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1. Ambiente de Inserção: 

 

A área química é complexa, abrange milhares de produtos e participa de 

quase todas as cadeias produtivas. Envolve indústrias de grande porte 

(petroquímica, plásticos, fertilizantes, etc.), escritórios de projetos, empresas que 

operam em menor escala intensivas em tecnologia (química fina, biotecnologia), 

empresas de pequeno e médio porte que precisarão de significativa 

profissionalização para se manterem no mercado globalizado. Além disto, o 

desenvolvimento científico-tecnológico acelerado traz, continuamente, a 

incorporação de novas áreas do conhecimento e o aprofundamento do estudo, com 

abordagem de novos métodos e técnicas, nas áreas já existentes.  

 

O setor de produtos químicos é responsável por uma grande parcela do 

déficit da balança comercial brasileira e, para que haja reversão deste quadro, há 

necessidade de investimentos para o crescimento do setor. Para sustentar 

tecnicamente o crescimento desta área é importante se planejar a entrada no 

mercado de profissionais que possam suprir as necessidades atuais e, provendo 

mão-de-obra qualificada que acompanhe o crescimento de mercado. 

 

Além dos vários setores da área química, o Centro Universitário da FEI, 

por sua história e localização, tem colocado muitos profissionais na cadeia produtiva 

do setor automobilístico. Embora sejam indústrias de base mecânica, a área de 

controle e gerenciamento do meio ambiente e tratamento de superfícies tem 

despontado também como mercado de trabalho para egressos do curso de 

engenharia química do Centro Universitário da FEI. Os recém-formados encontram 

também campo de trabalho nas áreas financeira, comercial e logística, em empresas 

dos mais diferentes segmentos da grande São Paulo. 

 

No complexo industrial do Grande ABC, têm-se indústrias químicas de 

atividades bastante diversificadas, incluindo o pólo petroquímico de Capuava, 

indústrias de especialidades químicas, indústrias de tintas e vernizes, resinas e 

polímeros, química de base, além de indústrias de pequeno e médio porte. 
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Para tanto, o engenheiro químico que queira estar inserido no mercado de 

trabalho atual e futuro deverá possuir formação generalista aliada a sólida e ampla 

formação técnica em sua área de atuação profissional, que o  capacite à atualização 

e aprendizagem contínuos. As características pessoais como capacidade de 

relacionamento, empreendedorismo e visão da engenharia num contexto mais amplo 

envolvendo questões éticas, ambientais e sócio-econômicas são, também, 

fundamentais para atuação neste ambiente globalizado e de inovação constante . 
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2. Campo de Atuação: 

 

Compete à Engenharia Química a criação, o desenvolvimento, o projeto, a 

implantação, a operação e o controle de processos e equipamentos envolvidos na 

transformação de matérias primas em produtos finais, levando em conta aspectos 

técnicos, ambientais, econômicos e sociais.  

 

Neste contexto, o engenheiro químico poderá atuar nos seguintes campos 

de atuação: 

- Engenharia de Processo; 

- Engenharia de Produção; 

- Projeto; 

- Pesquisa e Desenvolvimento; 

- Gerência de tecnologia e economia de processo; 

- Área Comercial e Marketing; 

- Área financeira ; 

- Instalação e manutenção de equipamentos; 

- Consultoria; 

- Meio Ambiente; 

- Administração, qualidade e serviços. 
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3. Perfil do Egresso (competências, habilidades e atitudes): 

 

Diante do contexto apresentado anteriormente e do perfil do Centro 

Universitário da FEI contemplado no Plano Pedagógico Institucional (PPI), o 

currículo do curso visa a formação de engenheiros químicos com:    

 

- Capacidade de análise crítica de processos, objetivando a melhoria 

técnica, econômica e ambiental; 

 

- Sólida formação em ciências básicas e de engenharia, que lhe permita 

identificar, avaliar e solucionar problemas de forma crítica e criativa e o 

torne apto e ciente da necessidade de aperfeiçoamento e atualização 

constantes; 

 

- Formação abrangente sob o ponto de vista técnico, econômico, legal e 

ambiental, que lhe permita exercer a engenharia química eticamente, em 

atendimento às necessidades da sociedade que o cerca; 

 

- Capacidade de comunicar-se de forma oral, escrita e gráfica; atuar em 

equipes multidisciplinares e com postura pró-ativa e empreendedora. 

 

Para atender ao perfil acima definido, buscamos o desenvolvimento das 

seguintes habilidades e competências: 

 

Gerais: 

 

- Gerenciamento de recursos; 

- Aplicação de metodologia; 

- Compreensão sobre a profissão e das várias áreas da engenharia; 

- Análise e contextualização de problemas. 
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Específicas: 

 

- Desenvolvimento de processos industriais de transformação de matérias 

primas em produtos finais; 

 

- Concepção, projeto e análise de sistemas de troca térmica e de potência; 

transporte  de fluídos; separações e/ou misturas; transformações químicas 

e físicas; tratamento e recuperação de resíduos e efluentes Industriais; 

 

- Modelagem, simulação e otimização de sistemas e processos químicos; 

 

- Projeto de sistemas de controle em processos químicos; 

 

- Planejamento e análise de experimentos; 

 

- Dimensionamento de equipamentos e processos químicos; 

 

- Operação e manutenção de processos e equipamentos; 

 

- Concepção e desenvolvimento de novos produtos. 

