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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 

1.2. Grupo: PET Engenharia Elétrica 

1.3. Home Page do Grupo: http://peteletricaufu.wordpress.com/ 

1.4. Data da Criação do Grupo: 1992 / Abril 

1.5. Natureza do Grupo:  

 (x) Curso de graduação: PET Engenharia Elétrica 

 (   ) Multi/Inter-disciplinar 

 (   ) Área do Conhecimento 

 (   ) Institucional 

1.6. Nome do (a)Tutor (a): Geraldo Caixeta Guimarães 

1.7. e-mail do (a)Tutor (a): gcaixeta@ufu.br 

1.8. Titulação e área: PhD, Sistemas de Energia Elétrica 

1.9. Data de ingresso do (a) Tutor (a) (mês/ano): 01 de Janeiro de 1994 

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e 

redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do 

grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa: 

 

http://peteletricaufu.wordpress.com/
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 Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico 

Institucional, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo 

ensino-aprendizagem, bem como busquem inovações metodológicas;  

 Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação 

voltada às demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. 

Neste contexto, cabe lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de 

Extensão; 

 Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação 

voltada à reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção 

de conhecimento novo e análise crítica dos resultados;  

 Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente 

registradas nas instâncias específicas no âmbito da IES; 

 O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. 

Logo, o grupo deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando 

para o não excesso de atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as 

atividades devem contemplar ampla abrangência de temas no contexto de atuação do grupo;  

 Entre os objetivos do Programa estão à contribuição para a elevação da qualidade da 

formação acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador 

do petiano sobre os seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano 

de graduação; 

 Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o 

estímulo ao espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social 

da educação superior bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de 

elevada qualificação técnica, científica, tecnológica e acadêmica. 

 

 

3. ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

 No planejamento geral das atividades considerar: 

A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será 

realizada. 

B. Quais os mecanismos de avaliação. 

C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 

Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 

publicações etc. 

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, 

conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc. 

 

. 
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3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  

   

3.1.1 Atividades de Ensino 

 

A) XIV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV JEEL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Grupo PET/Eng. Elétrica (cujo tutor é o coordenador geral do evento) 

OBJETIVOS: Fornecer um meio no qual, estudantes, pesquisadores e profissionais atuantes nas 

áreas relacionadas à Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica e 

Telecomunicações e Engenharia de Controle e Automação; possam participar de palestras, 

minicursos, visitas técnicas e feira de produtos e serviços de empresas da área de engenharia, 

obtendo, por conseguinte, crescimento pessoal e profissional. Além disso, a JEEL também tem 

como objetivos: promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes; 

apresentar um panorama atualizado do mercado de trabalho e do cenário científico; expor as 

últimas tecnologias e tendências dos campos de atuação do engenheiro e mostrar as 

necessidades que as empresas da área têm em termos de desenvolvimento e o papel que o 

futuro engenheiro deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEEL’2015 é um evento cuja organização se iniciará no final do primeiro 

semestre de 2014 e se estenderá até a data prevista para o evento. A princípio haverá uma 

divisão dos grupos PET em quatro comissões (Informática, Infraestrutura, Relações Públicas e 

Técnico-Científica) que começarão a trabalhar em suas respectivas áreas para que a execução 

do evento obtenha sucesso. A interligação das atividades de cada comissão será feita tanto em 

reuniões ordinárias do grupo quanto em reuniões exclusivas para o próprio evento. O evento 

possuirá duração de uma semana e consistirá de palestras e minicursos de caráter técnico-

profissional, visitas técnicas e se possível, uma feira expositiva de empresas atuantes na área de 

engenharia. 

A jornada se enquadra principalmente nos pilares de ensino e extensão, além de ser uma 

atividade de caráter coletivo. O ensino é abordado uma vez que conhecimento técnico-científico 

é difundido para os estudantes de graduação por meio das palestras e minicursos. O pilar da 

extensão é atingido na medida em que se traz o meio profissional para a universidade (palestras 

e feira de exposições, em que há contato direto dos profissionais com os estudantes de 

engenharia) e, numa relação bilateral, a universidade vai até o meio profissional (visitas 

técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento (estudantes ou 

profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: agosto de 2015. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes, pesquisadores e profissionais da área de Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e Engenharia de 

Controle e Automação, de Uberlândia e região. 
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B) XII CEEL (XI CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng. Elétrica (cujo tutor é o coordenador geral do evento) e PET/Eng. 

Biomédica. 

