


O CONEEQ 
FLORIPA



A COMORG



TEMA

“Expansão do conhecimento na Engenharia Química 
e o seu caráter aplicado no meio social” 



Coordenações

📢 Coord. Executiva 

💰 Coord. Financeira

 Coord. Acadêmica

🚌 Coord. Logística

🌉 Coord. de Infraestrutura

♻ Coord. de Sustentabilidade

🤝 Coord. de Parcerias

💻 Coord. de Comunicação 

☮ Coord. de Gestão de Pessoas

🎉 Coord. Cultural e de Eventos



Programação Acadêmica
Palestras

Visitas Técnicas

Mesa Redonda

Minicursos

Mostra de IC



PALESTRAS 
● Nanotecnologia na saúde 
● Atuação do eng. químico na 

perícia criminal
● Neuroengenharia
● Nanopartículas e 

Nanocarreadores para o 
desenvolvimento do 
tratamento de câncer 

● Carne cultivada

● Reatores biológicos 
● Membrana é vida!
● Inteligência artificial 
● Nanotecnologia para a 

preservação de compostos 
bioativos 

● Engenharia química e o meio 
ambiente 

● Nanotecnologia em 
cosméticos 

Alguns temas que serão abordados:



MINICURSOS 

- Power BI 

- Recuperação energética de resíduos sólidos 
urbanos (Professora Drz. Elaine)



MOSTRA IC 
❏ Modelagem cinética da extração de óleo 

de crambe or líquido pressurizado 
utilizando redes neuronais artificiais

❏ Caracterização térmica de microemulsões 
água em óleo de grau alimentício

❏ Avaliação das melhores condições para a 
purificação de biodiesel utilizando 
membranas poliméricas de microfiltração 

❏ Avaliação das melhores condições 
dependentes no processo de remoção do 
sds em sistema de leito fixo recheado com 
carvão vegetal de açaí 

❏ Construção de microemulsões água em 
óleo usando óleo de coco 
babaçu-surfactantes-água

❏ Projeto extensão sustentuerj: divulgação 
científica e educação sustentável 

❏ Caracterização físico química e 
energética de resíduos agroindustriais 
amazônicos 

❏ Modelagem matemática da distribuição 
de massa molar na polimerização em 
miniemulsão em reatores contínuos 

❏ Equilíbrio líquido-vapor da mistura 
binária de hexano + 2,5-dimetilfurano



Pacotes
 COMPLETO: 

- programação academica completa
- alojamento com camping 
- refeições
- translados internos inclusos

LOTE PROMOCIONAL 

R$550,00
PRIMEIRO LOTE

R$575,00
SEGUNDO LOTE

R$625,00
TERCEIRO LOTE

R$650,00



Pacotes
NORTE NORDESTE

- programação acadêmica completa
- alojamento com camping 
- refeições
- translados internos inclusos

PRIMEIRO LOTE

R$545,00
SEGUNDO LOTE 

R$620,00

ACADÊMICO
- Programação acadêmica 

completa

LOTE ÚNICO 

R$120,00



21/03 à 28/03/2022

Save the Date!

@coneeqfloripa