 

 

Atitudes a serem desenvolvidas: 

 

- Ética; 

- Empreendedorismo; 

- Espírito investigativo e senso crítico; 

- Criatividade; 

- Adaptabilidade; 

- Trabalho em grupo; 

- Educação continuada. 
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4. Atividades complementares para os alunos: 

 
- Monitoria; 

- Iniciação Científica; 

- Iniciação Didática; 

- Programa de Ações Sociais (Pró-Base); 

- Projeto de Formatura da Engenharia Química; 

- Ciclo de Palestras (Semana da Engenharia Química); 

- Cursos Extra-Curriculares; 

- Visitas Técnicas. 
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5. Inovações consideradas significativas do Curso: 

 

- Atualização da Grade Curricular, atendendo as recomendações dos 

ENBEQ´s (Encontro Brasileiro de Ensino de Engenharia Química), as 

políticas públicas  e as necessidades do mercado de trabalho; 

 

- Melhoria na titulação do corpo docente. 
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6. Matriz Curricular: 

 

CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA - DIURNO 
 

MODULO BÁSICO 
 

1
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

CÓDIGO      DISCIPLINA CARGA HORÁRIA 

                                                                                                T         P 

MA 1110 - Cálculo Diferencial e Integral I.. ...................................................... ...6 0 
MA 1210 - Cálculo Vetorial e Geometria Analítica ........................................... .. 4 0 
CC 1410 - Introdução à Computação ............................................................... .. 2 2 
FS 1110 - Física I  ............................................................................................... 4 2 
ME 1110 - Desenho Técnico  ...........................................................................  4 0 
CS 1210 - Sociologia   ......................................................................................... 2 0 
CS 1510 - Educação Física  .............................................................................  0 2 

22  + 6 = 28 

  

2
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 MA 2121 - Cálculo Diferencial e Integral II ..........................................................6 0 
MA 2111 - Cálculo Numérico...............................................................................4 2 
MA 2220 - Álgebra Linear ...................................................................................4 0 
FS 2120 - Física II ...............................................................................................4 2 
QC 2110 - Química Geral I  .................................................................................4 2 
CS 2120 - Filosofia ………………………………..…………………  ……………….2       0 
                                                                                                                             24  +     6 = 30 

 MÓDULO PROFISSIONALIZANTE 
  

3
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

MA 3130 - Cálculo Diferencial e Integral III ......................................................  .. 4 0 
FS 3130 - Física III ...........................................................................................  .. 4 2 
FS 3310 - Mecânica do Corpo Rígido ..............................................................  .. 4 0 
QC 3120 - Química Geral II ..............................................................................  .. 2 2 
ME 3110 - Termodinâmica ...............................................................................  .. 4 0 
CS 3310 - Ensino Social Cristão ......................................................................  .. 2 0 
QC 3130 - Química Inorgânica .........................................................................  .. 2 2 
 22   + 6   =   28 

  

4
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

MA 4320 - Estatística Básica............................................................................  .. 2 0 
FS 4410 - Princípios e Aplicações de Física Moderna .....................................  .. 2 2 
ME 4410 - Princípios de Resistência dos Materiais .........................................  .. 2 0 
EL 4110 - Eletricidade Básica ..........................................................................  .. 4 2 
ME 4310 - Mecânica dos Fluidos I ...................................................................  .. 4 2 
QC 4210 - Química Analítica ............................................................................  .. 2 4 
QC 4310 - Fundamentos de Processos I .........................................................  .. 4 0 
 20   + 10   =   30 

  

5
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

QC 5210 - Química Analítica Instrumental .......................................................  .. 2 2 
QC 5320 - Fundamentos de Processos II ........................................................  .. 4 0 
ME 5330 - Mecânica dos Fluidos para a Engenharia Química.........................  .. 2 2 
QC 5410 - Química Orgânica I .........................................................................  .. 4 2 
QC 5510 - Termodinâmica Química I ...............................................................  .. 4 0 
QC 5610 - Fen. de Transportes I: Transferência de Calor I .............................  .. 4 0 
QC 5710 - Físico -química I: Eletroquímica e Corrosão ...................................  .. 2 2 
 22   + 8   =   30 
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6
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

QC 6420 - Química Orgânica II ........................................................................  .. 2 4 
QC 6520 - Termodinâica Química II .................................................................  .. 6 0 
QC 6620 - Fen. de Transportes II: Transferência de Massa ............................  .. 2 0 
QC 6720 - Físico-química II: Cinética Quím. e Fenôm. de Sup........................  .. 4 2 
QC 6810 - Operações Unitárias I .....................................................................  .. 4 0 
CS 6221 - Sociologia Industrial ........................................................................  .. 2 0 
PR 6320 - Contabilidade e Custos Industriais ..................................................  .. 2 0 
MR 6430 - Materiais Metálicos e Cerâmicos Aplicados à Indústria ..................  .. 2 0 
                                                                                                                             24    + 6   =  30 

  

7
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

QC 7110 - Laboratório de Eng. Química I ........................................................  .. 0 2 
QC 7310 - Processos Químicos I .....................................................................  .. 2 0 
QC 7430 - Química Orgânica III .......................................................................  .. 2 4 
QC 7580 - Reatores Químicos .........................................................................  .. 4 0 
QC 7630 - Fen. de Transportes III: Transferência de Calor II ..........................  .. 4 0 
PR 7320 - Análise Econômica de Investimentos ..............................................  .. 2 0 
CS 7131 - Moral e Religião ..............................................................................  .. 2 0 
QC 7820 - Operações Unitárias II ....................................................................  .. 4 0 
QC 7910 - Tratamento de Águas .....................................................................  .. 2 2 
 22   + 8   =   30 

  