OBJETIVOS: A XII CEEL visa fornecer um meio no qual, estudantes, pesquisadores e 

profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 

apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: O evento tem duração de uma semana, a qual, com exceção do primeiro dia em 

que haverá uma palestra de abertura de tema geral da área de Engenharia Elétrica, todos os 

outros têm sessões técnicas para apresentação de artigos científicos que foram previamente 

revisados e aprovados por professores internos e externos da Faculdade de Engenharia Elétrica 

da UFU.  

Trata-se de uma atividade de ensino e de caráter coletivo. O ensino é abordado por meio da 

difusão dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores e de técnicas inovadoras no 

âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica.  

PERÍODO PREVISTO: 13 a 17 de Outubro de 2014. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes, pesquisadores e profissionais de Engenharia Elétrica, 

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

 

C) XXIII E XXIV TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng. Elétrica com participação das outras entidades da Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT): Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica 

(CONSELT), Diretório Acadêmico (D.A.) e PET/Eng. Biomédica. 

OBJETIVOS: Recepcionar os calouros dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Telecomunicações e Engenharia Biomédica e integrá-los ao ambiente da universidade e de seus 

respectivos cursos. Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a comunidade 

externa à UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e 

afetiva) que assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem como 

objetivo tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso social. 

DESCRIÇÃO: O Trote Social é realizado semestralmente, abordando as seguintes atividades de 

ensino: 

(a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

 A Universidade Federal de Uberlândia; 

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

 Os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica; 

 A vida universitária e oportunidades de intercâmbio. 

(b) Palestras de conscientização social; 
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(c) Conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

(d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 

O caráter de extensão será atingido por meio de atividades como: 

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas; 

 Doação de sangue; 

 Visitas interativas a instituições de assistência social; 

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 (XXIII Trote Social) e 2014-2 (XXIV Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e 

Engenharia Biomédica. 

OBSERVAÇÃO: A cada edição o PET/Eng. Elétrica oferece o curso de Eletrônica Básica para os 

calouros mais participativos. 

 

 

D) CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Esta atividade almeja introduzir duas das principais ferramentas utilizadas para 

simulação de circuitos elétricos e desenvolvimento de placas de circuitos impressos: ORCAD e 

PROTEUS. É essencial que os graduandos possam fazer protótipos e simulações antes de 

montarem os circuitos dos projetos elétricos cobrados nas disciplinas, pois isto permite a 

verificação prévia de seu funcionamento. O curso de graduação não oferece nenhum estudo 

específico sobre essas ferramentas de simulação e prototipagem, o que motiva ainda mais o 

grupo a desenvolver essa atividade. Objetiva-se também, com as simulações, facilitar a 

compreensão do funcionamento básico dos componentes abordados na teoria das disciplinas de 

Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital e Eletrônica de Potência.  

DESCRIÇÃO: O curso de simulação de circuitos é uma atividade de ensino, este terá a duração 

de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e 

práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

A apostila desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso. Para ser 

aprovado, o participante deve obter um rendimento igual ou superior a 60% em uma prova ou 

trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de, no mínimo, 75% nas aulas. 

Além disso, será feita uma avaliação do mesmo por parte dos participantes, a fim de se verificar 

o nível de satisfação e recolher sugestões para as próximas edições. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 e 2014-2 

No primeiro semestre letivo do ano, o curso será realizado do dia 17 de fevereiro até o dia 21 do 

mesmo mês.  

PÚBLICO DESTINADO: Alunos das engenharias Elétrica e Biomédica. 
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E) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Capacitar os alunos da graduação a utilizarem o software MATLAB®, visto que seu 

uso é muito requisitado em diversas disciplinas dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica, no desenvolvimento de pesquisas, iniciações científicas e trabalhos de conclusão de 

curso. 

DESCRIÇÃO: O curso de MATLAB é uma atividade de ensino, este terá a duração de uma 

semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, 

ministradas pelos próprios petianos.  

A apostila desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso. Para ser 

aprovado, o participante deve obter um rendimento superior ou igual a 60% em uma prova ou 

trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de no mínimo 75% nas aulas. Ao 

final do curso será feita uma avaliação deste por parte dos participantes, a fim de verificar o nível 

de satisfação e recolher sugestões para que as próximas edições sejam constantemente 

aprimoradas. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 e 2014-2  

No primeiro semestre letivo do ano, o curso será realizado do dia 24 de fevereiro até o dia 28 do 

mesmo mês.  

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

 

F) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Destina a premiar os calouros que mais participarem das atividades do Trote 

Social – também organizado pelo grupo em conjuntos com outras entidades da faculdade – 

sendo ministrado quando os alunos se encontram no segundo período do curso da graduação. 

