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O crescimento  do  Brasil  nos  últimos  anos  alavancou diversos  setores  da  economia.  Dentre  eles,  o  da

Indústria  Química,  que  alcançou o  top  10 mundial,  ocupando  a  sétima  colocação,  atrás  da  França.  O

faturamento líquido do segmento no país, em 2010, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria

Química (Abiquim), foi de US$130,2 bilhões, correspondendo à quarta maior área industrial.

O uso crescente de biocombustíveis e a instalação de usinas sucroalcooleiras são alguns dos fatores que

aquecem esse mercado no país. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o

Brasil já é líder mundial na produção de etanol e pioneiro no estudo do biocombustível. A demanda é tanta

que se prevê falta de profissionais.

De acordo com o professor responsável pelo curso de Engenharia Química na Universidade do Grande Rio

Professor José de Souza Herdy (Unigranrio), Ernesto Becker, o crescimento dos setores industriais fará com

que, a longo prazo, os profissionais tenham seu valor mantido, ou aumentado, para suprir as demandas

necessárias  de  mercado.  "A  necessidade  de  profissionais  de  Engenharia  no  mercado  é  uma  realidade,

garantindo aos recém-formados oportunidades redobradas", garante.

O campo de atuação deste profissional engloba diversas áreas da indústria química, como a farmacêutica,

de cimento, alimentícia, de petróleo, de fertilizantes, de tintas e vernizes, e tratamento de água e esgotos,

entre outras.

"O engenheiro químico tem a capacidade de projetar equipamentos, controlar e gerenciar manutenção dos

mesmos,  avaliar,  supervisionar e  gerenciar processos  químicos  industriais,  bem como  exercer análises

necessárias a diversos ramos da indústria, como o controle de qualidade e consultoria", analisa o professor.

O enfoque do estudante deve ser em uma base composta pela Química, aliada à Matemática e à Física, na

compreensão  de  fenômenos  e  práticas  da  indústria,  que  são  essenciais  para  consolidação  do  ciclo

profissional com disciplinas aplicadas na graduação.

"A versatilidade, criatividade, capacidade de trabalho em equipe e o poder de decisão rápida do profissional,

aliados  a  conhecimentos  técnicos  e  práticos  sólidos  para  resolução de  problemas  comuns  nos  diversos

ramos da indústria química, são habilidades necessárias no perfil profissional", relata Ernesto Becker.

O engenheiro químico ressalta a necessidade de composição da teoria com a prática, intrinsecamente aos

valores éticos e morais, que envolvem as responsabilidades da profissão. A carreira, segundo ele, implica

na produção de bens para uso na indústria e de bens de consumo, direto por consumidores, o que envolve

responsabilidades diretas, que envolvem grandes demandas de produção.

"O dia  a  dia  da  profissão envolve a realização de projetos  químicos, além da supervisão dos  mesmos,

projetos  e  dimensionamento  de  equipamentos,  diálogo  e  relacionamento  com profissionais  técnicos  de

produção, químicos e técnicos químicos, visitas de campo e pesquisa. O engenheiro químico está apto a

realizar análises e controle de qualidade, participando de atividades de laboratório."

Curso de Engenharia Química tem duração de cinco anos

Dez  períodos  ou cinco  anos.  Esse  é  o  tempo estipulado pela  Unigranrio  para  a  conclusão do  curso  de

Engenharia Química. Com um planejamento dinâmico, que engloba disciplinas  de um ciclo básico até as

mais avançadas, como Cálculo de Reatores, Operações Unitárias e Termodinâmica, passando por completa

preparação nas áreas de Cálculo, Física e Química.

A preparação  acadêmica  é  um grande  passo  para  um bom rendimento  como profissional.  Para  Ernesto

Becker, o engenheiro deve ter versatilidade, capacidade de gerenciamento e flexibilidade na tomada rápida

e firme das decisões, em seu poder de trabalho em equipe e na criatividade frente a problemas referentes à
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profissão. Aliada a essas  habilidades, o professor da Unigranrio destaca, ainda, a  formação continuada

assessorada por força de vontade do estudante e parceria com docentes e estrutura acadêmica.

Becker revela que o salário inicial médio para o cargo de engenheiro químico júnior é de R$4.500, podendo

sofrer acréscimos ao longo da carreira, dependendo da experiência e formação continuada. O estágio faz

parte efetivamente da grade curricular dos estudantes, pois faz a ligação do profissional de Engenharia com

o cotidiano, ultrapassando os limites da sala de aula. "O estágio enriquece o currículo profissional, uma vez

que coloca o universitário em contato com material humano e técnico, pertinente à profissão", ressalta.

O  gosto  pela  tecnologia  e,  especialmente  pela  Química,  levou a  estudante  Mariana  da  Rocha  Silva  a

ingressar na  graduação.  Essa  atração  foi  ainda  mais  intensa  devido  ao  aquecimento  do  mercado  de

trabalho, o que a possibilita  exercer variadas  funções. Apesar de estar no primeiro período do curso na

Unigranrio, a jovem afirma que os desafios aparecem ainda no início da formação acadêmica.

Mariana elogia o corpo docente e a infraestrutura do curso, com laboratórios equipados e adequados ao

aprendizado prático. Por ainda estar no primeiro semestre, a estudante não pode realizar estágio na área,

pela  não conclusão de  algumas  disciplinas  exigidas.  "Admito  que  será  muito  gratificante  alcançar esta

etapa, pois  colocarei  em prática tudo o que estou aprendendo na universidade, além de adquirir novos

conhecimentos."

Já Gabriel Carvalho Queiroz decidiu pela Engenharia Química desde quando fazia o ensino técnico, também

em Química. Essa experiência foi preponderante para que optasse por essa área, principalmente por saber

que a Baixada Fluminense, onde está localizada a Unigranrio, é um polo importante para os profissionais da

área.

"Atualmente, há demanda por mão de obra qualificada em Engenharia, e  as  indústrias  e empresas  não

estão  encontrando  profissionais  preparados  para  atuar  neste  segmento.  Acredito  que  este  curso

proporcionará um aumento de pessoas capacitadas para o mercado de trabalho de todo o Estado do Rio de

Janeiro", avalia.

Onde Estudar

Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora (FSMA)

Telefone: (22) 2791-8900

Site: http://www.fsma.edu.br

Faculdade Senai-Cetiqt

Telefone: (21) 2582-1025

Site: www.cetiqt.senai.br

Instituto Militar de Engenharia (IME)

Telefone: (21) 2546-7080

Site: www.ime.eb.br

Uerj

Telefone: (21) 2334-0652

Site: www.uerj.br

Unigranrio

Telefone: (21) 2672-7777

Site: www.unigranrio.br

Universidade Estácio de Sá

Telefone: (21) 3311-9716

Site: www.estacio.br

UFRJ

Telefone: (21) 2598-9603

Site: www.ufrj.br

UFF

Telefone: (21) 2629-5205
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Site: http://www.uff.br

UFRRJ

Telefone: (21) 2682-1090

Site: www.ufrrj.br

Folha Dirigida http://www.folhadirigida.com.br/script/FdgPopImprimirConteudo_Mio...

3 de 3 23/9/2011 08:48