8
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

QC 8120 - Laboratório de Eng. Química II .......................................................  .. 0 4 
QC 8320 - Processos Químicos II ....................................................................  .. 2 0 
QC 8550 - Instrumentação ...............................................................................  .. 4 0 
QC 8560 - Simulação e Modelagem ................................................................  .. 4 0 
QC 8830 - Operações Unitárias III ...................................................................  .. 4 0 
PR 8130  - Organização da Produção e Serviços ............................................  .. 2 0 
CS 8411 - Legislação e Noções de Direito .......................................................  .. 2 0 
MR 8440 - Materiais Poliméricos Aplicados à Indústria ...................................  .. 2 2 
 20   + 6   =   26 

  

9
º 

P
E

R
ÍO

D
O

 

QC 9130 - Laboratório de Eng. Química III ......................................................  .. 0 2 
QC 9410 - Química Industrial I .........................................................................  .. 2 3 
QC 9560 - Planejamento e Projeto de Instalações ...........................................  .. 2 0 
QC 9580 - Controle de Processos ....................................................................  .. 4 0 
QC 9840 - Operações Unitárias IV ...................................................................  .. 4 0 
QC 9910 - Biotecnologia Industrial I .................................................................  .. 2 2 
PR 9410 - Higiene e Segurança do Trabalho e Ergonomia .............................  .. 2 0 
QC 9610 - Trabalho Final de Curso I ...............................................................  .. 0 2 
 16   + 9   =   25 

  

1
0

º 
P

E
R

ÍO
D

O
 

QC 0420 - Química Industrial II ........................................................................  .. 2 3 
QC 0920 - Biotecnologia Industrial II ................................................................  .. 2 2 
QC 0930 - Engenharia Ambiental .....................................................................  .. 4 2 
QC 0620 - Trabalho Final de Curso II ..............................................................  .. 0 2 
QC 0610 - Estágio Supervisionado em Eng. Química ......................................  .. 0 2 
PR 0910 - Gestão Ambiental  ...........................................................................  .. 2 0 
PR 0210 - Gestão da Qualidade ......................................................................  .. 2 0 
 12   + 11   23 
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 7. Ementas de Disciplinas 

 
 

Módulo Básico 

 
1o Ciclo 
 
Cálculo Diferencial e Integral I 
Conjuntos numéricos usuais. Conceitos de funções, funções básicas. Limites, formas 
indeterminadas, limites fundamentais. Derivada, reta tangente, regras de derivação, 
problemas de máximos e mínimos, regra de L’Hospital. Taxa de variação. Esboço de 
curvas. Diferenciais. 
 
Cálculo Vetorial e Geometria Analítica 
Vetores. Dependência linear. Base. Mudança de base. Produto escalar. Produto 
vetorial. Produto misto. Sistema de coordenadas. Reta e Plano. Posições relativas. 
Superfícies esféricas. 
 
Introdução à Computação 
Linguagem algorítmica. Linguagem de programação. Ambiente de programação. 
Fluxos seqüenciais, fluxos alternativos, fluxos repetitivos. Modularização e 
subprogramas. Tipos estruturados: listas e registros. 
 
Física I  
Cinemática escalar do ponto; cinemática vetorial do ponto; elementos geométricos 
da trajetória; movimento circular de uma partícula; Leis de Newton; equilíbrio do 
ponto; trabalho; potência de uma força; energia cinética; energia potencial; energia 
mecânica; conservação e não conservação da energia mecânica; quantidade de 
movimento; conservação da quantidade de movimento. 
 
Desenho Técnico  
Estudo das várias técnicas do desenho de projeções normalizado para uma eficiente 
leitura e interpretação de desenho técnico em engenharia, além de desenvolver 
hábitos motores corretos na execução de desenhos e uso do instrumental. 
Desenvolvimento de raciocínio espacial e criatividade. 
 
Sociologia 
Sociologia e Sociedade. Indivíduo e Sociedade. Instituições sociais e Controle social 
Instituições formais. Modalidade social. Sociedade do conhecimento 
 
Educação Física 
Incentivar a prática das atividades físicas como instrumento de boa saúde, ampliar 
conhecimento das modalidades desportivas através da prática orientada, 
conscientizar o aluno da importância sobre a harmonia do coprpo e alma, servindo 
como base as atividades físicas e desporto. 
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2º Ciclo 
 
Cálculo Diferencial e Integral II 
Integrais indefinidas e definidas. Técnicas de integração. Aplicações. Funções de 
duas variáveis – aplicações. Integrais duplas. Análise vetorial. Equações diferenciais 
de primeira ordem. Equações diferenciais de segunda ordem com coeficientes 
constantes. 
 
Cálculo Numérico 
Sistemas lineares: métodos exatos e iterativos. Zeros de funções: método gráfico e 
numérico. Aproximação de funções – Método dos Mínimos Quadrados. Interpolação 
– Método de Newton e Método de Lagrange. Integração numérica. Equações 
diferenciais – métodos numéricos. 
 
Física II 
Temperatura e calor; 1a. Lei da Termodinâmica; transformações com gases 
perfeitos; teoria cinética dos gases; 2a. Lei da Termodinâmica; máquinas térmicas; 
oscilações com e sem amortecimento; ondas 
 
Filosofia 
Realismo. Exigências estruturais do homem. Razão. Dinâmica do conhecer. A 
experiência humana: sua natureza. Compromisso com a vida. O Eu como promessa. 
 
