ050, EQ771, EQ883, 

EQ950,EQ991 

VI - supervisionar a operação e a manutenção de 

sistemas; 

EQ502, EQ817 

VII - avaliar criticamente a operação e a manutenção de 

sistemas; 

EQ502, EQ817 

VIII - comunicar-se eficientemente nas formas escrita, 

oral e gráfica 

EQ050, EQ601, EQ701, 

EQ791, EQ801, EQ902, 

EQ922,  

IX - atuar em equipes multidisciplinares; Estágio, iniciação 

científica 

X - compreender e aplicar a ética e responsabilidade 

profissionais; 

EQ101, EQ861, EQ583, 

EQ883 

XI - avaliar o impacto das atividades da engenharia no 

contexto social e ambiental; 

GT001 

XII - avaliar a viabilidade econômica de projetos de 

engenharia; 

EQ791,EQ922 

XIII - assumir a postura de permanente busca de 

atualização profissional. 

Disciplinas eletivas 

 

 

2.7 Atividades  efetuadas  visando  melhoria  e  modernização  na  

execução  curricular  

 

No período entre 2007 e 2012 foram analisadas questões relevantes da execução 

curricular na FEQ, bem como instrumentos necessários para permitir a modernização 

curricular, com destaque para os tópicos apresentados a seguir. 
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1)  Adequação do estágio curricular à Lei 11.788-2008  

O procedimento para efetivação de um contrato de estágio inicia pelo 

cadastramento da empresa concedente do estágio no Serviço de Apoio ao Estudante 

(SAE), com envio das informações relativas ao estágio (nome do aluno, supervisor, 

plano de estágio, número de horas dedicação, duração do estágio, etc.). Este contrato é 

avaliado pelo SAE, verificando as condições do contrato relativo a seguro, prazos, 

cláusulas, etc. Uma vez aprovado o contrato este é enviado eletronicamente para a 

Coordenação de Graduação do curso do aluno, para avaliação dos aspectos acadêmicos 

do estágio: plano de atividades, satisfação dos pré-requisitos para realização do estágio, 

e número de horas semanais de atividades. No caso de recusa, o Coordenador apresenta 

a justificativa para tal no próprio formulário eletrônico. 

O estágio é avaliado pela Comissão de Graduação por meio de: 

 relatório individual elaborado pelo aluno com anuência do supervisor do 

estágio na organização concedente; 

 questionário de avaliação do estagiário pelo supervisor 

 questionário de avaliação do estágio e da organização concedente pelo 

aluno 

Em 2008 as regras de estágio na FEQ se adequaram às novas regras 

estabelecidas pela Lei 11788 – 2008, observadas, em seu aspecto legal, pelo SAE – 

Serviço de Apoio ao Estudante, e academicamente, pela Coordenação de Curso. 

Internamente, a FEQ prevê que o aluno poderá fazer estágio após ter o requisito parcial 

na disciplina EQ651 – Operações Unitárias I, isto é, ter sido aprovado por frequência e 

nota mínima na disciplina igual ou superior a 3,0; e ter cumprido pelo menos 55% do 

curso (CP – Coeficiente de Progressão maior ou igual a 0,55). 

 

2)  Integração de Conteúdo 

Em um curso ministrado por 45 professores, é importante manter mecanismos de 

acompanhamento do desempenho dos alunos, bem como a integração entre professores 

como forma de troca de experiências, identificação de deficiências, etc. As questões 

ligadas à integração de conteúdo ocorreram em um momento extremamente favorável, 

pois coincidiram com a publicação das novas diretrizes curriculares (Resolução CNE 

/CES 11 de 11 de Abril de 2002). Esta resolução veio regulamentar a flexibilização 

curricular preconizada pela nova LDB. O instrumento de avaliação de desempenho dos 
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alunos usado pela Coordenação do Curso eram os resultados do Exame Nacional de 

Cursos, que foi um instrumento de avaliação criado pela nova LDB (Lei 9.394 de 

20/12/1996). A análise crítica e detalhada dos resultados referentes ao curso de 

Engenharia Química mostraram desempenho inferior dos alunos nas questões 

envolvendo integração de conteúdo e, como resultado, foram propostas ações 

implementadas na disciplina de Projeto Químico, e que mudaram profundamente a 

forma de desenvolvimento da disciplina, resultando na proposição de uma nova 

formatação da disciplina de Projeto Químico. 

