
ENCONTRO DE ENGENHARIA QUÍMICA (ENEQ) 

Classificação: Ação Continuada   Data do CONSEPE: 02/03/2006 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

Resumo: O EnEQ alia diferentes áreas do saber em busca de eventos interdisciplinares que 
agreguem conhecimento aos participantes. Desse modo, a ideia é trazer profissionais que 
possam, por meio de palestras ou minicursos, contribuir de forma significativa para a 
formação de indivíduos tanto da Engenharia Química, como de áreas afins. Os temas 
selecionados a cada ano visam diferentes aspectos relacionados à atuação em diferentes 
áreas industriais e também na área acadêmica, promovendo assim, melhor entrosamento 
entre discentes da UESC e de outras instituições, comunidade e professores, bem como, o  
entendimento de como é possível realizar a integração de diferentes perfis profissionais no 
ambiente industrial de alimentos, químicos, etc. Observando a tradição e consistência nos 
encontros de Engenharia Química, o qual possui um caráter técnico, científico, educativo e 
interdisciplinar, que almeja integrar ações de ensino de graduação e de pós-graduação com 
atividades de extensão, envolvendo profissionais e estudantes de várias áreas, na 
construção do conhecimento tecnológico e no desenvolvimento sustentável. Considerando 
que o Engenheiro Químico tem capacidade de atuação abrangente e, espera-se ampliar o 
interesse dos participantes em seguir a profissão favorecendo uma melhor inserção destes 
profissionais em áreas multidisciplinares.  

Objetivos:  

1. Incentivar a discussão sobre a inter-relação entre ciência, tecnologia e 
desenvolvimento sustentável, sendo este um dos grandes desafios das Engenharias; 

2. Preparar os futuros profissionais para suprir as necessidades do mercado de 
trabalho; 

3. Dar oportunidade aos estudantes de ampliarem seus conhecimentos sobre assuntos 
pertinentes às suas futuras realidades profissionais; 

4. Fomentar as relações interpessoais entre os estudantes e os profissionais com os 
quais se encontrarão nas visitas e nos minicursos; 

5. Promover entre discentes e comunidade, a troca de experiências sobre a formação 
acadêmica, além de discussões abordando temas atuais. 
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