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EQ Unida Para Recomeçar 

Diretora: Fabiana Valéria da Fonseca                              Vice-diretora: Andréa Medeiros Salgado  

 

Apresentamos a nossa candidatura à direção da Escola de Química conscientes de que o momento 

exige dedicação, compromisso e determinação para superar os desafios impostos pela atual crise que atinge 

a Universidade pública, potencializados pelas consequências causadas pela pandemia da COVID-19 e que 

terão reflexos no início da próxima gestão. Nunca a expressão “Juntos somos mais fortes” mostrou-se tão 

importante como agora e contamos com o apoio e a união de todo o Corpo Social da EQ para que, diante 

das adversidades, continuemos fazendo da nossa Escola uma instituição forte e de reconhecida relevância.  

Independente desses desafios do cenário atual, a Escola necessita avançar ainda mais, consolidar-

se, modernizar-se, tornar-se mais inclusiva, olhar para o futuro, valorizar as boas práticas acadêmicas, 

apoiar a renovação de seus quadros e estimular o surgimento de novas lideranças científicas e acadêmicas. 

 O diálogo permanente com a comunidade, o interesse coletivo e o desenvolvimento institucional 

são princípios que norteiam nossas ações.  

Nossa proposta ao longo dos próximos 4 anos está pautada, principalmente, no progresso e apoio 

às atividades realizadas pela comunidade da EQ visando à excelência em ensino, pesquisa e extensão e nas 

ações administrativas, de pessoal e de infraestrutura essenciais ao bom funcionamento e crescimento de 

nossa Unidade.  

Em relação às atividades de ensino de graduação entendemos que é necessário apoiar e estimular a 

modernização da infraestrutura acadêmica visando à possibilidade de implementação de novas atividades 

e metodologias de ensino e aprendizagem que imponham aos estudantes desafios e busca por soluções 

práticas voltadas para a indústria e mercado de trabalho. Com isso será possível obter avanços nas práticas 

pedagógicas, como ferramentas necessárias para formação do futuro profissional e para integração dos 

estudantes, e consequente redução da evasão nos cursos da Escola. Apoiaremos os docentes no 

desenvolvimento de novas práticas de apoio às disciplinas experimentais e /ou teóricas fornecendo para 

isso suporte financeiro para a infraestrutura necessária para sua implementação. 

A criação de uma câmara de ensino, como órgão vinculado a Congregação da EQ, com função 

propositiva e consultiva, permitirá maior empenho na formulação e aperfeiçoamento das questões 

relacionadas ao ensino em geral. Algumas metas dessa comissão:  incentivar o ensino a partir do princípio 

da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  estimular permanente melhoria na qualidade do 

ensino; promover a discussão da integração entre os cursos e de graduação e pós-graduação; difundir ações 

que estimulem o contínuo interesse dos professores e técnicos pela excelência do ensino, incentivando a 

realização de projetos inovadores e integradores e atuação em ações que minimizem evasão e retenção.  
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Atuaremos para o apoio e acolhimento aos alunos de graduação e PG, em participação conjunta com 

a Escola Politécnica no projeto CASA (Centro Acolhimento Social e Acadêmico);  para o fortalecimento 

da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) e, para os alunos de acessibilidade, 

buscando melhorias na infraestrutura, especialmente nos laboratórios de informática e na biblioteca, além 

de outras ações específicas para tratar suas legítimas e reconhecidas necessidades. Para o desenvolvimento 

dessas iniciativas contaremos com auxílio da TAE com formação em psicologia, que integra hoje o quadro 

de servidores da EQ e com apoio do CT e do ETU nas demandas de infraestrutura. 

Os cursos de graduação da Escola de Química têm contribuído para a formação de profissionais 

altamente qualificados com uma ampla e sólida base conceitual nas áreas de conhecimento. No entanto, a 

modernização e readequação dos projetos pedagógicos muitas vezes são necessárias para atualização do 

profissional formado e, também, para o atendimento à legislação vigente. Assim, em relação às reformas 

curriculares dos cursos de graduação, confirmamos o apoio à implementação dos novos projetos 

pedagógicos de Engenharia de Bioprocessos e de Engenharia de Alimentos, além de fomentar a discussão 

para atualização e implementação da reforma curricular do curso de Engenharia Química. Para o curso de 

Química Industrial, o objetivo é ampliar a discussão sobre as mudanças necessárias no projeto pedagógico 

e sobre o perfil do profissional no mercado de trabalho, buscando estratégias para atender às demandas 

atuais com foco no futuro, sempre definidas com base nas competências institucionais já estabelecidas. 