Possibilita aos ouvintes um primeiro contato com tópicos elementares de eletrônica, fornecendo 

um embasamento sobre componentes básicos de circuito. Idealiza-se que o participante, ao 

cursar disciplinas relacionadas na graduação, assimile o conteúdo de maneira mais eficiente. 

DESCRIÇÃO: O curso de eletrônica básica, uma atividade característica de ensino, terá a 

duração prevista de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em 

aulas expositivas e práticas. A apostila desenvolvida será revisada para utilização no curso. 

Além disso, será feita uma avaliação por parte dos participantes a fim de verificar o nível de 

satisfação e sugestões dos alunos de graduação. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 e 2014-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação em Engenharia Elétrica, cursando o segundo 

período, que forem mais participativos durante as últimas edições do Trote Social. Para o 

semestre 2014-1, também serão agraciados os alunos que deveriam ter feito o curso em 2013-2. 
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G) CURSO DE EXCEL  

LOCAL: Laboratório de computadores da Faculdade de Engenharia Elétrica - FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Capacitar os alunos da graduação a utilizarem o programa de planilhas da 

Microsoft Office, o Excel, visto que é de suma importância ter o conhecimento desse tipo de 

programa para o mercado de trabalho, já que são amplamente utilizados para análise de 

resultados, por meio de tabelas dinâmicas e gráficos.  

DESCRIÇÃO: O curso de EXCEL é uma atividade de ensino. Terá a duração de uma semana, 

contabilizando 15 horas aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, 

ministradas pelos próprios petianos. Uma apostila como auxílio aos participantes do minicurso 

será desenvolvida pelos ministrantes. O método de aprovação seguirá a forma feita nos outros 

minicursos. Sendo assim, o participante deve obter um rendimento superior ou igual a 60% em 

uma prova ou trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de no mínimo 75% 

nas aulas. Ao final será feita uma avaliação da qualidade do curso, de modo a verificar métodos 

e formas de aprimorar o próximo curso a ser ministrado. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 e 2014-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas e Humanas. 

 

 

H) IV TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – IV TUR 

LOCAL: Centro de Convivência do campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU). 

RESPONSÁVEIS:  

IV TUR: Alexsandra Carmona Ribeiro, Fernando Beletti, Gustavo Gonçalves dos Santos, 

Maurício Garcia Arantes, Victor Firmino Vança e Vítor Augusto Santos Silva, membros do 

PET/Eng.Elétrica; Ariane Ferreira Novato, Lucas Dias Silveira e Lucas Tiago de Oliveira, 

membros da Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica (CONSELT); Lorenço 

Santos Vasconcelos aluno da graduação. 

V TUR: Os integrantes do PET-Eng.Elétrica serão definidos após o término da quarta edição do 

torneio. 

OBJETIVOS: O Torneio Universitário de Robótica – TUR – tem como principal objetivo despertar 

o interesse dos estudantes da graduação para a realização de projetos elaborados, visando 

aumentar o reconhecimento da FEELT dentro da UFU. Além disso, o torneio tem a finalidade de 

promover o aperfeiçoamento prático e intelectual de seus participantes; apresentar maior contato 

com o cenário técnico-científico; promover a integração entre os alunos de períodos diferentes, 

uma vez que os alunos somente têm noções de robótica nos últimos períodos de seu curso; 

disponibilizar recursos, materiais, cursos e apostilas para maior aprendizado dos participantes, a 

fim de aumentar a capacitação dos mesmos. 

DESCRIÇÃO: O torneio consiste em uma competição de carrinhos seguidores de trilha que 

devem fazer um determinado percurso, sendo declarado vencedor aquele que realizar tal 

atividade no menor intervalo de tempo. O TUR tem a intenção de adicionar novos desafios a 
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cada edição. A competição é dividida em duas etapas: Classificatória e Final. Na primeira, a 

equipe (formada por três integrantes) terá a oportunidade de correr em três baterias, sendo 

contabilizado apenas o seu menor tempo. Já na segunda, serão classificados apenas os seis 

melhores grupos seguindo o mesmo critério da corrida Classificatória. 

PERÍODO PREVISTO:  

IV TUR: Planejamento de junho de 2013 até a realização do evento prevista para maio de 2014. 

V TUR: Planejamento de agosto de 2014 até a realização do evento prevista para o início do 

primeiro semestre letivo de 2015. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes de qualquer curso superior do país, com expectativa maior de 

participação de alunos de engenharias e ciência da computação. 

 

 

I)  GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Membros do PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Proporcionar um maior contato com a língua francesa, possibilitando melhor 

aprendizado e um maior contato com o idioma com aqueles que o estudam, além de oferecer a 

troca de experiência entre pessoas com diferentes níveis de conhecimento da língua. 