Química Geral I 
Noções sobre microestrutura da matéria / Estrutura do Átomo  / Elementos,  
Compostos e Misturas / Mol e Massa Molar / Noções sobre Ligação Química / 
Substância Iônica e Substância Molecular / Nomenclatura dos compostos químicos / 
Identificação Funcional (ácido, base, sal, óxido) / Polaridade das Ligações  e 
Eletronegatividade / Noções sobre Forças Intermoleculares / Estequiometria / 
Balanceamento de Equações Químicas / Estados Físicos da Matéria (Sólidos, 
Líquidos e Gases) / Mudança de Estado e Equilíbrios Físicos / Diagramas de fase / 
Mistura gás – vapor  / Gases / Sólidos / Soluções  / Propriedades e Tipos de 
Soluções/ Unidades de Concentração . 
 
Álgebra Linear 
Espaços vetoriais. Transformações lineares. Auto valores e auto vetores. Espaços 
com produto interno. 
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Módulo Profissionalizante  

 
3º PERÍODO 
 
Física III 
Lei de Coulomb; campo eletrostático; distribuições discreta e contínua de cargas; Lei 
de Gauss; potencial eletrostático; trabalho; campo de indução magnética; força 
magnética; força de Lorentz; força magnética em condutores de corrente; conjugado 
magnético; Lei circuital de Ampere; Lei de Biot-Savart; capacitância. 
 
Cálculo Diferencial e Integral III 
Números complexos - operações, forma trigonométrica, lugares geométricos. 
Funções de variáveis complexas. Funções Analíticas. Integrais de funções 
complexas. Integrais de Cauchy. Séries numéricas. Critérios de convergência para 
séries positivas. Séries alternadas. Séries de funções. Séries de Taylor. Séries de 
Fourier. 
 
Mecânica do Corpo Rígido 
Sistema de muitas partículas; centro de massa; momento de uma força; equilíbrio do 
corpo rígido; cinemática plana do corpo rígido (translação e rotação em torno de eixo 
fixo, centro instantâneo de rotação); dinâmica plana do corpo rígido (momento de 
inércia, Teorema do Centro de Massa, Teorema do Momento Angular, translação, 
rotação em torno de eixo fixo e movimento plano geral). 
 
Termodinâmica  
Descrever as leis básicas da termodinâmica (1ª e 2ª Leis da Termodinâmica). 
Sistemas abertos ou fechados. Regime permanente ou variável. Propriedades das 
substâncias. Estudos de ciclos motores a vapor (Carnot e Rankine). 
 
Ensino Social Cristão 
Principais questões sociais. Doutrina Social da Igreja. Grandes princípios de 
Doutrina Social da Igreja. Solidariedade, subsidiaridade. Dignidade do trabalho. 
Justiça do salário. 
 
Química Geral II 
Estudo de Gases, Sólidos e Líquidos/ Teoria cinética dos gases / Propriedades 
coligativas / Introdução ao equilíbrio / Diagramas de fases / Sistemas 
Multicomponentes/ Conceito e medida de viscosidade. 
 
Química Inorgânica 
Atomística / Elementos Químicos e Tabela Periódica / Ligação Química e Geometria 
Molecular / Eletronegatividade / Reação Química: Conceitos de ácidos e bases / 
Balanceamento de Equações Químicas / Obtenção, Estrutura e Propriedades de 
substâncias inorgânicas / Estudo dos Halogênios: propriedades físico-químicas; 
preparações de laboratório e industrial; usos / análise de ânions. 
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4º PERÍODO 
 
Princípios e Aplicações de Física Moderna 
Equação de Maxwell na forma diferencial; interferência por sistema de N fendas; 
difração; polarização da luz; ondas de De Broglie; difração de Bragg; modelos 
atômicos, moléculas e sólidos; decaimento nuclear e datação. 
 
Mecânica dos Fluidos I  
Objetiva estudar as propriedades, a estática e a cinemática dos fluidos, bem como 
as instrumentações básicas para medidas de suas propriedades, possibilitando 
desta forma os estudos dos escoamentos unidirecionais, incompressíveis e em 
regime permanente em condutos forçados na presença, ou não de máquinas 
hidráulicas. 
 
Estatística Básica  -  coordenador Luiz Gonzaga Morettin 
Espaço amostral. Probabilidade. Variáveis aleatórias discretas. Distribuição conjunta 
de variáveis aleatórias discretas. Distribuições teóricas de variáveis aleatórias 
discretas: Binomial e Poisson. Variáveis aleatórias contínuas. Distribuição Normal. 
 
Princípios de Resistência dos Materiais 
Conceitos gerais, posição e importância da resistência dos materiais na engenharia. 
Revisão de mecânica geral sobre equilíbrio e reações de apoio. Conceitos gerais 
estruturais - esforços internos solicitantes. Conceitos de tensões, deformações e 
deslocamentos. Relação tensão-deformação (Lei de Hooke). Noções sobre 
segurança estrutural. Conceitos e aplicações de tração, compressão, cisalhamento, 
flexão e torção. 
 
Eletricidade Básica  
Tensão, potência e energia elétrica em cc. Convenção de gerador e receptor. Leis 
de Kirchhoff. Análise de malhas em cc. Análise nodal em cc. Gerador equivalente de 
Thevenin. Circuitos monofásicos. Circuito RLC série e paralelo. Correção de fator de 
potência. Noções de circuitos trifásicos. Transformadores. Motor. Alternador. 
 