O conceito da nova abordagem dessa disciplina é permitir ao aluno uma revisão 

orientada do conteúdo de todo o curso de Engenharia Química. O projeto pedagógico 

desta disciplina é, através da orientação de um professor, desenvolver o projeto do 

processo químico proposto bem como a análise econômica do problema colocado. O 

projeto proposto deve possuir componentes típicos de um processo químico industrial, 

como reações secundárias, processos de separação, reciclo, utilidades disponíveis, etc. 

O conteúdo programático deve necessariamente abranger: 

 Definições básicas e tipos de projetos 

 Balanços de massa e energia 

 Fluxogramas 

 Simbologia e instrumentação 

 Simuladores comerciais - Introdução ao ASPEN 

 Critérios para dimensionamento de reatores 

 Critérios para dimensionamento de trocadores de calor 

 Critérios para dimensionamento de colunas de destilação 

 Critérios para dimensionamento de vasos de separação 

 Critérios para dimensionamento de linhas e bombas 

 Válvulas de controle  

 Memorial de cálculo 

Cada etapa do desenvolvimento do projeto é acompanhada por um grupo de 

docentes e avaliada periodicamente através de relatórios parciais e reuniões com os 

grupos de alunos. O trabalho de projeto é finalizado com a entrega de um projeto 

completo e a apresentação oral da análise econômica.  
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No ano de 2012 foi dado mais um passo no aprimoramento da disciplina de 

projeto através da definição de um procedimento de acompanhamento e comparação de 

resultados intermediários ao longo do semestre. 

 

3) Laboratórios de Ensino 

A Engenharia Química da Unicamp sempre teve nos laboratórios de Ensino de 

Graduação um grande diferencial. Ao longo dos anos, vários cursos, seguindo o modelo 

da FEQ, também implementaram laboratórios nos moldes dos laboratórios da FEQ. No 

período de 2003 a 2006, os laboratórios da FEQ foram totalmente reformados e 

remodelados para, além de atender os objetivos programáticos, apresentar uma nova 

configuração, atendendo melhor às especificações de segurança e meio-ambiente.  

Atualmente está em estudo a redistribuição dos experimentos para melhor 

adequar a prática ao conteúdo, já que muitas melhorias foram feitas, podendo-se agora 

expandir a avaliação de conteúdo a ser explorado em cada experimento. 

 

 

 

 

4) Trabalho de Conclusão de Curso 

A partir de 2007 a FEQ passa a oferecer o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC). Essa nova realidade gerou discussões internas acerca do propósito do TCC, 

conforme inclusive já mencionado por ocasião da descrição do workshop “Integrar para 

Inovar”. A principal conclusão é que o espírito do TCC é permitir ao aluno atingir 

autonomia, qualificando-o para o mercado de trabalho. Para permitir a implementação 

do TCC nestes moldes, a grade curricular está sendo alterada para que o último semestre 

do aluno no curso de engenharia química seja dedicado quase exclusivamente a essa 

atividade, sendo o trabalho do aluno supervisionado por um professor e avaliado por 

uma banca. 

O aluno deverá demonstrar capacidade de propor e elaborar um trabalho de 

síntese e integração de conhecimento na área de Engenharia Química, de forma 

autônoma e independente, sob supervisão de um Docente da FEQ. A responsabilidade 

de encaminhar a proposta de tema e elaborar o trabalho de conclusão do curso é do 

aluno. 

 Atualmente o TCC é desenvolvido em dois semestres. 
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O TCC deverá enfocar temas referentes a processos e/ou produtos, devendo 

contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas do 

profissional da área de engenharia química.  