Desenvolvimento em diversas abordagens do idioma com o contato auditivo, visual e oral. 

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação “La Petite Pause”, organizado pelo PET/Eng. Elétrica, 

tem como objetivo abranger aqueles que se interessam pela língua e cultura francesa. Durante 

os encontros, procura-se a interação entre os participantes com atividades em duplas ou grupos 

maiores, buscando um ambiente descontraído de forma a proporcionar a espontaneidade dos 

participantes. As atividades são características de ensino e extensão, visto que os encontros 

são abertos à participação do público externo à universidade, e seus encontros são constituídos 

por análise e interpretação de músicas e vídeos, realização de jogos interativos (quiz, jogos de 

tabuleiro, criação de histórias etc) e percorrem os campos da lexicologia, sintaxe, sotaque e 

compreensão auditiva. Pretende-se realizar dez encontros com duração de uma hora cada, 

todos às sextas-feiras a partir das 17h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 e 2014-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua francesa. 

 

 

J) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “WHAT’S UP?” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: Promover um espaço no qual se possibilite a conversação em inglês permitindo 

melhor aprendizado daqueles que estudam o idioma, e também manutenção do contato para 

aqueles que já terminaram o curso e/ou interromperam seu estudo e a evolução dos envolvidos 

quanto à lexicologia, à sintaxe e ao sotaque. 

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação “What’s up?” tem como objetivo envolver aqueles que 
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se interessam pela língua inglesa dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Nos encontros, 

promove-se a interação entre os participantes, a fim de estimular a conversação e a imersão na 

língua. Para isso utiliza-se de dinâmicas em grupo, buscando um ambiente descontraído de 

forma a proporcionar a espontaneidade dos participantes. A atividade tem característica de 

ensino e extensão, pois é aberta a toda a comunidade interessada em praticar seus 

conhecimentos em língua inglesa, sendo constituída por análise e interpretação de músicas e 

vídeos, realização de jogos interativos (quiz, jogos de tabuleiro, criação de histórias etc) que 

percorrem os campos da lexicologia, sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. Pretende-se 

realizar encontros com duração de uma hora cada, às sextas-feiras a partir das 16h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 e 2014-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua inglesa. 

 

3.1.2 Atividades de Pesquisa 

 

A) CRIAÇÃO DE UM CLUSTER COMPUTACIONAL UTILIZADO NO PROCESSO DE 

IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS EM AMBIENTES INDUSTRIAIS (Pesquisa) 

ALUNO(S): Fernando Beletti (petiano), Filipe Marques Barbosa (petiano), Vitor Augusto Santos 

Silva (petiano) 

OBJETIVO: O objetivo geral do projeto em questão é estudar e desenvolver um sistema cluster 

computacional que será aplicado no processo de identificação de sistemas industriais, que 

servirá de apoio para projetos do Núcleo de Identificação de Sistemas em tarefas de aquisições 

de dados industriais experimentais, além de servir como uma ferramenta que poderá ser utilizada 

no curso de Engenharia de Controle e Automação, em disciplinas que fazem o uso de dados 

experimentais industriais amostrados. O projeto está dividido em três projetos, sobre orientação 

de dois professores pertencentes ao Núcleo de Identificação de Sistemas. 

ORIENTADOR(ES): Prof. André Ricardo Backes, Dr., FACOM/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Novembro de 2013 à Dezembro de 2014. 

 

B) PROJETO E EXECUÇÃO DE UM GERADOR DE FUNÇÃO VOLTADO PARA USO EM 

AERONAVES (Pesquisa) 

ALUNA: Alexsandra Carmona Ribeiro (petiana) 

OBJETIVO: Devido aos muitos componentes eletrônicos presentes nos circuitos responsáveis 

pelo funcionamento das aeronaves, a corrente que passa nesse sistema possui alta taxa de 

distorção causada pelas componentes harmônicas, faz-se necessário o projeto e construção de 

um gerador de função que minimize tal problema através da geração de formas de onda inversas 

às componentes harmônicas. Traçamos assim o objetivo da pesquisa: desenvolver uma forma 

de controlar a distorção da corrente de funcionamento de uma aeronave minimizando os danos 

causados pela distorção gerada pelas componentes harmônicas.  

ORIENTADOR(ES): Prof. Luiz Carlos Gomes de Freitas, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica 

(FEELT). 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013. 
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C) DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO COMPUTACIONAL PARA CÁLCULO DE CURTO-

CIRCUITO E ESTUDOS DE AFUNDAMENTOS DE TENSÃO (Pesquisa) 

ALUNO(S): Gustavo Gonçalves dos Santos (petiano). 

