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Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades  

(1º de janeiro a 31 de dezembro) 

ANO: 2013 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na IES: Marisa Lomônaco de Paula Naves 

1.3. Interlocutor do PET na IES: Natália Luiza da Silva 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: Natália Luiza da Silva 

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

2.3. Data da Criação do Grupo: 1992 / Abril 

2.4. Natureza do Grupo:  

 ( x ) Curso de graduação: Engenharia Elétrica 

 (   ) Multi/Inter-disciplinar  

 (   ) Área do Conhecimento 

 (   ) Institucional 

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

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

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

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

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 

a) Quadro de identificação:  

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, o período 

letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo 

cursado, conforme quadro abaixo: 

 

http://www.prograd.ufu.br/node/347
http://peteletricaufu.wordpress.com/
mailto:gcaixeta@ufu.br
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Nota: Devido à última greve das universidades federais, o semestre letivo de 2013-2 da UFU está 

em andamento e somente será concluído no dia 14 de abril de 2014. Assim, todos os dados 

fornecidos abaixo são relativos ao período letivo 2013-1, quando o grupo se compunha 

apenas de alunos bolsistas.  

Nome do bolsista Ingresso na IES 
Ingresso no 

PET 

Período 

letivo 

atual 

Coeficiente 

Atual de 

Rendimento 

Escolar 

Fernando Beletti Março/2011 Abril/2012 6º 86,689 

Vítor Augusto Santos Silva Março/2011 Abril/2012 6º 72,481 

Hugo França Queiroz Agosto/2010 Abril/2012 7º 73,458 

Victor Firmino Vança Agosto/2010 Abril/2012 7º 74,875 

Isabel Cristina Vieira Borsari Agosto/2010 Abril/2012 7º 72,292 

Filipe Marques Barbosa Março/2011 Julho/2012 6º 72,889 

Maurício Garcia Arantes Fevereiro/2012 Março/2013 4º 78,308 

Jéssica Cristina de Paula Fevereiro/2012 Março/2013 4º 64,231 

Ênio Costa Resende Fevereiro/2012 Março/2013 4º 70,923 

Gustavo Gonçalves dos Santos Agosto/2011 Março/2013 5º 78,214 

Laís Resende Bonfim Agosto/2011 Março/2013 5º 75,083 

Alexsandra Carmona Ribeiro Agosto/2011 Março/2013 5º 78,298 

 

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

O rendimento acadêmico dos petianos se manteve dentro de uma faixa condizente com o 

curso de Engenharia Elétrica, com a média geral acima de 70 pontos, adotado como 

referência para o nosso programa. A petiana Jéssica foi a única exceção porque ela teve 

mais dificuldades de conciliar o tempo de dedicação ao PET com suas atividades normais 

da graduação. No entanto, ela já está mais adaptada ao “jeito” PET e seu desempenho 

acadêmico deve melhorar em consequência disso. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1.  Atividades de Ensino 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de jornada científica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Jornada científica com palestras, 

minicursos e visitas técnicas. 

Tema: JEEL´2013 – XIII Jornada de Engenharia Elétrica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 

Ago Set Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

É um evento direcionado a toda comunidade técnico-científica regional e mesmo nacional. 

A atividade é realizada na UFU, tendo como participantes alunos e professores tanto do 

curso de graduação em Engenharia Elétrica da Universidade, quanto de outras instituições 

de ensino e escolas de formação técnica, bem como profissionais de empresas de 

engenharia da cidade e região. 

Descrição da Atividade: 

A JEEL’2013 (XIII Jornada de Engenharia Elétrica) aconteceu no período de 28 de Outubro 

a 01 de Novembro de 2013 nas instalações da UFU, utilizando salas de aula, anfiteatros e 

laboratórios de computadores. O evento exigiu dedicação intensa do grupo PET/Eng. 

Elétrica, devido a grande diversidade de atividades. A organização se iniciou cerca de um 

ano antes de sua realização, em agosto de 2012. Primeiramente apresentou-se o projeto à 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) visando apoio financeiro e infraestrutural. Além 

disso, várias empresas regionais e nacionais relacionadas à área de Engenharia Elétrica 

foram contatadas, objetivando patrocínio técnico, financeiro ou de produtos (conforme 

detalhado no Documento I). Tais patrocínios viabilizaram a execução do evento e a 

redução dos custos para a inscrição do participante. Para tanto, os integrantes do 

PET/Eng. Elétrica foram divididos em comissões, responsáveis por tarefas específicas, que 

se reuniam periodicamente para verificar o andamento da organização do evento e tomar 

decisões visando aumentar a eficiência das ações do grupo. A divisão consistiu em: 

Comissão de Relações Públicas, Comissão de Infraestrutura, Comissão Técnico-Científica 
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e Comissão de Informática. É importante ressaltar que recursos como o site do evento e as 

artes gráficas utilizadas na divulgação foram elaborados pelos integrantes da Comissão de 

Informática e Comissão Técnico-Científica, respectivamente. Para a divulgação do evento 

foram utilizados os seguintes veículos de informação: canais de televisão (TV 

Universitária), mídia impressa (folders e cartazes), Rádio Universitária, além de sites (UFU, 

FEELT e o específico do evento). A JEEL’2013 foi composta por uma palestra motivacional 

de abertura (2h30min), 22 palestras (1h30min cada), 8 minicursos (sendo um de 20h e os 

outros entre 8h e 4h ), 9 visitas-técnicas (com duração média de 3h), coquetel de abertura, 

totalizando cerca de 200 horas de atividades, sendo várias destas de ocorrência 

simultânea. Para tanto, contou-se com o patrocínio financeiro de quatro empresas e 28 

patrocínios técnicos.  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica e Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da UFU, Empresa Júnior da Eng. Elétrica 

(CONSELT), Diretório Acadêmico dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica, CEMIG, SENGE (Sindicato dos Engenheiros no Estado de Minas Gerais), 

CARGILL, FAU (Fundação de Apoio Universitário). 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. Dada à repercussão 

do evento e sua abrangência nacional, o grupo decidiu pela realização dessa edição. Além 

disso, a XIII Jornada de Engenharia Elétrica (JEELB’2013) desempenhou importante 

função no cenário tecnológico regional em 2013, sendo palco para discussões fecundas 

entre os participantes. Dessa forma, esse evento representa uma oportunidade para que 

se estabeleça contato entre os diversos segmentos: profissional, técnico-científico e 

estudantil, a fim de que estes discutam o desenvolvimento e a implantação de novas 

tecnologias de interesse para as áreas abrangidas. 

Resultados esperados com a atividade: 

A JEEL’2013 pretende contribuir para a formação de engenheiros melhor preparados para 

a realidade, promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes, 

apresentar um panorama atualizado do mercado de trabalho e dos campos de atuação, 

expor as últimas tecnologias e tendências, mostrar as necessidades que as empresas da 

área têm em termos de desenvolvimento e abordar o papel que o futuro engenheiro deverá 

desempenhar. 
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Resultados alcançados com a atividade: 

De acordo com a avaliação feita pelos participantes do evento, notou-se uma contribuição 

para a melhoria da formação acadêmica e profissional, um aprimoramento da perspectiva 

técnica e do mercado de trabalho no cenário atual, além de uma aproximação dos alunos 

com os profissionais atuantes. Além disso, a JEEL’2013 proporcionou um maior contato 

das empresas convidadas com os laboratórios da faculdade e com alunos e professores, 

abrindo um espaço para novas parcerias entre os mesmos. 

Comentário geral: 

A organização de eventos como a XIII Jornada de Engenharia Elétrica fortalecem a 

convivência entre petianos e discentes da graduação, visto que os grupos PET abrem a 

possibilidade destes alunos participarem da comissão de apoio. Além disso, isto 

proporciona aos petianos o desenvolvimento de características como liderança e 

organização na solução de problemas. Nesta edição, o grupo PET/Eng. Elétrica contou, 

durante os dias do evento, com o auxílio de 40 alunos de graduação para executar as 

atividades programadas. Tais estudantes foram distribuídos nas atividades do evento, de 

tal maneira que eles podiam atuar na organização das atividades sem perder a chance de 

participar do evento, atuando mais especificamente como apoio do mesmo. A qualidade da 

JEEL garante o reconhecimento dos grupos PET pelos demais estudantes e corpo docente 

dos cursos, assim como a maior integração entre as partes. O contato com as empresas e 

profissionais da área também facilitou o acesso dos egressos do curso no mercado de 

trabalho, já que lhes proporcionou uma visão geral do mercado de trabalho, e lhes 

apresentou mais de perto, algumas empresas em específico. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de conferência científica.  

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: XI CEEL –XI Conferência de Estudos em 

Engenharia Elétrica. 

Tema: XI CEEL –XI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 

Ago Set Out 

 

Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

Comunidade técnico-científica em geral, abrangendo estudantes, pesquisadores e 

profissionais das áreas afins às Engenharias Elétrica e Biomédica. 
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Descrição da Atividade: 

A décima primeira edição da Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 

aconteceu no período de 25 a 29 de Novembro de 2013 nas instalações da Universidade 

Federal de Uberlândia. No entanto, o processo de planejamento da conferência começou 

em janeiro de 2013, quando foram definidos os detalhes para efetuar a chamada de 

trabalhos (call for papers), além de cronogramas, templates para artigos e meios de 

divulgação. Os grupos PET/Eng.Elétrica e PET/Eng.Biomédica foram responsáveis por 

toda realização do evento, sendo destacadas as seguintes ações: manutenção de uma 

plataforma web para submissão de artigos e cadastros de inscrições; constituição de um 

corpo de revisores qualificados para avaliação dos trabalhos, sendo formado por 

professores da UFU e de outras instituições de ensino superior do Brasil; determinação de 

critérios para avaliação dos trabalhos; encaminhamento dos trabalhos submetidos aos 

revisores para análise; notificação dos autores sobre seus trabalhos; estruturação geral do 

evento. A XI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi composta por uma 

palestra de abertura e 14 sessões técnicas, totalizando 59 apresentações de artigos nas 

áreas de Controle e Automação, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Biomédica, 

Engenharia da Computação e Sistemas de Energia Elétrica. O evento em geral obteve um 

público de aproximadamente 150 pessoas. Vale ressaltar que o evento contou com o apoio 

do Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica da UFU. Os anais da XI CEEL 

foram registrados pelo ISSN (International Standard Serial Number), dando uma maior 

credibilidade aos trabalhos. 