Química Analítica 
Métodos analíticos qualitativos para íons usuais. Ensaios de determinação 
quantitativa clássica. Gravimetria: precipitação e efeitos. Análise gravimétrica. 
Colóides. Volumetria: indicadores e curvas de titulação, aplicações, análises 
volumétricas. Análise instrumental: potenciometria, condutimetria, colorimetria e 
fotometria, eletrogravimetria, espectrofotometria de absorção e plasma. 
Cromatografia, aparelho deKarl Fisher, infravermelho 
 
Fundamentos de Processos I 
Processos e variáveis de processo / Balanços materiais / Sistemas monofásicos / 
Sistemas multifásicos / Análise dimensional e Correlação de dados / Energia e 
balanço de energia / Balanço de energia em processos com reação química / 
Balanços em regime transiente. 
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5º PERÍODO 
 
Química Orgânica I 
Introdução. Funções, isomeria e fórmulas. Orbitais atômicos e moleculares. 
Hibridização do carbono e representação das ligações. Tipos de reagentes e de 
reação. Efeito indutivo e mesomérico. Ressonância. Efeito hiperconjugativo e 
estérico. Estudo das principais funções orgânicas, métodos de obtenção e 
propriedades físico-químicas. Alcanos, Alcenos e Alcinos / Petróleo. Ciclanos e 
Hidrocarbonetos Aromáticos. Compostos Halogenados. Álcoois. Éteres. Epóxidos. 
Aldeídos e Cetonas. Ésteres. Fenóis. Derivados Nitrogenados. Aminas. 
Polimerização. 
 
Fundamentos de Processos II 
Processos e variáveis de processo / Balanços materiais / Sistemas monofásicos / 
Sistemas multifásicos / Análise dimensional e Correlação de dados / Energia e 
balanço de energia / Balanço de energia em processos com reação química / 
Balanços em regime transiente. 
 
Mecânica dos Fluidos para Engenharia Química 
Objetiva estudar as propriedades, a estática e a cinemática dos fluidos, bem como 
as instrumentações básicas para medidas de suas propriedades, possibilitando 
desta forma os estudos dos escoamentos unidirecionais, incompressíveis e em 
regime permanente em condutos forçados na presença, ou não de máquinas 
hidráulicas. 
 
Termodinâmica Química I 
Propriedades Volumétricas de Fluidos Puros / Efeitos Térmicos / A Segunda Lei da 
Termodinâmica / Propriedades Termodinâmicas do Fluidos / Termodinâmica de 
Processos com Escoamento / Produção de Potência a Partir de Calor / Refrigeração 
e Liquefação / Termodinâmica de Soluções: Teoria e Aplicações / O Equilíbrio 
Líquido-Vapor em Pressões Baixas e Moderadas / Propriedades Termodinâmicas e 
o ELV a Partir das Equações de Estado / Tópicos em equilíbrio de Fases / Equilíbrio 
em Reações Químicas - Equilíbrio Químico. 
 
Química Analítica Instrumental 
Métodos analíticos qualitativos para íons usuais / Ensaios de determinação 
quantitativa clássica / Gravimetria: precipitação e efeitos / Análise gravimétrica/ 
Colóides / Volumetria: indicadores e curvas de titulação, aplicações, análises 
volumétricas / Análise Instrumental: potenciometria, condutimetria, colorimetria e 
fotometria, eletrogravimetria, espectrofotometria de absorção e plasma, 
cromatografia, aparelho de Karl Fisher, infravermelho. 
 
Fenômenos de Transportes I: Transferência de Calor I 
Introdução à Transferência de Calor / Condução unidimensional em regime 
permanente / Condução bidimensional em regime permanente / Condução em 
regime transiente / Convecção / Radiação / Ebulição e Condensação / Teoria Básica 
de Trocadores de Calor / Trocadores duplo tubo / Trocadores casco tubo / 
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Trocadores de placa / Vaporizadores, evaporadores e refervedores / Geração, uso e 
distribuiçao de vapor / Caldeiras. 
 
 
 
Físico-Química I: Eletroquímica e Corrosão 
Leis de Faraday / Eletroquímica iônica / Eletroquímica eletródica / Potenciais 
relativos / Pilhas/ Termodinâmica das pilhas / Cinética de processos de eletrodo / 
Polarização e sobretensão / Eletrólises industriais / Corrosão: mecanismos e 
controle / taxa de corrosão e inibição. 
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6º PERÍODO 
 
Química Orgânica II 
Introdução. Funções, isomeria e fórmulas. Orbitais atômicos e moleculares. 
Hibridização do carbono e representação das ligações. Tipos de reagentes e de 
reação. Efeito indutivo e mesomérico. Ressonância. Efeito hiperconjugativo e 
estérico. Estudo das principais funções orgânicas, métodos de obtenção e 
propriedades físico-químicas. Alcanos, Alcenos e Alcinos / Petróleo. Ciclanos e 
Hidrocarbonetos Aromáticos. Compostos Halogenados. Álcoois. Éteres. Epóxidos. 
Aldeídos e Cetonas. Ésteres. Fenóis. Derivados Nitrogenados. Aminas. 
Polimerização. 
 
Termodinâmica Química II 
Propriedades Volumétricas de Fluidos Puros / Efeitos Térmicos / A Segunda Lei da 
Termodinâmica / Propriedades Termodinâmicas do Fluidos / Termodinâmica de 
Processos com Escoamento / Produção de Potência a Partir de Calor / Refrigeração 
e Liquefação / Termodinâmica de Soluções: Teoria e Aplicações / O Equilíbrio 
Líquido-Vapor em Pressões Baixas e Moderadas / Propriedades Termodinâmicas e 
o ELV a Partir das Equações de Estado / Tópicos em equilíbrio de Fases / Equilíbrio 
em Reações Químicas - Equilíbrio Químico. 
 