O processo de elaboração do TCC dar-se-á em três etapas: 

1. Proposta, avaliação e aprovação do tema do trabalho; indicação do 

supervisor. Atualmente esta etapa está sendo desenvolvida na disciplina 

EQ950, anterior ao desenvolvimento do TCC propriamente dito. 

2. Elaboração do trabalho. 

3. Avaliação do trabalho. 

Os alunos deverão propor um tema de trabalho. O trabalho poderá ser proposto e 

elaborado de forma individual ou em duplas. Os temas deverão ser relativos a assuntos 

da área de Engenharia Química e poderão contemplar assuntos gerais da Engenharia 

Química, análise e resolução de problema de Engenharia Química detectado durante 

atividades de estágio, continuação e/ou aprofundamento de projeto realizado na 

disciplina Projeto Químico (EQ922) e continuação e/ou aprofundamento de projeto de 

iniciação científica, conforme anteriormente mencionado. 

A avaliação final do TCC será constituída por duas parcelas com pesos 0,7 e 0,3 

que contemplam a avaliação escrita do trabalho e avaliação na apresentação oral na 

forma de pôster, respectivamente. O trabalho é acompanhado por um supervisor, e 

posteriormente submetido a dois avaliadores, os quais avaliam tanto o trabalho escrito, 

quanto a apresentação na forma de pôster. 

 

 

5) Vetor de carga horária das disciplinas 

Esta discussão foi conduzida no âmbito da Unicamp. As novas diretrizes 

publicadas para todos os cursos em 2002 permitiram que fosse discutida a questão das 

cargas horárias dos cursos frente a uma visão mais moderna do ensino, em que o 

aprendizado não acontece apenas no espaço formal da sala de aula, ainda mais tendo em 

conta os recursos hoje disponíveis de acesso a conteúdos, realização de trabalhos etc. 

Como resultado, a Unicamp tem hoje um novo vetor de carga horária em que, segundo 

o projeto pedagógico da disciplina, a carga horária total de dedicação exigida para a 

formação seja adequadamente definida. 
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Os novos vetores deverão abranger as seguintes atividades: 

 Atividade T (Teórica) – é o campo que expressa as atividades semanais 

presenciais, definida pela relação, em tempo integral, entre professores e alunos, 

com exposição e discussão de conteúdos organizados sistematicamente.  

 Atividade L (Laboratório) – é o campo que expressa as atividades semanais 

que envolvem efetivamente alunos e professores, em tempo integral, no 

desenvolvimento prático dos conteúdos, dentro de um ambiente projetado e 

adequado para este fim, onde se incluem os laboratórios científicos, 

experimentais, corporais, computacionais, palco, campo experimental e outras 

atividades definidas a critério da CCG. 

 Atividade P (Prática) – é o campo que expressa as atividades semanais que 

envolvem efetivamente alunos e professores, em tempo integral, no 

desenvolvimento prático dos conteúdos. Dentre as possíveis atividades que 

podem ser vistas como práticas incluem-se atividades de campo relativas à 

coleta e à observação; atividades de campo junto à comunidade; 

desenvolvimento de projetos; atividades práticas em métodos e técnicas de 

pesquisa e produção para as Ciências Humanas e Artes; atividades assistenciais 

relativas ao internato, às disciplinas clínicas e às disciplinas práticas 

supervisionadas que ocorrem, por exemplo, nos cursos da área da saúde, visitas 

técnicas e outras atividades a critério da CCG. 

 Atividade O (Orientada) – é o campo que expressa as atividades semanais em 

que os alunos desenvolvem com maior autonomia seus estudos, sob orientação 

e/ou supervisão de docente(s), onde se incluem: atividades artísticas, atividades 

em bibliotecas, estágio supervisionado, estudo dirigido, iniciação científica; 

oficinas, projetos em empresa Jr, realização de monografia, trabalhos de finais 

de curso e trabalhos práticos, além de outras atividades a critério da CCG. 