Promotores da atividade: 

Grupos PET/Eng. Elétrica e PET/Eng. Biomédica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), 

Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica (PÓS-ELETRICA-UFU). 

Justificativa para realização da atividade: 

A Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi criada para complementar a 

formação de estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU e região, 

capacitando os participantes quanto ao âmbito de pesquisas e atividades acadêmicas 

relacionadas à sua área de interesse. A XI CEEL representa um meio apropriado para 

pesquisadores poderem apresentar e discutir suas atividades e contribuições científicas. 

Neste contexto, são apresentados artigos que envolvem o estado da arte, por meio de 

resultados teóricos e experimentais, além de informações tutorais, nos tópicos de interesse 
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de profissionais, pesquisadores, educadores e estudantes. 

Resultados esperados com a atividade: 

A principal meta da XI CEEL é fornecer aos seus participantes um espaço para 

apresentação e discussão de desenvolvimentos técnico-científicos por meio de sessões 

técnicas onde são apresentados artigos. Além disso, em se tratando do participante, o 

intuito é de incentivar as atividades de pesquisas e aprimorar as técnicas para elaboração 

de artigos e apresentações. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Pode-se observar que vários alunos de graduação e pós-graduação de instituições de 

ensino superior de Uberlândia e região apresentaram resultados parciais ou finais de seus 

trabalhos de pesquisas. Cabe ressaltar que muitos dos artigos apresentados continha 

assuntos relevantes no cenário científico. 

Comentário geral: 

Em relação ao último evento (X CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo e quantitativo, 

tanto na organização da XI CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos apresentados. 

Tais avanços são comprovados com o aumento do número de artigos inscritos e uma 

melhoria significativa da estrutura e dos materiais fornecidos, fatos estes que comprovam o 

quanto o evento está incentivando os pesquisadores de Uberlândia e região. 

 

Natureza da atividade realizada: Organização de Jornada. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Jornada com mesa redonda, oficinas, 

exposição de banners e apresentações culturais. 

Tema: X Jornada PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

A Jornada PET é um evento destinado a alunos de Ensino Médio de escolas públicas e 

privadas de Uberlândia e Ituiutaba. Esta edição contou com cerca de 350 inscritos. 

Descrição da Atividade: 

A Jornada PET é um evento anual realizado pelos grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia, reunidos em um grupo maior conhecido como InterPET. A jornada tem a 
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finalidade de agregar a comunidade externa à universidade inteirando-os das atividades 

desenvolvidas no meio acadêmico, ao abordar em oficinas conteúdos relacionados ao 

tema central, que também é trabalhado na mesa-redonda de abertura do evento. Em 2013 

foi realizada a XI Jornada PET – Conhecendo a Universidade. O evento consistiu na 

realização de uma mesa redonda, diversas oficinas, apresentações culturais e uma mostra 

de profissões com exposição de banners. Ocorreu no período de 25 a 28 de novembro. O 

grupo PET/Eng.Elétrica participou ativamente da coordenação da Comissão Técnico 

Científica que tinha por funções: elaborar o cronograma de atividades do evento, reunido 

as ideias de todos os grupos PET e selecionando-as conforme o propósito inicial; elaborar 

o projeto de atividades; convidar para participar da Jornada todos os cursos que não 

possuem grupos PET. Além disso, o PET/Eng.Elétrica elaborou a oficina “As diversas 

oportunidades do profissional da Engenharia Elétrica”, que foi ministrada pelos petianos 

durante a semana do evento. A oficina apresentou o curso de Engenharia Elétrica, além de 

abordar os desafios do mercado de trabalho e as perspectivas quanto ao progresso do 

curso. Foram também apresentados exemplos de projetos desenvolvidos por alunos, de 

forma que os participantes puderam entrar em contato com algumas práticas realizadas no 

meio acadêmico, além de terem sido comentadas as inúmeras oportunidades oferecidas 

pela faculdade, como por exemplo, participação em projetos de iniciação científica, PET, 

Empresa Júnior e programas de intercâmbios com universidades do exterior. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica e a maioria dos grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia (InterPET). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis (PROEX). 

Justificativa realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. A Jornada PET se 

mostra como uma oportunidade para que algumas propostas relevantes no panorama 

nacional sejam discutidas e analisadas a partir de diferentes perspectivas, trazendo à 

comunidade as vantagens de se ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade. O 

ingresso no meio acadêmico juntamente às mudanças do mercado de trabalho 

desencadeiam grandes desafios profissionais para o estudante, como alcançar a formação 

acadêmica com perfil profissional adequado, que atenda ao mercado de trabalho e aos 

anseios pessoais. Atualmente este mercado visa um profissional multidisciplinar, que 
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possua ética, seja livre de preconceitos e capaz de lidar com diversas situações em sua 

carreira. 

Resultados esperados: 

Com a Jornada PET espera-se realizar uma atividade de extensão que permita a 

cooperação dos grupos PET da UFU e que ofereça à comunidade atividades interessantes 

que completem a sua formação e contribuam para o conhecimento da atual conjuntura 

nacional e os seus reflexos na formação e futuro dos participantes. 

Resultados alcançados: 

A XI Jornada PET permitiu o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da 

universidade, intensificando a comunicação entre os mesmos e os preparando para novas 

atividades conjuntas. Atuando como ministrantes, os petianos tiveram a oportunidade de 

aperfeiçoar características como: falar em público, capacidade de transmitir conhecimentos 

e a atenção aos deveres éticos. Além disso, ao abordar a temática do plano de carreira, a 

Jornada PET serviu como um meio para transmissão de conhecimentos e esclarecimento 

de dúvidas dos participantes sobre os mundos acadêmico e profissional. 

Comentário Geral: 

A Jornada PET já se encontra em sua décima edição, sendo uma das principais atividades 

do grupo InterPET e vem sendo muito bem aceita tanto pelo público alvo, quanto pela Pró-

Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. A 

décima segunda edição está prevista para o segundo semestre de 2014. 

  

Natureza da Atividade Realizada: Curso destinado aos ingressantes do curso de 

Engenharia Elétrica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Aulas expositivas e práticas. 

Tema: Curso de Eletrônica Básica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai 

X 

Jun Jul 

 

Ago Set Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

Ingressantes do curso de Engenharia Elétrica que mais participaram do Trote Social. 

Descrição da Atividade: 

O curso, com duração de uma semana, ocorre semestralmente e cada edição contabiliza 
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15 horas-aula, consistindo de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios 

petianos. No curso, há uma revisão dos conceitos teóricos relacionados à eletricidade em 

geral, com posterior apresentação dos componentes eletrônicos e aparelhos de medição. 

Após isso, os circuitos que envolvem resistores, indutores, capacitores e transformadores 

são também explicados; experiências que utilizam osciloscópios e outras ferramentas dos 

laboratórios são feitas. Além disso, é apresentada a teoria básica dos semicondutores, 

com explicação sobre diodos, LEDs e transistores, seguidas de experiências práticas 

envolvendo circuitos importantes no ramo da eletrônica, como retificadores de ondas e um 

oscilador. Para melhor compreensão da teoria, são feitas simulações computacionais 

envolvendo o programa Orcad, confrontando com as medições práticas dos laboratórios. 

Os participantes recebem apostilas sobre todos os assuntos abordados no curso; sendo 

estas confeccionadas e atualizadas pelos petianos responsáveis. Certificados de 

participação são entregues para aqueles alunos que obtiverem frequência mínima de 75% 

no curso. Além disso, é realizada uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim 

de verificar o nível de satisfação e as sugestões dos alunos de graduação acerca do 

mesmo. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng . Elétrica 

Os ministrantes foram: Alexsandra Carmona, Laís Bonfim, Gustavo Santos, Ênio Costa, 

Jéssica Cristina, Maurício Garcia. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O curso de 

Eletrônica Básica é uma das premiações para os ingressantes que participam com maior 

frequência nas atividades do Trote Social, que também ocorre semestralmente. Este curso 

visa suprir as necessidades que tais alunos poderão encontrar posteriormente no curso de 

Engenharia Elétrica devido à falta de contato com aplicações práticas no ciclo básico 

desse curso. Além disso, os participantes por meio das aulas práticas e teóricas terão uma 

noção sobre o que será abordado no decorrer do curso, atraindo-os para algumas das 

aplicações mais importantes na graduação, de forma que a evasão destes no curso é 

reduzida, bem como a repetência nas disciplinas relacionadas à eletrônica. 

Resultados esperados com a atividade: 
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Ao final do curso é esperado que os participantes saibam distinguir os componentes 

eletrônicos, manusear aparelhos de medição com segurança e entendam a teoria básica 

acerca de circuitos básicos elétricos e eletrônicos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas práticas pôde-se notar 

que houve um desenvolvimento da compreensão técnica dos participantes referente à 

eletrônica, e nítida capacidade de reconhecimento dos componentes apresentados no 

curso. Os resultados foram, então, positivos, uma vez que os participantes conseguiram 

absorver os conhecimentos. Tal fato pôde ser confirmado através das avaliações 

realizadas no final de cada edição. 

Comentário geral: 

Este curso teve uma dinâmica muito interessante, pois concomitantemente à 

aprendizagem de novos conceitos pelos alunos, transcendeu-se o conhecimento nos 

laboratórios, o que fez surgir novas dúvidas não percebidas durante a parte expositiva. 

Outra importância foi à simulação das experiências por meio de um software, o que 

estimulou os participantes a buscarem mais conhecimentos sobre este, levando-os a fazer, 

na maioria dos casos, o curso de Orcad oferecido pelo próprio grupo PET. Entretanto, 

neste ano o curso ocorreu apenas no primeiro semestre, uma vez que a turma do segundo 

semestre teve pouca procura, os alunos agraciados com o curso farão o mesmo no 

primeiro semestre de 2014. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicursos que visam complementar a formação da 

comunidade acadêmica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Aulas expositivas e práticas. 