Físico-Química II: Cinética Química e Fenômenos de Superfície 
Velocidade de reação / Leis de velocidade (ordem) / Determinação da ordem / 
Influência da temperatura (Arrhenius) / Reações Complexas / Mecanismos de reação 
/ Reações em cadeia, mecanismo de Rice Herfeld / Reações ramificadas, explosões 
/ Catálise Homogênea / Catálise Enzimática / Teoria da Velocidade de reação / 
Reações Catalíticas Heterogêneas/ Tensão superficial / Interface líquido líquido e 
sólido líquido / Adsorção / Colóides / Eletrólitos coloidais (sabões e detergentes) / 
Emulsões e espumas / Efeitos eletrocinéticos. 
 
Operações Unitárias I 
Bombas / Ventiladores e compressores / Agitação e Mistura / Leitos Fixo e 
Fluidizado / Moagem: Análise granulométrica de Sólidos / Filtração / Decantação e 
sedimentação / Centrifugação / Conceito de estágio de equilíbrio / Destilação / 
Destilação multicomponente / Extração líquido-líquido / Extração sólido-líquido / 
Cristalização / Processos de troca iônica / Processos de separação por membrana / 
Adsorção / Secagem de sólidos / Umidificação / Absorção. 
 
Fenômenos de Transporte II: Transferência de Massa 
Introdução à transferência de massa / Transporte molecular / Transporte convectivo / 
Mecanismos e Coeficiente de Difusão / Concentrações, Velocidades e Fluxos / 
Equação da Continuidade em Transferência de Massa / Difusão em Regime 
Permanente / Difusão em Regime Transiente / Transporte Convectivo de Massa / 
Transferência de Massa entre Fases. 
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Materiais Metálicos e Cerâmicos Aplicados à Industria 
Estudo da estrutura de materiais metálicos e cerâmicos, caracterização de seus 
defeitos e estados de equilíbrio. Definição dos principais sistemas metálicos e ligas 
destes derivadas (ligas de cobre, alumínio e níquel; aço ao carbono e ferros 
fundidos; aço inoxidáveis). Estudo de cinética de difusão e dos fundamentos de 
tratamentos térmicos e influência destes nas propriedades. Estudo do 
processamento de cerâmicas ordinárias, vidros e cerâmicas de engenharia, 
descrevendo as propriedades alcançadas por tais produtos. 
 
Contabilidade e Custos Industriais  
Contabilidade básica, Balanço, Demonstrativo de resultados, Custos diretos e 
indiretos Sistemas de apuração de custos - por ordem de produção, por processos, 
por departamento, por atividades. 
 
Sociologia Industrial 
Comunicação social.  Barreiras à comunicação. Condução de reuniões. Estilo de 
Liderança. Níveis de maturidade dos subordinados. Responsabilidade social. 
 



 

Centro Universitário da FEI  
Fundação Educacional Inaciana Pe. Sabóia de Medeiros 

 

 20 

 
 
7º PERÍODO 
 
Química Orgânica III 
Introdução. Funções, isomeria e fórmulas. Orbitais atômicos e moleculares. 
Hibridização do carbono e representação das ligações. Tipos de reagentes e de 
reação. Efeito indutivo e mesomérico. Ressonância. Efeito hiperconjugativo e 
estérico. Estudo das principais funções orgânicas, métodos de obtenção e 
propriedades físico-químicas. Alcanos, Alcenos e Alcinos / Petróleo. Ciclanos e 
Hidrocarbonetos Aromáticos. Compostos Halogenados. Álcoois. Éteres. Epóxidos. 
Aldeídos e Cetonas. Ésteres. Fenóis. Derivados Nitrogenados. Aminas. 
Polimerização. 
 
Processos Químicos I 
Análise de processos, estudo de diagramas de processos, estruturas de 
fluxogramas. Análise de condições de processos. Balanços de Massa e Energia 
Combinados. Síntese de processos, identificação de informações, viabilidade 
econômica. Batelada versus contínuo, Sistemas de Reciclo, Sistema reativo e 
Sistemas de separação. 
 
Operações Unitárias II 
Bombas / Ventiladores e compressores / Agitação e Mistura / Leitos Fixo e 
Fluidizado / Moagem: Análise granulométrica de Sólidos / Filtração / Decantação e 
sedimentação / Centrifugação / Conceito de estágio de equilíbrio / Destilação / 
Destilação multicomponente / Extração líquido-líquido / Extração sólido-líquido / 
Cristalização / Processos de troca iônica / Processos de separação por membrana / 
Adsorção / Secagem de sólidos / Umidificação / Absorção. 
 
Laboratório de Engenharia Química I 
Geração de vapor / Máquinas térmicas / Refrigeração / Bomba de calor / Trocador 
de calor duplo tubo / Trocador de calor casco e tubo / Trocador de calor a placas  
 
Fenômenos de Transporte III: Transferência de Calor II 
Introdução à Transferência de Calor / Condução unidimensional em regime 
permanente / Condução bidimensional em regime permanente / Condução em 
regime transiente / Convecção / Radiação / Ebulição e Condensação / Teoria Básica 
de Trocadores de Calor / Trocadores duplo tubo / Trocadores casco tubo / 
Trocadores de placa / Vaporizadores, evaporadores e refervedores / Geração, uso e 
distribuiçao de vapor / Caldeiras. 
 
Tratamento de Águas 
Qualidade da água na natureza / classificação dos mananciais e classificação das 
impurezas / Características Físicas, Químicas e Bacteriológicas da água / 
Eliminação de impurezas em suspensão / Eliminação de impurezas coloidais / 
Eliminação de impurezas dissolvidas / Desinfecção da água / Qualidade da água 
tratada / Tratamento de outros efluentes líquidos. 
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Reatores Químicos 
Fundamentos de projeto de Reatores Ideais, Contínuos e Descontínuos(batelada). 
Reatores Ideais Contínuos de Mistura Perfeita e Pistonado. Tempo de Residência e 
Tempo Espacial. Reatores em Série e paralelo, arranjo de Reatores, comparação de 
reatores, operação com reciclo. Reatores não-isotérmicos, efeito de temperatura e 
pressão. Reatores não ideais, distribuição do tempo de residência. 
 