OBJETIVO(S): O monitoramento através de medições dos afundamentos de tensão em diversos 

pontos do barramento é fundamental para que uma indústria possa trabalhar ininterruptamente no 

período desejado. Entretanto, nem sempre isso é viável, uma vez os monitoramentos apresentam 

uma probabilidade de erro de 10%, além de que devem ser feitos constantemente em períodos 

extensivos para obter resultados satisfatórios. Neste sentido, o presente trabalho tem como 

objetivo criar um aplicativo computacional, programado em linguagem Matlab, que seja capaz de 

contribuir em estudos de afundamentos de tensão, ao detectar as áreas de vulnerabilidade de 

sistemas elétricos, utilizando, para este fim, o Método do Curto Circuito Deslizante.  

ORIENTADOR: Prof. Carlos Eduardo Tavares, Dr., FEELT/UFU.  

PERÍODO DA PESQUISA: Outubro de 2013 à Março de 2015.  

 

D) ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PROTEÇÃO DE UM SISTEMA ELÉTRICO (Pesquisa) 

ALUNA: Isabel Cristina Vieira Borsari (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa tem o objetivo de propor em uma rede industrial um esquema de proteção 

do circuito industrial a ser escolhido, determinar as correntes de curtos-circuitos, fluxo de potência, 

e através destes cálculos, especificar um sistema de proteção que atenda aos requisitos de 

rapidez de operação, sensibilidade, seletividade e confiabilidade, descrevendo-se a metodologia 

empregada e ao final mostrar o coordenograma da proteção, que mostra de maneira clara a 

seletividade dos dispositivos. 

Para determinar e visualizar, de forma segura, os valores que serão necessários para a execução 

do projeto, como os níveis de curto nas barras internas da indústria, serão utilizados softwares e 

métodos de análise de sistemas elétricos e software de plotagem de coordenograma para a 

elaboração de um projeto completo e verdadeiro, que atenda rigorosamente os critérios já citados 

nos itens anteriores.  

ORIENTADOR: Prof. José Wilson Resende, Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2014 a Abril de 2015. 

 

E) APLICAÇÃO DO C# PARA MAPEAR POTENCIAIS ELÉTRICOS E CAMPOS ELÉTRICOS A 

PARTIR DE CONFIGURAÇÕES TÍPICAS DE CARGA (Pesquisa) 

ALUNO(S): Jéssica Cristina de Paula (petiano), Maurício Garcia Arantes (petiano) 

OBJETIVO A proposta global desta pesquisa é de desenvolver um programa digital único em C# 

que incorpora a possibilidade de mapear potencial elétrico, campo elétrico e potencial magnético, 

tomando como base as configurações mais comuns do Eletromagnetismo para, posteriormente, 

evoluir para geometrias mais complexas. O projeto implementará um programa digital para 

mapeamento de potencial elétrico e realizada uma série de testes para se chegar a um programa 

final. Com o programa final em mãos, serão realizados mais vários testes com diversos tipos de 

configurações de carga. Serão gerados, também, vários exemplos padrões a partir das 
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configurações mais comuns dos problemas mais típicos do Eletromagnetismo. Será feita uma 

avaliação da eficiência do programa e verificação da precisão dos resultados obtidos. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Julho de 2013 à Junho de 2014. 

 

F) TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS E CONTROLE PREDITIVO APLICADA EM 

UNIDADE DE VOO AUTÔNOMO (Pesquisa) 

ALUNO(S): Ênio Costa Resende (petiano)  

OBJETIVO : A pesquisa consiste em modelar o voo de uma unidade autônoma, coletando dados 

do padrão de voo que serão modelados a partir da teoria dos métodos numéricos e dos conceitos 

topológicos da teoria de Sistemas Dinâmicos. Os dados serão coletados em experimentos 

realizados a campo aberto ou no laboratório de servomecanismos da faculdade de engenharia 

Elétrica sendo necessário para tal atividade o desenvolvimento de um sistema Hardware que será 

desenvolvido por outro aluno de graduação. Por fim, desenvolveremos um software que será 

responsável por prever os comportamentos do voo e como a unidade autônoma se comporta em 

relação a fatores externos, tais como calor e pressão.   

ORIENTADOR(ES): Prof. Josué Silva de Morais, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Fevereiro de 2014 à Fevereiro de 2015. 