 Atividade D (a Distância) - é o campo que expressa atividades semanais não 

presenciais realizadas exclusivamente por meio eletrônico associadas a apoio 

das atividades teóricas, práticas ou de laboratório.  

 Atividade E (Estudo) - é o campo que expressa o número de horas semanais 

estimado para estudos complementares às atividades da disciplina, realizada de 

forma individual, consistindo em leituras, exercícios, estudos, práticas, treinos, e 

outros, que visem garantir uma formação adequada nas habilidades em questão. 
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É a sugestão do número de horas que o aluno deve trabalhar individualmente, 

além das horas cumpridas nas outras atividades, para obter sucesso no seu 

aprendizado. 

Dentre as disciplinas que atualmente fazem parte do currículo do curso de 

Engenharia Química, algumas já formam adaptadas ao novo vetor de carga didática, 

permitindo uma melhor descrição do projeto pedagógico destas disciplinas na 

distribuição de carga horária: 

 Projeto Químico (EQ922): 10 créditos, com 2 horas semanais teóricas e 8 horas 

semanais de atividades orientadas. 

 Laboratório de Engenharia Química IV (EQ902): 8 créditos, com 4 horas 

semanais de atividades de laboratório e 4 horas semanais de atividades 

orientadas. 

 Trabalho de conclusão de curso (EQ050): 9 créditos, com 1 hora semanal 

teórica e 8 horas semanais de atividades orientadas. 

Houve alteração dos vetores de carga horária de várias disciplinas, incorporando 

as aulas efetivas de laboratório e/ou exercícios no vetor da disciplina. Além disto, a 

definição no vetor de carga horária das Horas Orientadas (O) tem se mostrado um 

elemento  importante na sinalização para o aluno do número de horas de dedicação aos 

trabalhos extra-classe da disciplina (não são horas de estudo). 

 

 

2.8  Composição do corpo docente  

 

As disciplinas do curso de Engenharia Química com sigla EQxxx são 

ministradas por docentes da Faculdade de Engenharia Química (FEQ). As demais 

disciplinas são ministradas por outras unidades da Unicamp. A Tabela 6 apresenta os 

professores da FEQ com a respectiva titulação de cada um, enquanto a Tabela 7 

apresenta apenas a composição numérica dos professores das demais unidades, tendo 

em vista que qualquer um deles pode ser indicado para ministrar disciplinas para o 

curso. 
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Tabela 6 - Relação de docentes do curso de Engenharia Química lotados na FEQ, em 

regime de dedicação integral à docência e à pesquisa (RDIDP), regime de turno 

completo (RTC) e regime de turno parcial (RTP). 

 

DOCENTE Titulação Dedicação 

Adilson Pires Afonso Doutor  RTC 

Aline Carvalho da Costa Doutor RDIDP 

Ana Maria Frattini Fileti Doutor RDIDP 

Ana Rita Morales Doutor RDIDP 

Ângela Maria Moraes Doutor RDIDP 

Antonio Carlos Luz Lisboa Doutor RDIDP 

Antonio José Gomes Cobo Doutor RDIDP 

Artur Zaghini Francesconi Doutor RDIDP 

Edson Tomaz Doutor RDIDP 

Elias Basile Tambourgi Doutor RDIDP 

Elizabete Jordão Doutor RDIDP 

Everson Alves Miranda Doutor RDIDP 

Flávio Vasconcelos da Silva Doutor RDIDP 

Guilherme José de Castilho Doutor RDIDP 

Gustavo Paim Valença Doutor RDIDP 

João Sinézio de Carvalho Campos Doutor RDIDP 

José Roberto Nunhez Doutor RDIDP 

José Vicente Hallak D’Angelo Doutor RDIDP 

Júlio Roberto Bártoli  Doutor RDIDP 

Kátia Tannous Doutor RDIDP 

Leila Peres Doutor RDIDP 

Liliane Maria Ferrareso Lona  Doutor RDIDP 

Lúcia Helena Innocentini Mei Doutor RDIDP 

Lucimara Gaziola de La Torre Doutor RDIDP 

Marco Aurélio Cremasco Doutor RDIDP 

Maria Alvina Krähenbühl Doutor RDIDP 

Maria Aparecida Silva Doutor RDIDP 

Maria Helena Andrade Santana Doutor RDIDP 

Maria Regina Wolf Maciel Doutor RDIDP 
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Maria Teresa Moreira Rodrigues Doutor RDIDP 