Moral e Religião 
Dimensão antropológica da religião. O senso religioso. Fé e Razão. As grandes 
religiões. Bíblia, Jesus Cristo, Cristianismo. Fundamento último  do valor moral. 
Consciência moral. A moral da responsabilidade. Questões de moral. 
 
Análise Econômica de Investimentos  
Matemática Financeira, Análise econômica de alternativas de investimentos 
Substituição de equipamentos, Desconto de duplicatas, Influência do imposto de 
renda na avaliação de projeto,  Tipos de financiamentos e prestações, Diagrama de 
equilíbrio. 
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8º PERÍODO 
 
Operações Unitárias II 
Bombas / Ventiladores e compressores / Agitação e Mistura / Leitos Fixo e 
Fluidizado / Moagem: Análise granulométrica de Sólidos / Filtração / Decantação e 
sedimentação / Centrifugação / Conceito de estágio de equilíbrio / Destilação / 
Destilação multicomponente / Extração líquido-líquido / Extração sólido-líquido / 
Cristalização / Processos de troca iônica / Processos de separação por membrana / 
Adsorção / Secagem de sólidos / Umidificação / Absorção. 
 
Laboratório de Engenharia Química II 
Moagem e análise granulométrica / Filtração / Sedimentação / Fluidização / 
Absorção / Destilação contínua / Extração líquido líquido / Secagem 
 
Processos Químicos II 
Síntese e Análise de Processos; Estudos de Caso; Estudo e Desenvolvimento de 
Diagramas de Processos; Análise de condições de processos. Desenvolvimento de 
processos, viabilidade econômica e aspectos ambientais. Síntese de Sistemas de 
Separação; Redes de Trocadores de calor. Introdução à Otimização de Processos. 
Aplicação de Softwares de Processos. 
 
Simulação e Modelagem 
Modelagem de Sistemas Químicos, Leis fundamentais na engenharia química; 
Solução de sistemas de equações, Métodos Numéricos; Estudos de Casos; 
Simulação Digital, Sistemas Estacionários e Sistemas Dinâmicos; Aplicação de 
Softwares Matemáticos e Processos Químicos comerciais.  
 
Instrumentação 
Princípios de Funcionamento, processos e variáveis. Elementos de Instrumentação. 
Características Dinâmicas dos Processos. Elementos primários. Sensores. 
Transmissores. Controladores. Válvulas de Controle. 
 
Materiais Poliméricos Aplicados à Indústria 
Plásticos e borrachas. Viscosidade de soluções, morfologia e cristalização. 
Viscoelasticidade. Plásticos de uso geral. Plásticos para engenharia. Resinas 
termofixas. Processos de transformação de plásticos e borrachas. Materiais 
compostos. 
 
Legislação e Noções de Direito 
Noções preliminares do Direito.  Diretor constitucional, administrativo, civil. Fatos e 
atos jurídicos, contratos. Conselhos profissionais. Associação. Sindicato. O 
profissional da engenharia. Responsabilidade técnica e científica do engenheiro. 
Código de ética profissional. Atribuições. 
 
Organização da Produção e Serviços  
Competitividade e produtividade. Sistemas de produção.Teoria das restrições: A 
Meta: Localização de empreendimentos,  Layout de instalações, Estudo de tempos e 
movimentos, Balanceamento de linhas de produção, Gerenciamento de projetos: 
Pert/CPM. 
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9º PERÍODO 
 
Operações Unitárias IV 
Bombas / Ventiladores e compressores / Agitação e Mistura / Leitos Fixo e 
Fluidizado / Moagem: Análise granulométrica de Sólidos / Filtração / Decantação e 
sedimentação / Centrifugação / Conceito de estágio de equilíbrio / Destilação / 
Destilação multicomponente / Extração líquido-líquido / Extração sólido-líquido / 
Cristalização / Processos de troca iônica / Processos de separação por membrana / 
Adsorção / Secagem de sólidos / Umidificação / Absorção. 
 
Biotecnologia Industrial I 
Bioquímica Básica: Biomoléculas / aminoácidos e peptídeos / proteínas / 
carboidratos / lipídeos / ácidos nucléicos. Tecnologia de Enzimas: Classificação e 
Nomenclatura / prorpiedades / fatores que influem na atividade de enzimas / cinética 
enzimática / produção e aplicação industrial de enzimas / imobilização de enzimas / 
biorreatores enzimáticos. Microbiologia Básica: Microrganismos / Morfologia Básica / 
Noções de Metabolismo/ Meio de Cultura e Microbiologia Industrial. Engenharia 
Bioquímica: Descrição de um processo fermentativo genérico / Cultivo microbiano / 
Preparo de meios de cultura / Esterilização de meios e ar / desinfecção / 
Biorreatores / fermentadores e biodigestores / processos fermentativos de interesse 
industrial / cinética de processos fermentativos / equacionamento de processos / 
agitação e aeração / operações de separação e purificação de bioprodutos. 
 
Química Industrial I  
Processo Químicos de Fabricação: definição e objetivo, operações químicas e 
operações físicas, objetivos e aplicações / parâmetros que influem no 
desenvolvimento do processo: mecadológico, físico-químico e ambientais / Análise 
de processos de fabricação: matéria-prima, princípio e etapas do processo / 
Fabricação de : Enxofre , Superfosfato e Carbonato de Sódio / Obtenção de 
Celulose / Fabricação de papel / Óleos e gorduras / Obtenção de Fibras. 
 