 

G) DETERMINAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO ÓTIMA PARA INSERÇÃO DE FILTROS HARMÔNICOS 

PASSIVOS SINTONIZADOS EM SISTEMAS ELÉTRICOS UTILIZANDO ALGORÍTMOS 

GENÉTICOS (Pesquisa) 

ALUNO(S): Hugo França Queiroz (petiano)  

OBJETIVO : O objetivo desta pesquisa está alicerçado no desenvolvimento de uma ferramenta 

computacional destinada a encontrar a melhor localização possível para a inserção de filtros 

passivos sintonizados em redes elétricas, no intuito de reduzir os níveis de distorção harmônica de 

tensão pré-existentes nas barras. Os trabalhos serão realizados no software Matlab, onde serão 

inseridos os métodos e técnicas evolutivas adaptadas para a resolução do problema em foco, ou 

seja, a localização ótima de filtros passivos sintonizados em redes elétricas 

ORIENTADOR(ES): Prof. Carlos Eduardo Tavares, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Fevereiro de 2014 à Fevereiro de 2015. 

 

OBSERVAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Alguns petianos optaram por não incluir novas pesquisas no planejamento de 2014 porque estão 

terminando a antiga pesquisa e ainda não tem planejamento para a próxima, ou, então, já haviam 

decidido deixar o PET no início do próximo semestre letivo 2014-1. Está prevista a realização de 

um processo seletivo para admissão de petianos os quais poderão participar de pesquisas em 

andamento ou iniciar pesquisas em temas a serem definidos posteriormente. É importante 

ressaltar que os alunos do curso da Faculdade de Engenharia Engenharia Elétrica que deverão 

ocupar as vagas disponíveis do grupo PET, estão ainda cursando os primeiros períodos dos 
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cursos de Eng. De Controle e Automação, Eng. Eletrônica e Telecomunicações, Eng. de 

Computação e Eng. Elétrica. Nesse sentido, outra possibilidade para o petiano calouro, é de 

direcionar sua pesquisa para temas das áreas fundamentais da engenharia de responsabilidade 

de institutos tais como: Matemática, Física e Química. 

 

3.1.3 Atividades de Extensão 

 

A)    ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE  

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia.  

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica.  

OBJETIVOS: Melhorar a formação tecnológica e informacional dos idosos da comunidade 

uberlandense, promovendo a inclusão digital dos mesmos.  

DESCRIÇÃO: A tecnologia da informação está se desenvolvendo de forma muito rápida, porém 

nem todas as pessoas podem acompanhar esse avanço. Nesse sentido, o PET/Eng.Elétrica 

propõe o Projeto “Atualize – Informática para a melhor idade”, que visa contribuir na formação 

tecnológica dos participantes por meio de um curso de informática básica, que abordará desde 

os princípios mais básicos ligados ao assunto (como ligar e desligar um computador), até noções 

dos softwares mais utilizados, como Word e Paint, apresentação da internet e formas de se 

estabelecer a comunicação virtual. Esta é uma atividade típica de extensão e de caráter coletivo.  

PERÍODO PREVISTO: Maio a Setembro de 2014.  

PÚBLICO ALVO: Idosos da comunidade uberlandense. 

 

B) XII JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng. Elétrica juntamente a maioria dos demais grupos que integram o 

InterPET/UFU. 

OBJETIVOS: Dentre os objetivos da Jornada PET, destacam-se: promover a interação entre 

comunidade externa e universidade, e também entre os grupos PET da universidade; contribuir 

para a formação pessoal e profissional dos acadêmicos integrantes dos grupos PET, 

incentivando-os a explorarem novos conhecimentos e práticas pedagógicas baseadas na 

funcionalidade social; colaborar, por meio da discussão do tema articulador da Jornada PET, 

para o conhecimento da atual conjuntura nacional e os seus reflexos na formação e futuro dos 

participantes. Além disso, há o intuito de despertar nos participantes um maior interesse por 

eventos desenvolvidos no interior da universidade, ao apresentar-lhes um panorama dos cursos 

e das diversas possibilidades de áreas de atuação do mercado de trabalho. 

DESCRIÇÃO: A Jornada PET é um evento típico de extensão, destinado à comunidade externa, 

em especial alunos de ensino médio que objetivam ingressar na universidade. Com duração de 

uma semana, o evento consiste em oficinas, mesa redonda, atividades culturais e exposição de 

banners (mostra de profissões). O PET/Eng.Elétrica, além de pertencer a uma das comissões 

organizadora do evento, ainda elaborará uma oficina, a qual terá a temática central do evento 

relacionada ao curso de Engenharia Elétrica e à atuação do profissional dessa área. Atuando 
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como ministrantes, os petianos têm a oportunidade de desenvolver características como falar em 

público e transmitir conhecimentos.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2014. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de Ensino Médio de Uberlândia e Ituiutaba.  