Marisa Masumi Beppu Doutor RDIDP 

Martín Aznar Doutor RDIDP 

Melissa Gurgel Adeodato Vieira Doutor RDIDP 

Meuris Gurgel Carlos da Silva Doutor RDIDP 

Milton Mori Doutor RDIDP 

Osvaldir Pereira Taranto Doutor RDIDP 

Reginaldo Guirardello Doutor RDIDP 

Roberta Ceriani Doutor RDIDP 

Roger Josef Zemp Doutor RDIDP 

Rubens Maciel Filho Doutor RDIDP 

Sandra Lúcia da Cruz Doutor RDIDP 

Sávio Souza Venâncio Vianna Doutor RDIDP 

Sergio Persio Ravagnani Doutor RDIDP 

Sônia Maria Bueno Doutor RDIDP 

Telma Teixeira Franco Doutor RDIDP 

Wagner dos Santos Oliveira Doutor RTC 
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Tabela 7 - Número de docentes de outras unidades da Unicamp que podem ministrar 

disciplinas no curso de Engenharia Química (situação em 2006). 

 

Unidade Disciplina Doutores Mestres Graduados Total 

Economia CExxx 61 11 01 73 

Mecânica EMxxx 76 02 0 78 

Elétrica ETxxx 85 02 0 87 

Física Fxxx 80 01 0 81 

Matemática MAxxx 48 00 0 49 

Matemática Aplicada   MSxxx 46 02 0 48 

Estatística MExxx 19 01 0 20 

Química QAxxx, QGxxx, 

QIxxx, QOxxx 

79 0 0 79 

IG GT001 50 0 0 50 

Inst. Computação MCxxx 46 02 0 47 

 

 

 

2.9.  Estratégias  e atividades  futuras  

 

Atualmente nas grandes universidades, a discussão sobre os cursos de 

engenharia localiza-se menos na estrutura curricular (muito embora algumas inovações 

importantes venham sendo implementadas), e mais no aprendizado dos alunos. 

 Um grande motivador desta discussão tem sido a questão do ensino de ciências 

de uma forma geral, e em particular, o ensino da engenharia. 

 Dois desafios principais tem surgido no ensino de engenharia: 

a) O tipo de aluno que hoje recebemos na universidade, que estudou e cresceu 

em um ambiente mais dinâmico, com acesso a informação (não 

necessariamente de qualidade); 

b) O desenvolvimento tecnológico rápido que coloca desafios de como manter 

os cursos atualizados. 
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Os cursos de engenharia tem procurado discutir estes temas, e a Pró reitoria de 

Graduação da Unicamp tem sido ativa na proposição de agenda e facilitação da 

discussão dos temas. 

Um grupo de professores da Unicamp tem participado ativamente de discussão 

através de workshops, que tem o objetivo de criar replicadores de novas abordagens de 

ensino.  

Ao longo de 2013 a Coordenação de Graduação da FEQ tem o desafio de 

colocar em discussão as novas técnicas com as quais tem tido contato, destacando as 

técnicas de PBL – Project Based Learning e PI - Peer Instruction. Estas duas estratégias 

foram eleitas não só pelo uso mais extenso em vários cursos, mas também porque são 

abordagens que podem ser usadas em disciplinas práticas ou teóricas. 

A disciplina de EQ101 será usada como piloto de PBL. 