Controle de Processos 
Linearização de Sistemas / Trasformadas de Laplace / Funções de Trasnferência / 
Modelos de Estado / Comportamento dinâmico de primeira e Segunda ordem / 
Controle Feedback / Projeto de Controladores Feedback / Controle Cascata / 
Controle feedforward / Projeto de Controle Multivariável / Controle de processos por 
computação digital. 
 
Planejamento e Projeto de Instalações 
Tubulações industriais / Equipamentos industriais / Projeto de instalações / 
Estimativas de custo de plantas químicas. 
 
Laboratório de Engenharia Química III 
Obtenção de dados cinéticos em reatores de batelada / Reatores CSTR / Reatores 
PFR / Catálise heterogênea / Distribuição de tempos de residência / Controle de 
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trocadores de calor / Controle em sistemas de nível em reservatório / Controle de 
pressão em vasos fechados 
 
Higiene e Segurança do Trabalho e Ergonomia  
Conceitos de segurança do trabalho. Aspecto legal e técnico-prevencionista do 
acidente   de trabalho, Causas e consequências do acidente de trabalho, Medidas 
de proteção coletiva, Equipamentos de proteção individual, Higiene industrial, riscos 
ambientais e mapas de risco, Atividades insalubres e perigosas, A natureza da 
ergonomia, O sistema homem-máquina, Antropometria, Aspectos ergonômicos 
relacionados ao projeto de controles, dispositivos. 
 
Trabalho Final de Curso I 
Trabalho de Conclusão de curso de caráter integrador e multidisciplinar, baseado em 
assuntos de interesse da Engenharia Química, com acompanhamento de um 
orientador especialista da área. O trabalho se desenvolve através de pesquisa 
bibliográfica, se houver possibilidade em estudo experimental, desenvolvimento de 
projetos, simulações e dimensionamentos, análise de resultados e conclusões. O 
julgamento do projeto será realizado por apresentação do trabalho uma banca pelo 
aluno. 
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10º PERÍODO 
 
Engenharia Ambiental 
Impactos ambientais das atividades humanas / O solo: Degradação e Poluição do 
solo / A água: Disponibilidade ; Propriedades ; Indicadores ; Padrões de qualidade ; 
Poluição das águas/ O ar: Poluição do ar / Estudo de impacto ambiental / Normas 
ambientais / Análise de riscos / Técnicas de avaliação de riscos e efeitos ambientais 
/  Tratamento de resíduos / Resíduos sólidos: Lixo Urbano e Resíduos Industriais / 
Resíduos gasosos / Resíduos líquidos. 
 
Química Industrial II 
Processo Químicos de Fabricação: definição e objetivo, operações químicas e 
operações físicas, objetivos e aplicações / parâmetros que influem no 
desenvolvimento do processo: mecadológico, físico-químico e ambientais / Análise 
de processos de fabricação: matéria-prima, princípio e etapas do processo / 
Fabricação de : Enxofre , Superfosfato e Carbonato de Sódio / Obtenção de 
Celulose / Fabricação de papel / Óleos e gorduras / Obtenção de Fibras. 
 
Biotecnologia Industrial II 
Bioquímica Básica: Biomoléculas / aminoácidos e peptídeos / proteínas / 
carboidratos / lipídeos / ácidos nucléicos. Tecnologia de Enzimas: Classificação e 
Nomenclatura / prorpiedades / fatores que influem na atividade de enzimas / cinética 
enzimática / produção e aplicação industrial de enzimas / imobilização de enzimas / 
biorreatores enzimáticos. Microbiologia Básica: Microrganismos / Morfologia Básica / 
Noções de Metabolismo/ Meio de Cultura e Microbiologia Industrial. Engenharia 
Bioquímica: Descrição de um processo fermentativo genérico / Cultivo microbiano / 
Preparo de meios de cultura / Esterilização de meios e ar / desinfecção / 
Biorreatores / fermentadores e biodigestores / processos fermentativos de interesse 
industrial / cinética de processos fermentativos / equacionamento de processos / 
agitação e aeração / operações de separação e purificação de bioprodutos. 
 
Trabalho Final de Curso II 
Trabalho de Conclusão de curso de caráter integrador e multidisciplinar, baseado em 
assuntos de interesse da Engenharia Química, com acompanhamento de um 
orientador especialista da área. O trabalho se desenvolve através de pesquisa 
bibliográfica, se houver possibilidade em estudo experimental, desenvolvimento de 
projetos, simulações e dimensionamentos, análise de resultados e conclusões. O 
julgamento do projeto será realizado por apresentação do trabalho uma banca pelo 
aluno. 
 
Gestão Ambiental 
Legislação ambiental, Gerenciamento de recursos ambientais, Identificação dos 
riscos ambientais, Sistemas de gestão ambiental, ISO 14000, Sistemas de gestão 
integrada - ambiente, saúde, segurança. 
 
Gestão da Qualidade 
Histórico, Definições, Dimensões, Modelos de Gestão da Qualidade - Qualidade 
total, TQC TQM, Sistemas de Qualidade ISO 9000, Gestão da qualidade em 
serviços, Metodologia 6 Sigma, Custos da qualidade. 
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Estágio Supervisionado em Engenharia Química 
Visão geral empresarial enfocando as áreas de produção, qualidade, 
desenvolvimento, Engenharia Industrial, suprimentos, comercial, marketing, 
treinamento e recursos humanos, administrativa, financeira, processamento de 
dados, manutenção 

 