 

C) XXIII E XXIV TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng. Elétrica com participação das outras entidades da Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT): Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica 

(CONSELT), Diretório Acadêmico (D.A.) e PET/Eng. Biomédica. 

OBJETIVOS: Recepcionar os calouros dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Telecomunicações e Engenharia Biomédica e integrá-los ao ambiente da universidade e de seus 

respectivos cursos. Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a comunidade 

externa à UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e 

afetiva) que assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem como 

objetivo tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso social. 

DESCRIÇÃO: 

O Trote Social é realizado semestralmente, abordando as seguintes atividades de ensino: 

(a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

 A Universidade Federal de Uberlândia; 

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

 Os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica; 

 A vida universitária e oportunidades de intercâmbio. 

(b) Palestras de conscientização social; 

(c) Conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

(d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 

O caráter de extensão será atingido por meio de atividades como: 

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas; 

 Doação de sangue; 

 Visitas interativas a instituições de assistência social; 

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 (XXIII Trote Social) e 2014-2 (XXIV Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e 

Engenharia Biomédica. 

OBSERVAÇÃO: A cada edição o PET/Eng.Elétrica oferece o curso de Eletrônica Básica para os 

calouros mais participativos. 
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3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador – até mil palavras (atividades integradas com 

demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros) 

   

Além de algumas atividades de caráter coletivo relacionadas em outros itens, várias outras estão 

previstas para este ano, as quais deverão ter a participação parcial ou integral dos integrantes do 

PET/Engenharia Elétrica. 

 

A) JEEL’2015 (XIV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

De modo a integrar cada vez mais as entidades da Faculdade de Engenharia Elétrica, o grupo 

PET/Eng. Elétrica convidará posteriormente o Diretório Acadêmico e a Empresa Júnior de 

Consultoria em Engenharia Elétrica para participarem como apoio no evento. Além disso, 

durante o evento, outros graduandos serão convidados a participar como apoio (formando a 

comissão de apoio), implicando em maior contato e interação entre o grupo PET, graduandos e 

profissionais. 

 

B) XII CEEL (XII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

Durante o período de planejamento, esta atividade será preparada e organizada por todos 

petianos, incluindo o tutor, visando o sucesso do evento. Salienta-se que o grupo PET/Eng. 

Elétrica representa o principal articulador deste evento, desde as quatro últimas edições. 

 

C) XII JORNADA PET 

A XII Jornada PET permitirá o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da Universidade 

intensificando a comunicação entre os mesmos e os preparando para novas atividades 

conjuntas, favorecendo o fortalecimento do grupo InterPET da Universidade Federal de 

Uberlândia.  

 

D) TROTE SOCIAL 

O Trote Social é uma atividade de caráter coletivo, pois engloba todo o grupo PET, o grupo PET 

Engenharia Biomédica,  membros do Diretório Acadêmico e Empresa Júnior de Consultoria em 

Engenharia Elétrica, alunos da graduação que participaram como calouros em edições 

anteriores, petianos egressos, técnicos e professores da Faculdade de Engenharia Elétrica em 

sua organização e execução. 

 

F) REUNIÕES DO INTERPET 

São reuniões organizadas pelos petianos dos vários grupos PET da UFU que possuem o objetivo 

de discutir as situações atuais do programa, articular eventos conjuntos, etc. Estas reuniões são 

em geral realizadas a cada três semanas com alternância de local e de dia de semana para 

possibilitar uma maior presença de alunos. Nossos representantes oficiais nestas reuniões para o 

próximo período são os seguintes petianos: Alexsandra Carmona Ribeiro e Maurício Garcia 

Arantes. 
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G) CINE InterPET  

Esta é uma atividade definida através das reuniões do InterPET par a ser organizada 

mensalmente em forma de rodízio por todos os grupos PET da UFU. Consiste na apresentação 

de um filme e posterior abertura para discussão por parte de petianos, alunos e um debatedor 

previamente convidado pelos grupos organizadores de cada mês. 

  

H) XVIII ENAPET (XVIII Encontro Nacional dos Grupos PET)  

O ENAPET é a reunião anual dos grupos do Programa de Educação Tutorial de todo o país e 

tem o intuito de discutir temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do programa; 

apresentar sua produção acadêmica, no âmbito da tríade ensino, pesquisa e extensão; e 

colaborar com o desenvolvimento social através do pensar coletivo de temas de importância 

reconhecida para a sociedade.  Esse ano está programado para ser realizado em Santa Maria, 

RS.  