Tema: Minicursos complementares 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar 

X 

Abr Mai Jun Jul 

X 

Ago Set Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

Estudantes de graduação e pós-graduação das grandes áreas de Ciências Exatas e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia. 

Descrição da Atividade: 
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A atividade consiste de vários minicursos, organizados e ministrados por petianos e, 

excepcionalmente, por alunos da graduação convidados. Estes contemplam ferramentas 

computacionais de extrema importância na vida acadêmica e profissional dos estudantes, 

principalmente de engenharia. 

Para a realização destes cursos, houve preparo de material didático (apostilas e tutoriais) 

e outros recursos audiovisuais (apresentações, vídeos). Cada curso teve duração de 

aproximadamente 15 horas, distribuídas ao longo de uma semana. Para conseguir 

aprovação, o participante precisou atingir uma nota mínima de 60% em uma atividade 

avaliativa, com frequência igual ou superior a 75%. 

Os assuntos abordados nos cursos de 2013 foram: 

 MATLAB: ambiente interativo de desenvolvimento de aplicações para computação 

científica bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. Petianos 

ministrantes: Maurício, Gustavo, Hugo, Filipe e Victor Firmino. Coordenadora:  

Jéssica Cristina. 

 SIMULAÇÕES DE CIRCUITOS: o curso abordou duas ferramentas 

computacionais (Orcad e Proteus) destinadas à simulação de circuitos e confecção 

de placas eletrônicas. Petianos ministrantes:  Jéssica, Isabel, Fernando, Ênio, Vitor 

Augusto. Coordenador: Ênio. 

 EXCEL: o curso foi uma introdução a esta ferramenta. Foram abordados os tópicos 

mais simples, funções lógicas, formulários, gráficos, bancos de dados e introdução 

a Visual Basic. Petianos ministrantes: Laís, Filipe, Isabel, Alexsandra e Gustavo. 

Coordenadora: Laís.  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 

à Docência (PIBID). 

Justificativa para realização da atividade: 

Os minicursos de MATLAB e  Simulação de estavam previstos no planejamento do grupo. 

Visando complementar a formação acadêmica e profissional dos estudantes de 

graduação, ampliando seus conhecimentos sobre ferramentas e tecnologias essenciais, 

mas não vistas na grade curricular, foram ministrados cursos complementares, 
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relacionados a assuntos previamente enumerados pelo grupo, com base em opiniões de 

docentes e discentes. 

Resultados esperados com a atividade: 

Espera-se que o conteúdo ministrado sirva de auxílio aos participantes em atividades de 

pesquisa, trabalhos acadêmicos cobrados nas disciplinas da graduação e possivelmente 

na vida profissional. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Houve um bom aproveitamento dos cursos por parte de seus participantes, visto que os 

mesmos foram capazes de solucionar, sem grandes dificuldades, problemas e atividades 

avaliativas propostas pelos ministrantes nos cursos. 

Comentário geral: 

Após o término dos cursos, vários alunos da graduação e pós-graduação procuraram o 

grupo no intuito de solicitar a abertura de novas turmas, comprovando a importância dos 

assuntos abordados e justificando a realização de alguns destes cursos nos dois 

semestres letivos. 

 

Natureza da atividade realizada: Organização de Torneio de Robótica 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Competição de protótipos autônomos 

seguidores de trilha. 

Tema: III TUR – Torneio Universitário de Robótica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

 

Ago Set Out Nov Dez 

Público Alvo: 

Estudantes universitários em geral, mais especificamente os relacionados às áreas de 

Engenharia Elétrica, Biomédica, Mecânica e Mecatrônica. 

Descrição da Atividade: 

O III Torneio Universitário de Robótica (TUR) foi realizado nos dias 05, 06 e 07 de junho de 

2013, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Santa Mônica. No entanto, o 

mesmo começou a ser planejado desde maio de 2012, quando foram definidos o 

regulamento, as inscrições, cursos preparatórios, busca por patrocínios e premiações. A 

organização foi uma parceria entre o PET/Eng.Elétrica e a Empresa Júnior de Consultoria 
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em Engenharia Elétrica - CONSELT, além de outros graduandos. O torneio consistiu numa 

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 

respeitando as regras estabelecidas no regulamento. Desse modo, o TUR tem como 

principal objetivo despertar o interesse dos estudantes da graduação para a realização de 

projetos elaborados, visando aumentar o reconhecimento da Faculdade de Engenharia 

Elétrica dentro e fora da universidade. Além disso, o torneio tem a finalidade de promover o 

aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes; apresentar maior contato 

com o cenário científico; promover a interação entre os alunos de períodos diferentes, uma 

vez que apenas os alunos das ênfases de Computação e de Controle e Automação 

recebem noções de robótica, e ainda assim, nos últimos períodos de seu curso; 

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

participantes e para aumentar a capacitação destes para estimular um maior número de 

participantes. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica, em parceria com a Empresa Júnior de Consultoria em 

Engenharia Elétrica (CONSELT), e alunos da graduação. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), 

Loja Multicoisas, Loja Elétrica, PROEX – UFU. 

Justificativa realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O torneio foi criado 

para suprimir necessidades técnicas e práticas das disciplinas do certificado de Automação 

e Controle. Além disso, é perceptível o interesse universitário nesse tipo de evento e da 

importância da atividade para o crescimento acadêmico do aluno e da faculdade. A FEELT 

reconhece a importância de tal projeto para os alunos, os quais terão a oportunidade de 

agir como engenheiros no campo de desenvolvimento, permitindo assim um 

enriquecimento em relação ao que é oferecido na graduação, bem como incentivar o 

trabalho em equipe para conquistar seus objetivos. 

Resultados esperados: 

Esperava-se que a competição conseguisse agregar o conhecimento técnico aos 

participantes, inspirasse o trabalho em equipe, bem como a propagação do conhecimento 

entre veteranos e novatos. Além disso, pretendia-se estimular o aprendizado de 

automação e robótica, ampliar o reconhecimento da FEELT no âmbito universitário, 
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permitir a aplicação dos conhecimentos teóricos na prática e encorajar o espírito 

competitivo dos alunos. 

Resultados alcançados: 

O III TUR atingiu com êxito os objetivos propostos e foi um sucesso, teve 52 equipes 

inscritas e 27 equipes, de três participantes cada, chegaram a participar das baterias. O 

evento teve uma boa repercussão e, graças a isso, a organização resolveu investir a 

terceira edição do evento, que ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2013. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Grupo de Conversação em Língua Francesa 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Atividade com objetivo de desenvolver a 

conversação na língua francesa envolvendo dinâmicas em grupo, discussões, 

apresentação de músicas e vídeos, jogos interativos e troca de experiências com 

nativos. 

Tema: Grupo de Conversação: La Petite Pause 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo:  

Atividade voltada para a comunidade em geral(acadêmica e externa) com interesse na 

língua francesa, sem restrições quanto à faixa etária, mas limitada em 25 participantes. 

Descrição da Atividade: 

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

objetivo envolver aqueles que se interessam pela língua e cultura francesa dentro da 

Universidade Federal de Uberlândia. Durante os encontros, procura-se a interação entre os 

participantes, a fim de promover a conversação e a imersão na língua. Por meio de 

dinâmicas de grupo, busca-se um ambiente descontraído de forma a proporcionar a 

espontaneidade dos participantes para as outras atividades que são constituídas por 

análise e interpretação de músicas e vídeos, realização de jogos interativos (QUIZ, jogos 

de tabuleiro, criação de histórias etc.). Procura-se sempre contar com a presença de 

pessoas cuja língua materna é o francês. Essas atividades percorrem os campos da 

lexicologia, sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. Para a realização das mesmas é 

necessário confeccionar materiais (cartas, tabuleiros, cenários e roteiros de atividade), 
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criar metodologias e inovar atividades que despertem o interesse em sua participação. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica: Hugo França Queiroz, Jéssica Cristina de Paula e Victor Firmino 

Vança. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Maurine Curtis, alunos do PET/Eng. Mecânica e estudantes com vivência na língua. 

Justificativa para realização da atividade: 

Proporcionar a prática do francês aos estudantes universitários devido aos vários acordos 

de cooperação com países francófonos estabelecidos com a UFU. Além disso, criar um 

espaço para os demais interessados na cultura francesa. 

Resultados esperados com a atividade: 

Os principais resultados esperados com esta atividade são: imersão na língua, 

possibilitando o melhor aprendizado daqueles que estudam francês, manter o 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. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Além dos resultados esperados terem sido alcançados, as relações interpessoais foram 

intensificadas. 

Comentário geral: 

Foram realizados oito encontros com duração de uma hora cada, todos às sextas-feiras a 

partir das 17h00min. Os relatos dos participantes foram positivos quanto à sua evolução e 

aprendizado da língua francesa. Pela baixa procura no primeiro semestre letivo de 2013, 

acreditamos que não seria viável a realização dos encontros no segundo semestre letivo. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Grupo de Conversação em Língua Inglesa. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Atividade com objetivo de desenvolver a 

conversação na língua inglesa envolvendo dinâmicas em grupo, discussões, 

apresentação de músicas e vídeos, jogos interativos. 

Tema: Grupo de Conversação: What’s Up? 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

 

Nov 

 

Dez 
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Público Alvo:  

Atividade voltada para a comunidade acadêmica e externa em geral com interesse na 

língua inglesa, sem restrições quanto à faixa etária, mas limitada em 25 participantes. 

Descrição da Atividade: 

O Grupo de Conversação “What’s Up?”, organizado pelo PET/Eng.Elétrica tem como 

objetivo envolver aqueles que se interessam pela língua inglesa dentro da Universidade 

Federal de Uberlândia. Durante os encontros, procura-se a interação entre os 

participantes, a fim de promover a conversação e a imersão na língua. Por meio de 

dinâmicas de grupo, busca-se um ambiente descontraído de forma a proporcionar a 

espontaneidade dos participantes para as outras atividades que são constituídas por 

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

tabuleiro, criação de histórias etc). Essas atividades percorrem os campos da lexicologia, 

sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. Para a realização das mesmas é necessário 

confeccionar materiais (cartas, tabuleiros, cenários e roteiros de atividade) e criar 

metodologias. 