As atividades de cooperação internacional serão incentivadas buscando fortalecer as iniciativas 

existentes e fomentar novos acordos e convênios com universidades e centros de pesquisas estrangeiros que 

trarão oportunidades para intercâmbio dos nossos estudantes de graduação e de pesquisa e colaboração para 

nossos docentes e estudantes de PG. 

O apoio aos projetos de extensão, novos e já existentes na EQ, será continuamente fortalecido 

visando ampliar a integração universidade/sociedade e obter uma maior cooperação com os mais diversos 

setores sociais. Pretendemos manter a relação aberta e construtiva com o Diretório Acadêmico da EQ 

(DAEQ), que continuará participando das discussões, em especial as relacionadas ao ensino e extensão, e 

continuar apoiando as Ligas e Empresas Juniores vinculadas aos estudantes. 

 Entendemos que as ações voltadas para a pós-graduação, pesquisa e inovação, são essenciais para 

promover uma melhor inserção da EQ nos cenários nacional e internacional, aumentar a captação de 

recursos junto às empresas e agências de fomento à pesquisa, atrair novos talentos, fortalecer nossos grupos 

de pesquisa, formar futuros docentes e pesquisadores qualificados. Dessa forma, sempre respeitando as 

autonomias dos Programas, trabalharemos para fortalecer ainda mais nossos cursos de pós-graduação 

(EPQB, Tecnologia de Processos Sustentáveis e PEA), apoiar a inserção de novos docentes nos programas 

existentes e incentivar ações institucionais para a integração com outros programas de PG de áreas afins 
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existentes na UFRJ, possibilitando assim a participação da EQ na criação de novos programas 

multiunidades. Apoiaremos fortemente o desenvolvimento das inovações tecnológicas e educacionais, o 

desenvolvimento de projetos multiusuários e de pesquisas que envolvam convênios e/ou contratos com a 

indústria e instituições de fomento à pesquisa. 

 Será proposto um Projeto de Desenvolvimento Institucional com enfoque na área de segurança, 

buscando mapear os riscos existentes nos espaços da EQ e propor ações para minimizá-los, além de 

promover a melhoria dos laboratórios de ensino e a modernização dos equipamentos para aulas 

experimentais. Também serão contempladas as salas de aula e os espaços ocupados pelos nossos 

funcionários TA, buscando fornecer melhores condições de trabalho. Buscaremos melhorar os espaços 

comuns e de convivência, assim como apoiar iniciativas para a melhor distribuição dos espaços físicos. 

Atuaremos, permanentemente, junto à Reitoria para garantir os recursos para a conclusão das obras em 

andamento e para novos recursos para execução de obras importantes para a Unidade, além da manutenção 

das atuais instalações. Captação de recursos externos à UFRJ projetos de infraestrutura serão sempre 

estimulados, seja através de editais específicos de agências de fomento ou parcerias com outras Instituições. 

No âmbito do Conselho Departamental da EQ pretendemos criar um sistema para elencar 

prioridades de ações que considerem demandas coletivas, com distinção entre urgências e emergências de 

acordo com uma visão acadêmica, de infraestrutura predial e segurança. 

Apoiaremos institucionalmente o aprimoramento acadêmico de nosso corpo técnico administrativo 

e de laboratório, tanto pelos processos de progressão por capacitação, quanto pelo programa de incentivo à 

qualificação, previstos na legislação, por meio de cursos de pós-graduação ou outras atividades que 

promovam qualificação profissional. O diálogo será ferramenta essencial para que possamos compreender 

as grandes demandas de cada setor, demandas essas que não raro causam acúmulos de trabalho aos nossos 

servidores técnicos administrativos. Nosso objetivo será sempre facilitar de forma mais produtiva e 

colaborativa o trabalho dos servidores e gestores. 

A implementação de um sistema de Gestão de Qualidade em relação aos setores administrativos da 

EQ permitirá constante crescimento de nossa Unidade, com consequente melhoria da qualidade de vida dos 

que nela trabalham. Será avaliado um planejamento estratégico que permita formular programas de ação e 

execução, pela identificação das necessidades e oportunidades, visando melhorias do ambiente 

organizacional de todas as áreas.   

Por fim, não abdicaremos de promover ações que visem uma maior integração de nosso Corpo 

Social, buscando promover e manter atividades que favoreçam o convívio social na EQ e nos 

comprometemos em executar uma gestão transparente e participativa, qualificando nossos debates e 

fortalecendo nossa instituição. 