 

 

4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras (processos 

seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação intra e extra Curso, 

entre outros) 

   

A) Reuniões Ordinárias  

Semanalmente serão realizadas reuniões objetivando a troca de informação entre os integrantes, 

proporcionando um maior preparo para com as atividades programadas, além de fortalecer as 

relações profissionais do grupo.   

B) Reuniões de confraternização 

 Eventualmente o grupo se reunirá objetivando a maior integração de todos os petianos e tutor, por 

meio de festas, churrascos, amigos ocultos e práticas esportivas.  

C) Leitura de livros  

O grupo pretende eleger pelo menos um livro para leitura e posterior discussão por todos os 

integrantes do PET.  

 

D) Reuniões de pesquisa  

 

São reuniões nas quais todos os petianos apresentam o estágio da sua pesquisa e as próximas 

etapas a serem realizadas. Essas reuniões ocorrem eventualmente e são importantes para que todas 

as linhas de pesquisas possam interagir, trocando informações e gerando mais resultados. Também é 
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importante por aperfeiçoar as competências básicas no uso da linguagem oral pelos petianos. 

 

E) Reuniões do InterPET 

 

São reuniões organizadas pelos petianos dos vários grupos PET da UFU que possuem o objetivo de 

discutir as situações atuais do programa, articular eventos conjuntos, etc. Estas reuniões são em 

geral realizadas a cada três semanas com alternância de local e de dia de semana para possibilitar 

uma maior presença de alunos. Nossos representantes oficiais nestas reuniões para o próximo 

período são os seguintes petianos: Alexsandra Carmona Ribeiro e Maurício Garcia Arantes. 

 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (planejamento quanto à 

participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das 

atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros) 

   

O grupo PET Engenharia Elétrica vem contribuindo de maneira significativa para melhoria na 

qualidade do curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, 

principalmente no que tange a formação profissional e cidadã dos seus bolsistas e dos estudantes do 

curso como um todo, sendo que todas as ações do PET são coordenadas direta ou indiretamente 

pelo Tutor de forma a: 

 Garantir um preparo significativo dos membros do grupo para buscar uma formação cidadã 

continua e consolidada;  

 Preparar os bolsistas para envolvimento em ensino, pesquisa e extensão, e na realização de 

eventos técnico-científicos; 

 Estimular o corpo discente a melhorar seu desempenho acadêmico pela maior participação 

em atividades extracurriculares, com destaque para vários cursos que redundam numa maior 

qualidade dos alunos e redução da evasão escolar; 

 Influenciar nos processos de avaliação qualitativa do ensino na graduação, detectando falhas 

no curso e apontando possíveis soluções; 

 Fornecer uma integração harmoniosa dos alunos ao mercado profissional. 

Para atingir os objetivos propostos, o Tutor realiza reuniões semanais com os alunos do 

grupo PET, além de manter um canal de comunicação sempre aberto e cordial de modo a facilitar as 

relações interpessoais e dirimir as dúvidas sobre o papel do petiano. Dessa forma, os esforços de 

todos os membros do PET são canalizados para que todos os alunos alcancem um nível de formação 

acadêmica de mais qualidade e profundidade que os tornem mais aptos para vencer os futuros 

desafios seja na esfera profissional, seja no âmbito acadêmico. 
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6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  

   

 XIV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV JEEL 

PERÍODO PREVISTO: AGOSTO DE 2015. 

 XII CEEL (XI CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

PERÍODO PREVISTO: 13 A 17 DE OUTUBRO DE 2014. 

 XXIII E XXIV TROTE SOCIAL 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 (XXIII TROTE SOCIAL) E 2014-2 (XXIV TROTE SOCIAL). 

 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 E 2014-2. 

 CURSO DE MATLAB 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 E 2014-2.  

 CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 E 2014-2. 

 CURSO DE EXCEL  

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 E 2014-2. 

 IV TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – IV TUR 

PERÍODO PREVISTO:  

IV TUR: PLANEJAMENTO DE JUNHO DE 2013 ATÉ A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

PREVISTA PARA MAIO DE 2014. 

V TUR: PLANEJAMENTO DE AGOSTO DE 2014 ATÉ A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

PREVISTA PARA O INÍCIO DO PRIMEIRO SEMESTRE LETIVO DE 2015. 

 GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 E 2014-2. 

 GRUPO DE CONVERSAÇÃO “WHAT’S UP?” 

PERÍODO PREVISTO: 2014-1 E 2014-2. 

 ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE  

PERÍODO PREVISTO: MAIO A SETEMBRO DE 2014.  

 XII JORNADA PET 

PERÍODO PREVISTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2014. 

 

 

Local e Data: Uberlândia, 10 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

 

 

Tutor: Dr. Geraldo Caixeta Guimarães 

 