Promotores da atividade: 

Petianos: Gustavo Gonçalves dos Santos, Ênio Costa Resende 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

FEELT (Faculdade de Engenharia Elétrica) 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento. O grupo de conversação 

proporciona a prática do inglês aos estudantes universitários e a comunidade, sendo esta 

uma proposta interessante devido importância dessa língua no mercado de trabalho, e as 

várias oportunidades de intercâmbio que tem como pré-requisito o domínio da língua 

inglesa. 

Resultados esperados com a atividade: 

Os principais resultados esperados com esta atividade são: imersão na língua, 

possibilitando o melhor aprendizado daqueles que estudam inglês, manter o 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. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Além dos resultados esperados terem sido alcançados, as relações interpessoais foram 

intensificadas. 

Comentário geral: 
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Foram realizados dez encontros com duração de uma hora cada, todos às sextas-feiras a 

partir das 16h00min. Os relatos dos participantes foram positivos quanto à sua evolução e 

aprendizado da língua inglesa. Foram realizados os encontros nos dois semestres de 

2013. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Apoio em evento científico. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Apoio em evento científico com palestras, 

apresentação de trabalhos e feira de exposição. 

Tema: X Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica (CBQEE) 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

X 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Público Alvo: 

Empresário, Estudantes e Pesquisadores de Engenharia Elétrica, mais especificamente da 

área de Qualidade da Energia Elétrica. 

Descrição da Atividade: 

As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng. Elétrica foram de caráter de apoio à 

organização e suporte à montagem e manutenção da estrutura necessária nos dias de 

realização do evento. Além disso, alguns integrantes do grupo foram responsáveis pelas 

salas onde os trabalhos eram apresentados, de modo a auxiliar os participantes do evento.  

Promotores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Laboratório de Qualidade da Energia Elétrica 

(LQEE) e Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Neste evento foram obtidas parcerias com empresas da área de Engenharia Elétrica na 

condição de patrocinadores financeiros, técnicos ou de produtos. Além disso, durante da 

realização do evento, alguns alunos da FEELT atuaram como apoio à infraestrutura do X 

CBQEE. 

Justificativa para realização da atividade: 

Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica (CBQEE) é o maior evento 

dedicado ao assunto em toda a América Latina e visa promover a disseminação de 

conhecimentos específicos relacionados ao tema. Nesse sentido, o PET/Eng. Elétrica 
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pretende auxiliar na organização logística e, assim, contribuir para o sucesso do evento 

que apresenta relevante importância no âmbito do setor elétrico nacional.  

Resultados esperados com a atividade: 

A Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica (CBQEE) visa promover a 

disseminação de conhecimentos específicos relacionados ao tema, possibilitando 

discussões de aspectos  importantes no âmbito do setor elétrico nacional.  A CBQEE  

promove o contato direto das universidades e centros de pesquisa junto à indústria e 

empresas do setor elétrico, facilitando a divulgação de trabalhos e a troca de experiências 

entre as comunidades acadêmica e profissional. 

Resultados alcançados com a atividade: 

As atividades desenvolvidas na X CBQEE trouxeram novas experiências que 

possibilitaram o desenvolvimento de aptidões dos petianos, como atuação nas logísticas 

do evento, apoio nas sessões técnicas e apresentações de trabalho. 

Comentário geral: 

A participação como apoios em evento, como a X Conferência Brasileira sobre Qualidade 

de Energia Elétrica, fortalecem a convivência entre petianos e o mercado de trabalho, visto 

que o contato com as apresentações de trabalhos, sessões técnicas e as palestras 

proporcionou uma visão geral da realidade profissional, bem como o contato com 

empresários de sucesso. 

 

 

3.2.  Atividades de Pesquisa 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Dispositivos supercondutores limitadores de 

corrente de curto-circuito 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável pela realização da pesquisa foi: Hugo França Queiroz. O objetivo 

deste trabalho foi analisar a aplicação de materiais supercondutores em limitadores de 

corrente, estes materiais que já são muito utilizados em transformadores, cabos, motores, 
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dentre outros. Após isso, o principio de funcionamento de um FLC foi explorado, 

conhecendo as diversas características, propriedades físicas e suas aplicações. Por fim, 

deu-se inicio a uma nova proposta de filosofia de dispositivo limitador de corrente de curto-

circuito utilizando materiais supercondutores. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. José Carlos Oliveira, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Este trabalho é de suma importância no sentido de incentivar busca por melhorias na 

qualidade da energia elétrica, desta forma surge uma proposta de pesquisa com 

dispositivos supercondutores FCL (“Fault Current Limiters”), os quais são capazes de 

reduzir os níveis de correntes de curto circuito. Um curto circuito é um a ligação de baixa 

impedância entre dois pontos de potenciais diferentes. No momento do curto circuito 

acontece um a rápida elevação da corrente atingindo valores superiores a dez vezes a 

corrente nominal do circuito. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

O emprego de materiais supercondutores em aplicações tecnológicas, que atualmente tem 

se desenvolvido amplamente após a descoberta de materiais supercondutores de alta 

temperatura. Nesse sentido, busca-se conhecer e avaliar a eficiência da aplicação destes 

materiais no setor elétrico, principalmente em limitadores de corrente. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

sultados esperados com a pesquisa: 

Conhecimento de materiais supercondutores de alta temperatura, que são considerados 

ótimos por terem rápido tempo de atuação, grande capacidade de limitação de corrente, 

não precisam ser substituídos frequentemente, atuam sem auxilio de sensores, etc. Além 

disso, foram realizadas simulações computacionais com estes materiais e pôde-se concluir 

que são confiantes no sistema elétrico e muito eficazes. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Estudo sobre as propriedades caóticas e 

estabilidade estrutural de Sistemas Dinâmicos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 

   

Fev Mar Abr 

 X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A pesquisa buscou interpretar o comportamento dinâmico da família quadrática 

 para o parâmetro µ≥ . Usando técnicas da teoria dos Sistemas 

Dinâmicos (conjugação topológica, dinâmica simbólica e modelagem computacional) 

buscamos demonstrar que a função estudada apresenta as três propriedades de um 

conjunto caótico:  

1. tem dependência sensitiva das condições iniciais; 

2. é topologicamente transitiva;  

3. pontos periódicos são densos no conjunto . 

A ideia da demonstração é definir uma função de dinâmica simbólica homeomorfa que 

fosse topologicamente conjugada com a família quadrática, assim sua dinâmica seria 

equivalente do mapa quadrático. A função definida foi: 

 Ʌ    

dada por onde =α se (x)  e uma função shift :  tal 

que . Temos portanto, que   é um homeomorfismo, que satisfaz 

 =  . Como visto na definição acima, isso nos mostra que Ʌ é topologicamente 

conjugada com .  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Hernán Roberto Montúfar López, Dr. Faculdade de Matemática (FAMAT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios computacionais da FEELT/UF e na sala do 

PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A pesquisa aborda conceitos matemáticos aplicáveis em várias áreas do conhecimento 
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humano, inclusive da Engenharia Elétrica. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

O projeto visa interpretar modelos caóticos e suas aplicações. O estudo da família 

quadrática será generalizado para compreender a estabilidade orbital da Ferradura de 

Smale, função desenvolvida para o estudo do Circuito Elétrico de Chua que não apresenta 

relações lineares de tensão e corrente. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Com dinâmica simbólica, podemos concluir ainda que  tem uma órbita densa em ou 

seja,  o  mapa é topologicamente transitivo. Sabemos que a família quadrática possui 

duas propriedades de conjuntos caóticos. Resta-nos verificar a propriedade de 

dependência sensitiva. 

Para demonstrarmos que a função possui dependência sensitiva das condições iniciais, 

escolha um  Sejam x e y, pontos genéricos.   devem diferenciar-se em pelo 

menos uma iterada da órbita. Isso significa que (x) e (y) estão em lados opostos de 

. Assim, | (x) - (y)|>. 

Podemos generalizar da seguinte forma: 

Se uma função  for contínua, transitiva e possuir pontos periódicos densos, então 

ela possui dependência sensitiva das condições iniciais. 

Portanto, a família quadrática possui as três propriedades de conjuntos caóticos como 

queríamos provar.  

Foram apresentados dois trabalhos em congressos acadêmicos: 

 Dinâmica Simbólica para Conjuntos Caóticos (Vigésimo Primeiro Simpósio 

Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo; 

 Conjuntos Caóticos e Estabilidade Estrutural (Quarta Semana de Matemática da 

Universidade Federal de Uberlândia). 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Desenvolvimento de um software para análise e 

processamento de imagens 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

X 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano Fernando Beletti esteve envolvido nessa pesquisa que trata do desenvolvimento 

de um software que permita a análise e o processamento de imagens nos seus mais 

diversos campos, utilizando-se de métodos já conhecidos e implementados, contudo 

buscando a otimização dos processos. A intenção é de se desenvolver uma ferramenta 

amigável que funcione como um pequeno laboratório de análise e processamento de 

imagens por usuários não-especialistas em computação. A primeira parte foi estudar os 

fractais e as dimensões fractais, buscando compreender os diversos métodos que são 

utilizados para obtenção do valor dessas dimensões. Após isto foi estudado como estes 

métodos são aplicados utilizando-se da linguagem de programação C#, para que sejam 

agregados ao programa principal. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. André Ricardo Backes, Dr. Faculdade de Computação (FACOM). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FACOM/UFU e na sala do PET/Eng. 

Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

O crescente uso das imagens nas mais variadas áreas da ciência exige que pesquisadores 

de diversas áreas busquem a ajuda de um pesquisador da área de computação para poder 

desenvolver os seus trabalhos. Visando suprir essa necessidade, esse trabalho visa 

desenvolver a ferramenta que será uma descritora de imagem, sendo esta amigável aos 

usuários não-especialistas.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se desenvolver a interface que poderá ser utilizada por 

qualquer usuário não-especialista de modo que ele consiga dar continuidade ao seu 

trabalho/pesquisa, sem a necessidade de buscar um profissional da área da computação. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa foi descontinuada pelo petiano, sendo o trabalho continuado por outros 
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colaboradores, até o momento o software não foi finalizado. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Desenvolvimento de um software para análise e 

processamento de imagens 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos responsáveis pela realização da pesquisa foram: Fernando Beletti, Filipe 

Marques Barbosa e Vitor Augusto Santos Silva. 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. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Márcio José da Cunha, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UF e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A pesquisa aborda um assunto presente no meio industrial e é de grande importância na 

formação acadêmica. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com este projeto visa-se a utilização de ferramentas computacionais aplicadas ao 

processo de modelagem e identificação de sistemas industriais. Sendo que este cluster 

será utilizado para a implementação de pesquisas em andamento, que visam a utilização 

da computação distribuída em processos industriais. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Os resultados ainda não foram obtidos, pois a pesquisa ainda não foi aprovada. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Projeto e execução de um gerador de função 

voltado para uso em aeronaves.    

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

 

Nov 

 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A petiana Alexsandra Carmona Ribeiro está envolvida nessa pesquisa que trata, 

primeiramente do estudo e entendimento do funcionamento de geradores de função a 

serem utilizados por aeronaves em seu funcionamento. Por meio desta pesquisa 

bibliográfica estamos somando conhecimentos sobre eletrônica analógica, sistemas de 

controle e eletrônica de potência. Foram realizados cálculos para projeto de um filtro passa 

baixa anti-aliasing a ser utilizado no controle da freqüência da onda de tensão injetada no 

sistema. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Luiz Carlos Gomes de Freitas, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida no laboratório NUPEP da FEELT/UFU e na sala do PET/Eng. 

Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

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. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se desenvolver uma forma de controlar a distorção da corrente 

de funcionamento de uma aeronave minimizando os danos causados pela distorção 

gerada pelas componentes harmônicas. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento apenas foram obtidos avanços na compreensão do problema a ser tratado 

e no projeto de um filtro passa baixa anti-aliasing a ser utilizado no circuito do gerador de 

função. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Energia fotovoltaica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano Gustavo Gonçalves dos Santos havia planejado realizar uma pesquisa sobre 

Energia Renovável. Nesse sentido, por orientação do professor responsável, ele entrou 

como auxiliar na pesquisa de iniciação científica do graduando Henrique Tannús intitulada 

em “Construção de ferramentas e banco de dados para sistemas fotovoltaicos”. 

Inicialmente, foi feito um estudo sobre a conversão da energia provida da irradiação solar 

em eletricidade. Dentre as atividades realizadas, destaca-se a criação de um software para 

aquisição dos dados de irradiação solar. Conforme planejado, essa pesquisa teve uma 

curta duração (aproximadamente um semestre letivo). 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Ernane Antônio Alves Coelho, Dr., Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida em conjunto com o graduando Henrique Tannús. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A energia fotovoltaica possui um futuro bastante promissor. Especialmente, no Brasil, as 

condições são favoráveis à utilização desta, entretanto, ainda falta estudo nessas áreas. 

Logo, justificam-se as pesquisas feitas nessa área. Essa pesquisa, ao analisar a irradiação 

solar incidente nos paneis fotovoltaicos periodicamente, propicia um melhor planejamento 

para a implementação do sistema fotovoltaico em residência e indústrias, como também, 

estudos que visam um melhoramento aproveitamento desse tipo de energia. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se que essa pesquisa possa contribuir para trabalhos futuros nessa área e, por 

conseguinte, para a difusão da energia solar no Brasil. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Essa pesquisa contribuiu para atividades de outros projetos vinculados a esse assunto, 

especialmente ao trabalho que vem sendo feito no NUPEP da FEELT da Universidade 

Federal de Uberlândia. 
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Comentário Geral: 

Desde outubro, o petiano se desligou dessa pesquisa e iniciou nova pesquisa no núcleo de 

Qualidade de Energia Elétrica da FEELT da UFU, sob orientação do Prof. Carlos Eduardos 

Tavares, Dr., FEELT/UFU, intitulada em: “Desenvolvimento de um aplicativo computacional 

para cálculo de curto-circuito e estudos de afundamentos de tensão”. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Aplicação do C# para Mapear Campos Escalares e 

Vetoriais de Configurações Típicas de Carga e Condutores do Eletromagnetismo. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai 

 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos responsáveis pela realização da pesquisa foram: Jessica Cristina de Paula e 

Maurício Garcia Arantes. O objetivo deste trabalho é de desenvolver um programa digital 

único em C# que incorpora o mapeamento tanto de potencial/campo elétrico como de 

potencial magnético, tomando como base as configurações mais comuns para, 

posteriormente, evoluir para geometrias mais complexas. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UF e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Este trabalho é de suma importância no sentido de incentivar a realização de pesquisas na 

área de Eletromagnetismo, tendo como foco, particularmente, os Campos Elétricos e 

Magnéticos.Tendo em vista, que os programas computacionais que tratam do mesmo tema 

são geralmente bastante complexos, exigindo, eventualmente, o dispêndio de dinheiro 

para aquisição e utilização, esta pesquisa pretende criar uma versão alternativa mais 

simples, versátil e gratuita. Adicionalmente, a concretização do trabalho de mapeamento 

de campos elétricos e magnéticos, esta contribuição científica deverá prover subsídios 

para o desenvolvimento de futuros trabalhos de pesquisa no âmbito da graduação ou, até 

mesmo, de pós-graduação na área de Eletromagnetismo. 
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Resultados esperados com a pesquisa: 

Desenvolvimento de um programa em C# que consiga mapear corretamente o Campo 

Elétrico, Potencial Elétrico e Potencial Magnético. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o presente momento conseguimos obter um embasamento teórico para que 

posteriormente possamos realizar a aplicação da pesquisa,,que é a elaboração do 

programa em linguagem C#. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Sistema de Iluminação Eficientes 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A pesquisa consistiu inicialmente em estudar o software Dialux. Após isso, foi simulada a 

iluminação da sala 207 do bloco 5OA, reproduzindo as cores do local, os móveis e as 

lâmpadas e luminárias. A partir daí foram feitas medições com o luxímetro das luminâncias 

da sala. Os valores obtidos foram próximos, assim, foi feito um gráfico com os valores reais 

para sem comparar com os da simulação. Por fim, a pesquisa ainda está sendo concluída 

e consistirá em simular no Dialux a mesma sala, mas com a iluminação feita com 

lâmpadas LED, para então serem feitas comparações quanto a eficiência dos dois tipos de 

lâmpadas em questão.   

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Sérgio Ferreira de Paula Silva. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Laboratório de Eficiência Energética (LEFE). 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

O intuito da pesquisa surgiu no meu interesse na área de eficiência energética. A partir de 

então conseguimos associar esse tema com a luminotécnica, que também é um tema de 

grande interesse. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Apesar de ainda não ter chegado ao fim, se espera que seja simulada a sala, na qual foi 
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feita o estudo, com uma iluminação em LED, que é uma novidade e muito eficiente, para 

ser possível fazer uma comparação com a iluminação atual da sala. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o presente momento, só não foi realizado a última parte que é a simulação da sala com 

iluminação em LED, após feito isso, toda a pesquisa estará concluída e todos os 

resultados estarão alcançados. 

Comentário Geral: 

O software Dialux não é um software utilizado na graduação. Logo, a pesquisa me ajudou 

a ir além do que se vê em sala de aula, já que é um software muito rico e de grande 

utilização entre profissionais engenheiros e arquitetos. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: “Mitigação dos afundamentos de tensão através 

do uso do restaurador dinâmico de tensão (DVR) em sistemas elétricos” 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos responsáveis pela realização da pesquisa foram: Isabel Cristina Vieira Borsari 

e Victor Firmino Vança, Esta pesquisa tem como objetivos principais o levantamento do 

estado da arte do tema em questão incluindo-se as normas e/ou recomendações nacionais 

e internacionais aplicadas ao distúrbio; fazer considerações em linhas gerais dos principais 

equipamentos aplicados à mitigação dos afundamentos de tensão que é o foco deste 

projeto e estabelecer as razões e justificativas da escolha em usar o DVR como 

equipamento de mitigação do distúrbio aqui focalizado; além do desenvolvimento de 

mitigação dos afundamentos de tensão; simulações digitais das topologias do DVR 

apresentadas no item anterior utilizando o software ATPDraw e no final da pesquisa gerar 

um relatório final do projeto. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Milton Itsuo Samesima, Dr., Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, laboratório de Qualidade de 
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Energia e na sala do PET/Eng. Elétrica com a colaboração dos petianos Isabel Cristina 

Vieira Borsari e Victor Firmino Vança. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

As preocupações com os diversos temas relacionados com a qualidade da energia elétrica 

têm sido cada vez mais comuns às concessionárias de energia elétrica e os consumidores 

em geral.Tais preocupações são voltadas para a ocorrência de distúrbios elétricos capazes 

de comprometer o desempenho e a vida útil de equipamentos e dispositivos, além de 

afetar ou interromper variados processos industriais; entre esses distúrbios, os 

afundamentos de tensão são considerados os que mais causam prejuízos aos 

consumidores, tendo como principais vítimas as instalações industriais. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

O projeto visa alcançar os seguintes objetivos: Fazer o levantamento estado do tema em 

questão, incluindo-se as normas e/ou recomendações nacionais e internacionais aplicadas 

ao distúrbio; fazer considerações em linhas gerais dos principais equipamentos aplicados à 

mitigação dos afundamentos de tensão e estabelecer as razões e justificativas da escolha 

em usar o DVR como equipamento de mitigação desse distúrbio e simulações digitais das 

topologias do DVR utilizando o software ATPDraw. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa, levantou dados sobre os afundamentos de tensão e sobre o DVR, simulando 

no software ATPDraw um sistema elétrico onde ocorre um afundamento de tensão. 