Para o ano de 2013 há ainda duas tarefas importantes que foram apontadas pelo 

corpo docente como fundamentais para dar prosseguimento às discussões internas: 

a) Formação do núcleo docente estruturante.  

b) Proposta de alinhamento das disciplinas EQ950 e EQ050 (TCC) 

 

Formação do Núcleo Docente Estruturante 

 Em 2006 os workshops da FEQ haviam apontado que o curso poderia ser 

melhorado, evitando superposição de conteúdos, e estabelecendo um encadeamento 

mais efetivo das disciplinas iniciais da EQ, como já foi apontado no item 1.3. 

 O resultado prático observado até agora é a necessidade urgente de coordenada 

efetivamente as disciplinas, cuidando do encadeamento das mesmas tanto dentro de uma 

mesma área (por exemplo Termodinâmica), como entre disciplinas de áreas diferentes 

que compartilham conteúdo (Simulação e Operações Unitárias por exemplo). Claro que 

esta sempre foi uma questão primordial em qualquer currículo, mas tem se tornado mais 

importante nas engenharias pelos avanços tecnológicos, disponibilidade de capacidade 

de cálculo etc, que por vezes podem, se não bem usados estes recursos, provocar 

lacunas de formação importantes. 

 Os professores apontaram então que a formação do Núcleo Docente Estruturante 

(NDE), com uma composição diferente da Comissão de Graduação (CG), deveria ter o 

papel de aparar as arestas existentes no encadeamento de disciplinas. Deve-se observar 

que a função da Comissão de Graduação é diferente da função do Núcleo Docente 
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Estruturante, pois a CG tem a seu cargo funções executivas de elaboração de horários, 

distribuição de carga didática etc,  

A tradição na FEQ tem sido de definir o conteúdo programático de disciplinas 

sem, no entanto, definir habilidades a serem desenvolvidas pelos alunos, nem como tais 

habilidades serão desenvolvidas (o percurso do aluno nas disciplinas). A implantação do 

NDE deverá contribuir para suprir esta deficiência. 

 

 

Acompanhamento de egressos 

Um aspecto importante do processo de avaliação de curso é o acompanhamento 

de egressos do curso, o que vem sendo efetuado de forma bastante tímida na Engenharia 

Química. As discussões e estudos em andamento mostram claramente que existe a 

necessidade de implantação de um sistema formal de acompanhamento de egressos, 

para permitir a avaliação mais clara do posicionamento dos formandos no mercado de 

trabalho, assim como para avaliar as necessidades de alterações curriculares para a 

evolução eficiente do curso. 

Durante alguns anos a AExAFEQ (Associação dos Ex-Alunos da FEQ) exerceu 

papel importante na avaliação do curso, uma vez que forneceu as opiniões e sugestões 

dos profissionais formados na FEQ/Unicamp que estão atuando no mercado de trabalho. 

Entretanto, esta associação vem atuando de forma muito limitada há alguns anos.  

Este é um ponto que, embora muito discutido, nunca foi resolvido a contento. 

Algumas das questões de acompanhamento de ex-alunos passam por políticas gerais da 

universidade. No entanto a FEQ deverá, através do uso de redes sociais já existentes, 

nuclear uma nova proposta participativa de seus ex-alunos. 

 

Renovação das Salas de Aula e Parque de Computadores 

No período de 2007 a 2012 foram aprovados vários projetos internos de renovação da 

infraestrutura de graduação. A seguir a lista de recursos aprovados. 

a) Manutenção dos laboratórios: R$ 30.000,00 

b) Renovação do Parque de Computadores: R$ 100.000,00 

c) Renovação das salas de aula: substituição de todas as carteiras por modelos mais 

confortáveis e ergonômicos, substituição de todos os projetores, aquisição de 
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quadros interativos e instalação de tablados para a instalação adequada das 

lousas interativas (em processo de licitação): R$ 100.000,00 

d) Aprovação de um prédio para as novas instalações do curso de graduação: foi 

aprovado projeto da diretoria da FEQ para a construção das novas salas de aula, 

salas de estudo e instalação da secretaria de graduação. É um projeto de R$ 

2.500.000,00, atualmente em fase de projeto. 