Também foram alcançados resultados com relação ao desenvolvimento e simulação de um 

inversor de frequência. 

Comentário Geral: 

A pesquisa foi interrompida pelos petianos, pois os mesmos acreditam que o nível da 

pesquisa é considerada de pós-graduação, fato que dificultou o avanço da mesma. Sendo 

assim, até o momento não se tem simulado em ATPdraw o equipamento DVR. 

 

3.3.  Atividades de Extensão 

Natureza da atividade realizada: Organização de Jornada. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Jornada com mesa redonda, oficinas, 

exposição de banners e apresentações culturais. 

Tema: X Jornada PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 
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Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

A Jornada PET é um evento destinado a alunos de Ensino Médio de escolas públicas e 

privadas de Uberlândia e Ituiutaba. Esta edição contou com cerca de 350 inscritos. 

Descrição da Atividade: 

A Jornada PET é um evento anual realizado pelos grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia, reunidos em um grupo maior conhecido como InterPET. A jornada tem a 

finalidade de agregar a comunidade externa à universidade inteirando-os das atividades 

desenvolvidas no meio acadêmico, ao abordar em oficinas conteúdos relacionados ao 

tema central, que também é trabalhado na mesa-redonda de abertura do evento. Em 2013 

foi realizada a XI Jornada PET – Conhecendo a Universidade. O evento consistiu na 

realização de uma mesa redonda, diversas oficinas, apresentações culturais e uma mostra 

de profissões com exposição de banners. Ocorreu no período de 25ª28 de novembro. O 

grupo PET/Eng.Elétrica participou ativamente da coordenação da Comissão Técnico 

Científica que tinha por funções: elaborar o cronograma de atividades do evento, reunido 

as ideias de todos os grupos PET e selecionando-as conforme o propósito inicial; elaborar 

o projeto de atividades; convidar para participar da Jornada todos os cursos que não 

possuem grupos PET. Além disso, o PET/Eng.Elétrica elaborou a oficina “As diversas 

oportunidades do profissional da Engenharia Elétrica”, que foi ministrada pelos petianos 

durante a semana do evento. A oficina apresentou o curso de Engenharia Elétrica, além de 

abordar os desafios do mercado de trabalho e as perspectivas quanto ao progresso do 

curso. Foram também apresentados exemplos de projetos desenvolvidos por alunos, de 

forma que os participantes puderam entrar em contato com algumas práticas realizadas no 

meio acadêmico, além de terem sido comentadas as inúmeras oportunidades oferecidas 

pela faculdade, como por exemplo, participação em projetos de iniciação científica, PET, 

Empresa Júnior e programas de intercâmbios com universidades do exterior. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica e a maioria dos grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia (InterPET). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos 

Estudantis (PROEX). 
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Justificativa realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. A Jornada PET se 

mostra como uma oportunidade para que algumas propostas relevantes no panorama 

nacional sejam discutidas e analisadas a partir de diferentes perspectivas, trazendo à 

comunidade as vantagens de se ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade. O 

ingresso no meio acadêmico juntamente às mudanças do mercado de trabalho 

desencadeiam grandes desafios profissionais para o estudante, como alcançar a formação 

acadêmica com perfil profissional adequado, que atenda ao mercado de trabalho e aos 

anseios pessoais. Atualmente este mercado visa um profissional multidisciplinar, que 

possua ética, seja livre de preconceitos e capaz de lidar com diversas situações em sua 

carreira. 

Resultados esperados: 

Com a Jornada PET espera-se realizar uma atividade de extensão que permita a 

cooperação dos grupos PET da UFU e que ofereça à comunidade atividades interessantes 

que completem a sua formação e contribuam para o conhecimento da atual conjuntura 

nacional e os seus reflexos na formação e futuro dos participantes. 

Resultados alcançados: 

A XI Jornada PET permitiu o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da 

universidade, intensificando a comunicação entre os mesmos e os preparando para novas 

atividades conjuntas. Atuando como ministrantes, os petianos tiveram a oportunidade de 

aperfeiçoar características como: falar em público, capacidade de transmitir conhecimentos 

e a atenção aos deveres éticos. Além disso, ao abordar a temática do plano de carreira, a 

Jornada PET serviu como um meio para transmissão de conhecimentos e esclarecimento 

de dúvidas dos participantes sobre os mundos acadêmico e profissional. 

Comentário Geral: 

A Jornada PET já se encontra em sua décima edição, sendo uma das principais atividades 

do grupo InterPET e vem sendo muito bem aceita tanto pelo público alvo, quanto pela Pró-

Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. A 

décima segunda edição está prevista para o segundo semestre de 2014. 

 

Natureza da atividade realizada: Recepção dos calouros dos cursos de Engenharia 

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

Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Palestras, doação de sangue no 
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Hemocentro Regional, arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos, livros e 

calçados, visitas a instituição social, Casa de Repouso Elim e a empresas 

relacionadas à área de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, Usina Capim 

Branco II, Hospital das Clínicas da UFU. 

Tema: XXI e XXII Trote Social: Consciência e Solidariedade 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

 

Ago Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

Atividade voltada para a comunidade acadêmica (alunos ingressantes nos cursos de 

graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica) com interação à comunidade externa. 

Trabalha-se com aproximadamente 100 alunos, de faixa etária predominantemente 

compreendida entre 16 e 25 anos. 

Descrição da Atividade: 

O Trote Social é um projeto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) organizado pelo 

PET/Eng.Elétrica, pelo PET/Eng.Biomédica, pela Empresa Júnior (CONSELT) e pelo 

Diretório Acadêmico (DA), dessa faculdade. O projeto tem como objetivo recepcionar e 

integrar os calouros dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia 

Biomédica, na primeira semana de aula, por meio de várias atividades como: palestras 

informativas sobre a vida acadêmica, arrecadação (alimentos, livros, roupas, calçados e 

brinquedos), doação de sangue, visitas a instituições de assistência social e visitas 

técnicas a empresas relacionadas à engenharia. Isso visa o contato desses alunos com as 

comunidades interna e externa à UFU, deixando-os cientes do compromisso social e da 

difícil realidade da parcela menos favorecida da sociedade uberlandense. Na primeira 

semana é feita uma recepção diferenciada para os calouros por meio da realização de 

palestras, uma visita social, coffee-breaks, visitas aos laboratórios da FEELT, doação de 

sangue, apresentação de entidades da UFU e arrecadação de alimentos. Ao longo do 

período são realizadas visitas técnicas e sociais além de uma confraternização esportiva 

envolvendo estudantes dos cursos da FEELT, professores, funcionários e membros das 

entidades acadêmicas. Com o intuito de fomentar nos ingressantes um maior interesse em 

participar das atividades deste projeto é oferecido, aos destaques, os cursos de Eletrônica 

Básica (ministrado por petianos da Engenharia Elétrica) e Instrumentação Biomédica 
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(ministrado por petianos da Engenharia Biomédica). 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica, PET/Eng.Biomédica, CONSELT, DA e alunos voluntários dos 

cursos de graduação da faculdade. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Justificativa realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O Projeto Trote 

Social surgiu com o intuito de recepcionar os ingressantes do curso de Engenharia Elétrica 

da UFU com maior dinamismo, interação e carisma, favorecendo a extinção da recepção 

convencional (trote) que é bastante depreciativa. Trata-se também de uma ferramenta 

muito importante na diminuição da evasão nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia 

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

e Engenharia Biomédica, uma vez que apresenta a infraestrutura da faculdade, atividades 

desenvolvidas, áreas de conhecimento e oportunidades oferecidas aos estudantes de 

graduação já nas suas primeiras semanas letivas. Além disso, o projeto auxilia pessoas 

necessitadas através de doação de alimentos, roupas, calçados e até mesmo livros. Dessa 

forma, as atividades desenvolvidas permitem aos participantes o contato com a realidade 

da comunidade externa, contribuindo para a formação social e cidadã dos envolvidos. 

Resultados esperados: 

Os principais resultados alcançados com esta atividade são: substituição dos trotes 

convencionais por atividades construtivas e de cunho social, aumento considerável na 

interação de alunos ingressantes com alunos veteranos, indícios de melhoria na formação 

técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do projeto, observados durante as 

discussões realizadas após as atividades e atendimento às instituições de assistência 

social com as doações. 

Resultados alcançados: 

Deve-se ressaltar que este projeto é muito bem aceito pela FEELT e, para viabilizá-lo, tem 

recebido um grande apoio da direção e das coordenações dos cursos de Engenharia 

Elétrica e Engenharia Biomédica. A FEELT auxilia no suprimento de parte das despesas 

das confraternizações e coffee-breaks, camisetas e almoço. Além disso, a faculdade 

contribui fornecendo ônibus para transporte de alunos do Campus Santa Mônica da UFU 

aos locais previstos para realização de atividades (como por exemplo, ao Hemocentro 

Regional de Uberlândia, à instituição social e às empresas de engenharia). O projeto é 
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divulgado por meio do site oficial (www.trotesocial.eletrica.ufu.br), pela página na rede 

social facebook e nas ultimas edições o logo do Trote Social está presente na camiseta 

fornecida pela faculdade durante a recepção dos calouros. É válido lembrar que no ano de 

2013 ocorreram duas edições do projeto: XXI (no primeiro semestre) e XXII (no segundo 

semestre), ambos que tiveram que ocorrer em datas diferentes do que era de costume 

antes da greve.   

 

Natureza da atividade realizada: Curso de Informática destinado a pessoas da terceira 

idade 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Promoção da cidadania de idosos por 

meio de aulas de informática semanais 

Tema: Atualize – Informática para a melhor idade 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

Idosos da comunidade uberlandense. 

Descrição da Atividade: 

No cenário global, a informática tornou-se fundamental à vida das pessoas. Cada vez 

mais, a evolução das formas de comunicação e transmissão de informações motiva novos 

usuários, os quais buscam formas de se manterem atualizados com os avanços 

tecnológicos. Sabe-se, entretanto, que uma parcela da população não está sendo 

contemplada com tais evoluções – os idosos. Atento a esses fatos, o grupo PET/Eng. 

Elétrica idealizou o projeto de extensão “Atualize – Informática para a melhor idade”, com 

foco em promover a inclusão digital para membros da terceira idade. O projeto aconteceu 

durante as manhãs de sábados, sendo promovido um total de nove encontros. O grupo 

PET/Eng. Elétrica se dividiu de modo a ter a cada dia pelo menos um petiano para 

ministrar o curso e outros quatro petianos como monitores, contanto também com o 

auxílio de outros monitores, alunos convidados do curso de graduação da Faculdade de 

Engenharia Elétrica interessados em ajudar no projeto. Foram abordados aspectos 

básicos ligados à apresentação das partes do computador, o ambiente Windows, alguns 

programas comuns e a internet. Tudo isso de uma forma atenciosa, sucinta e prazerosa. 

Promotores da atividade: 

http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br/
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Grupo PET/Eng. Elétrica e Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

Justificativa realização da atividade: 

Pensa-se que as pessoas da terceira idade, que não cresceram em meio às redes 

virtuais, possuem dificuldades em aprender quando o assunto é informática. O Projeto 

“Atualize – Informática para a melhor idade” vem justamente contrapor a essa ideia e 

apresentar-se um meio de promover a inclusão digital dos idosos, através de uma 

comunicação mais facilitada e diferente dos participantes do projeto. Além disso, os 

ministrantes (membros do PET Eng. Elétrica) e monitores (membros do PET Eng. Elétrica 

e alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica) tem a oportunidade de 

desenvolver novas habilidades ao realizar esse tipo de atividade que não é comum 

durante a graduação. Por fim, o projeto também propicia um meio de a comunidade 

externa se integrar melhor às atividades no meio acadêmico, auxiliando a promoção do 

reconhecimento da universidade perante à sociedade.  

Resultados esperados: 

Espera-se com esta atividade contribuir para a inclusão digital dos idosos, trazendo para 

essas pessoas novos recursos de comunicação através do computador. Além de 

proporcionar aos participantes outras formas de ver o mundo ao apresenta-los novas 

possiblidades de recreação, ocupação e estabelecimento de contatos. Almeja-se, que no 

final do curso, os idosos aprendam a utilizar o computador de forma que ele possa ser útil 

à realidade deles e, até mesmo, servir como entretenimento. Para isso, foram abordados 

aspectos básicos ligados à apresentação das partes do computador, o ambiente 

Windows, alguns programas comuns e a Internet. Tudo isso, de uma forma atenciosa, 

sucinta e prazerosa. 

Resultados alcançados: 

Ao longo do curso percebemos uma rápida evolução dos participantes em relação ao 

conteúdo ministrado. Tivemos a certeza de que nossos objetivos foram cumpridos devido 

aos depoimentos de alguns idosos, que declararam que o curso superou as suas 

expectativas e que pretendem explorar ainda mais o mundo da informática. Os demais 

envolvidos no processo, membros do PET Eng. Elétrica e alunos de graduação, assumem 

que essa foi uma experiência diferente e que certamente contribuirá para formação 

acadêmica deles. 

Comentário Geral: 
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Nessa última edição do Atualize, tivemos um número de idosos interessados em fazer o 

curso muito além do esperado. Desse modo, foi sugerido aos demais grupos PET que 

realizem atividades semelhantes a essas. 

 

Natureza da atividade realizada: Semana visando à conscientização e informação 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Semana que contou com palestras, 

oficinas, apresentações culturais, caminhada ecológica, concurso de fotografias e 

feira de livros. 

Tema: Semana do Meio Ambiente – O meio ambiente sob o olhar da Universidade. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

X 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

O projeto tem como público alvo todos os membros da sociedade, com ênfase em 

estudantes, tanto graduandos quanto alunos do ensino fundamental e médio. 

Descrição da Atividade: 

A atividade intitulada “Semana do Meio Ambiente – O meio ambiente sob o olhar da 

Universidade” foi realizada no período de 07 a 09 de junho de 2013, sendo organizada 

pelo grupo InterPET, constituído pelos grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia. A organização foi dividida em três comissões, a saber: Comissão Científica; 

Comissão de Infraestrutura e Patrocínio; e Comissão de Divulgação e Marketing. A 

primeira foi responsável por confeccionar o projeto, convidar professores para 

participarem do evento, elaborar os certificados, confeccionar as cartas de agradecimento 

a serem entregues aos palestrantes e demais autoridades presentes e elaborar o relatório 

final. Já a segunda ficou encarregada de providenciar o suporte de multimeios e demais 

materiais necessários à abertura e ao encerramento do evento, reservar salas e 

anfiteatros para as atividades, além de providenciar e organizar as apresentações 

culturais. A última ficou responsável por elaborar o website do evento e administrá-lo, 

monitorar o processo de inscrição, elaborar o design gráfico do material a ser utilizado, 

promover a divulgação por meios diversos, tais como internet, folders, cartazes e 

camisetas. Esse projeto ocorreu na semana do Dia Internacional do Meio Ambiente (05 de 

junho), propondo atividades que possibilitaram aos participantes reflexões e discussões 

sobre os impactos do crescimento populacional. Para tal, no período de 07, 08 e 09 de 
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junho, nos campi Santa Mônica e Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia, 

foram desenvolvidas palestras, apresentações culturais e uma feira de livros. No dia 09 de 

junho, executou-se uma atividade de extensão em um parque público da cidade de 

Uberlândia, o Parque do Sabiá. Durante todo o dia os membros organizadores do evento 

prepararam atividades relacionadas ao Meio Ambiente para despertar a curiosidade e o 

interesse de pessoas de diferentes faixas etárias que se encontravam no parque. Dentre 

os atrativos, pode-se citar: caminhada ecológica, gincana e concurso de fotografias. 

Promotores da atividade: 

PET/Eng.Elétrica e a maioria dos grupos pertencentes ao InterPET da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Institutos e Faculdades da UFU; Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD); Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX); setor de Áudio Visual da UFU; 

Prefeitura de Campus da UFU; Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos 

Grupos PET UFU (CLAA);  

Justificativa realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo.O meio ambiente 

vem sendo alvo de grandes discussões e debates, no que diz respeito a sua preservação 

e importância para o planeta, além da sobrevivência da espécie humana. O tema 

“O meio ambiente sob o olhar da Universidade” surge a partir da premissa de que na 

origem dos problemas ambientais, está a falta de conhecimento do próprio homem. Desta 

forma, é nosso dever, como críticos, elucidar o conhecimento, muitas vezes suprimidos 

pela mídia. É neste contexto que se faz importante a conscientização e divulgação de 

inovações no âmbito acadêmico, a respeito de como produzir mais e ao mesmo tempo 

reduzir a agressão ao meio ambiente. 

Resultados esperados: 

Esperou-se atingir cerca de 150 participantes, dentre eles, estudantes universitários, 

professores e membros da sociedade em geral. Objetivou-se incentivar os participantes a 

terem consciência da necessidade de reorientar a atuação humana por meio de uma visão 

mais profunda de como manter o relacionamento harmônico entre o homem e os demais 

elementos do meio em que vive. 

Resultados alcançados: 

Foram contabilizados cerca de 100 participantes na parte do evento realizada nas 

instalações da universidade e por volta de 300 pessoas durante a realização da atividade 
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de extensão desenvolvida no parque do Sabiá. Observa-se que o evento recebeu um 

menor público durante as palestras realizadas nos campi Santa Mônica e Umuarama da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

 

3.4 Impacto na graduação e inovação na graduação 

Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas mais 

impactantes para o curso e que proporcionaram inovação na graduação.  

 JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA);  

 XI CEEL (XI CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA); 

 TROTE SOCIAL; 

 CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA; 

 CURSO DE EXCEL; 

 CURSO DE MATLAB; 

 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 

 TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA 

 

3.5 Impacto na evasão e na retenção 

Informar as atividades que tiveram impacto na evasão e na retenção 

 JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA); 

 TROTE SOCIAL; 

 XI CEEL (XI CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA); 

 MINICURSO DE ELETRÔNCIA BÁSICA 

 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 

alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

 

4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo 

foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(x) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 
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4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 

cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(x) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(x) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

 

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(x) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

 

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 

ao qual está vinculado: 

(x) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 

Justifique:  

O grupo teve uma boa interação com o projeto pedagógico do curso, pois de acordo com 

as necessidades da graduação foram desenvolvidos vários projetos. Podemos destacar os 

três principais:  

a) Trote Social: onde procuramos instruir e apresentar as diversas oportunidades 

oferecidas pela faculdade, de modo a garantir uma menor desistência durante a 

graduação e melhorar a interação dos ingressantes com a faculdade;  

b) Realização de vários cursos extracurriculares: estes visam complementar 

algumas matérias da graduação sendo geralmente focados em ferramentas 

computacionais que ajudam na visualização de conceitos e resolução de 

problemas;  
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c) X CEEL (Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica): este evento, 

organizado pelo grupo PET/Eng.Elétrica e apoiado pelos cursos de graduação e 

pós-graduação da faculdade, constitui no primeiro e mais adequado local onde os 

alunos podem enviar os artigos técnicos oriundos de suas pesquisas e 

desenvolvimentos, os quais, após serem submetidos a avaliação de revisores, são 

apresentados para uma platéia composta por integrantes dos corpos discente e 

docente dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e áreas afins, 

tanto da UFU como da região, sendo um incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisas e a produção de artigos;  

d) Cursos ministrados que abordam as principais ferramentas e conceitos utilizados 

pelos graduandos no decorrer de sua formação, tais como: MATLAB, Simulação de 

Circuitos e Eletrônica Básica.  

 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 

gestão do PET: 

(  ) Excelente  (x) Regular 

(  ) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: 

Houve grande dificuldade em encontrar pessoas disponíveis no SESu para esclarecer 

dúvidas quanto ao custeio e prestação de contas. Além disso, houve atraso no pagamento 

das bolsas de alguns petianos.  

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 

acompanhamento e orientação do grupo: 

(X) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: 

O CLA acompanha frequentemente a atuação do grupo, solicitando os relatórios de 

atividades e planejamento para a análise e orientação dos grupos da universidade. Além 

disto, o Comitê realiza ao menos uma visita anual a todos os grupos PETs desta 

universidade no sentido de obter uma informação mais precisa e real sobre as atividades 

realizadas e oferecer sugestões e/ou orientações para melhorar o desempenho desses.  
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5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

a) O III Torneio Universitário de Robótica (III TUR) compreendeu o caráter de 

indissociabilidade, pois houve um curso oferecido às equipes inscritas no evento 

que abordou os quesitos básicos necessários para a construção dos protótipos, 

principalmente princípios da utilização de microcontroladores (ensino), a atividade 

exigiu que não só os participantes tivessem que pesquisar para fazerem seus 

protótipos seguidores de trilha, como também os organizadores que desenvolveram 

todo o sistema de sensores para monitorar o tempo de percurso de cada equipe, 

incluindo uma interface programada em C# (pesquisa) e, além disso, o III TUR 

envolveu não só a comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia, 

como também de outras instituições de ensino superior e até mesmo membros da 

comunidade externa que vieram até a instituição não somente porque sentiram 

atraídos pela natureza da competição, mas também, para entrarem em contato com 

os avanços tecnológicos apresentados no torneio. Acredita-se que esta atividade 

possa ter esclarecido alguns jovens acerca de seus projetos de vida profissional 

(extensão). 

b) O Trote Social é realizado semestralmente e é composto por atividades distribuídas 

ao longo do período letivo. O caráter de ensino é abordado por meio de palestras 

sobre vários tópicos e conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia. 

O caráter de extensão é atingido por meio de atividades como arrecadação de 

alimentos, brinquedos, livros e roupas, doação de sangue, visitas às instituições de 

assistência social e a empresas de Uberlândia e região. O caráter de pesquisa é 

compreendido por visitas a laboratórios de pesquisa e desenvolvimento da 

faculdade, a fim de despertar curiosidade e interesse nos ingressantes para 

posteriormente compor os núcleos de pesquisa da faculdade. 

c) O projeto Atualize abrangeu o ensino ao proporcionar o contato com pessoas da 

terceira idade, com intuito ensinar informática básica e despertar o espírito de 
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cidadania nos participantes. A atividade teve caráter de extensão, pois seu público 

era composto por pessoas da terceira idade. A pesquisa foi explorada quando os 

petianos envolvidos tiveram que procurar informações por meios diversos, 

buscando a ajuda para lidar com as pessoas da terceira idade, visando seguir uma 

didática que favorecesse o aproveitamento e atendesse às peculiaridades do grupo 

ao qual o Atualize se destinava. 

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 

participou no ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

 

Artigos Completos Publicados em Periódicos em 2013 (http://lattes.cnpq.br/5516876395405680) 

 

1. FANDI, JULIANE C. O., MACEDO, JOSÉ RUBENS, GONDIM, ISAQUE N., OLIVEIRA, José 

Carlos, GUIMARÃES, GERALDO CAIXETATwo-Wire Distribution System for Supplying Three-

Phase Rural Loads. Journal of Control, Automation and Electrical Systems. , v.40313, p.1 - 12, 

2013. 

 

Artigos de Congressos/Conferências de 2013 

 

1. L. M. PERES, M. L. R. CHAVES, G. C. GUIMARÃES, F. A. M. MOURA A Computational 

Contribution to Analyse the Connection of an Independent Power Producer to the Grid In: 

International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ’13), 2013, 

Bilbao.   Anais do ICREPQ’13. , 2013. v.11. p.1 - 6 

2. G. C. L. FERREIRA, G. H. B. CUNHA, G. C. GUIMARÃES Análise da Dinâmica de um Sistema 

Elétrico de Potência por meio do Software Livre Atp In: Décimo Quinto Encontro Regional 

Ibero-americano do CIGRÉ, 2013, Foz do Iguaçu-PR.  Anais do XVERIAC. , 2013. v.4. p.1 – 8 

3. FIRMINO, L. B., REIS, A., XAVIER, Guilherme L., OLIVEIRA, José Carlos de, G. C. GUIMARÃES 

Avaliação de desempenho de uma estrutura para emulação de parques eólicos visando 

estudos dos impactos sobre a rede de conexão In: Conferência de Estudos em Engenharia 

Elétrica, 2013, Uberlândia.  Anais da XI CEEL. , 2013. p.1 - 6 

4. REZENDE, J. O., L. M. PERES, G. C. GUIMARÃES, M. L. R. CHAVES Avaliação dos efeitos 

http://lattes.cnpq.br/5220457650011257
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da conexão de uma unidade geradora distribuída a um alimentador de 13,8 KV utilizando o 

ATP In: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2013, Uberlândia.  Anais da XI CEEL. 

, 2013. p.1- 6 

5. CAIXETA, Daniel Araújo, G. C. GUIMARÃES, M. L. R. CHAVES, OLIVEIRA, José Carlos de, G. H. 

B. CUNHA, BONELLI, A. F. Modelagem e análise do comportamento dinâmico de um sistema 

de conversão eólica dotado de gerador síncrono de imã permanente utilizando a plataforma 

ATP In: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2013, Uberlândia. Anais da XI CEEL. , 

2013. p.1 - 6 

6. G. H. B. CUNHA, F. C. MELO, G. C. GUIMARÃES Técnica P&O para Extração da Máxima 

Potência de Painéis Fotovoltaicos In: Décimo Quinto Encontro Regional Ibero-americano do 

CIGRÉ, 2013, Foz do Iguaçu-PR. Anais do XVERIAC. , 2013. v.6. p.1 – 8 

 

Projetos de Pesquisa em 2013 (sob minha coordenação) 

 

a)  Análise da dinâmica de redes elétricas com a presença de sistemas de 

conversão de energia eólica 

Descrição: Esta pesquisa visa realizar estudos investigativos sobre o comportamento 

dinâmico de redes de energia com sistemas de conversão de energia eólica (WECS). 

Para este fim, a modelagem computacional dos principais componentes de uma rede 

elétrica real será necessária a fim de preparar o sistema para realizar tanto estudos de 

fluxo de carga quanto análises de estabilidade angular/de tensão. Modelos do 

comportamento do vento e da turbina, juntamente com o tipo de gerador utilizado 

(máquina síncrona ou de indução) e o método de conexão à rede principal, são temas-

chave para o sucesso dos objetivos pretendidos. 

Situação: Em andamento até 2014 

Alunos envolvidos: Graduação (1), Doutorado (1) 

Integrantes: Geraldo Caixeta Guimarães (Coordenador), José Carlos de Oliveira 

(Prof. UFU), Daniel Araújo Caixeta (doutorando) 

Financiador(es): UFU. 

 

b)  Análise do Desempenho de Máquinas Síncronas em Sistemas Industriais com 

Cogeração Utilizando o ATP 

http://lattes.cnpq.br/5220457650011257
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Descrição: A simulação computacional de contingências numa rede elétrica industrial é 

de grande importância, já que os ensaios utilizando o sistema real se tornaram 

impraticáveis, devido ao risco de acidente e a dificuldade de realizar testes com os 

equipamentos em funcionamento. Além disso, no momento de um ensaio existe a 

possibilidade de distúrbios e da variação aleatória das cargas, entre outros eventos. 

Outro ponto a se considerar está relacionado com o custo que é menor quando tais 

estudos são realizados por meio de computador. Neste contexto, este projeto de 

pesquisa tem o objetivo de analisar o comportamento dinâmico de um sistema elétrico 

industrial com cogeração de forma a avaliar estratégias de operação no advento de 

distúrbios no sistema. 

Situação: Em andamento até 2016 

Alunos envolvidos: Graduação (1), Mestrado acadêmico (1), Doutorado (1) 

Integrantes: Geraldo Caixeta Guimarães (Coordenador), Adélio José de Moraes 

(Prof. UFU), Fabrício Augusto Matheus Moura (Prof. UFTM), Antônio 

Manoel Batista da Silva (doutorando) 

Financiador(es): UFU. 

 

c)  Análise Matemática, Computacional e Laboratorial de um Sistema Solar 

Fotovoltaico Conectado a Rede Elétrica 

Descrição:.O aumento da demanda de energia, a possibilidade de redução do 

suprimento de combustíveis convencionais e a crescente preocupação com a 

preservação do meio ambiente têm levado a várias pesquisas e desenvolvimento de 

fontes alternativas de energia que sejam limpas, renováveis e produzam menor 

impacto ambiental. Dentre as diversas fontes alternativas de energia, a fotovoltaica 

tem sido considerada uma excelente opção já que é livre, abundante, limpa e 

distribuída por toda superfície da Terra. Toda a energia utilizável no planeta tem ou já 

teve sua origem no espaço, mais precisamente no Sol, desta forma é possível garantir 

que todas as formas de energia disponíveis na Terra são de origem solar, exceto a 

energia oriunda por meio de processos que envolvam a alteração de núcleos 

atômicos, ou seja, a energia de origem nuclear. Embora ocorra o fenômeno de 

absorção e reflexão da luz solar pela atmosfera, a energia solar incidente na superfície 

da Terra é estimada em cerca de dez mil vezes a energia total consumida no mundo. 

Neste contexto, o conceito de geração distribuída torna-se uma possibilidade técnica 

real promovendo várias investigações técnicas ao redor do mundo. Mesmo com todas 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

as vantagens apresentadas pela geração de energia por meio do uso de painéis 

fotovoltaicos, a eficiência da conversão de energia é atualmente ainda baixa e com 

custo inicial de implantação elevado. Assim, é imprescindível o desenvolvimento de 

um modelagem matemática com sua implementação computacional para investigar as 

potencialidades de um sistema solar fotovoltaico conectado a rede elétrica. Logo que 

for possível, serão adquiridos placas fotovoltaicas e todos os acessórios para permitir 

uma melhor compreensão do funcionamento e viabilizar a elaboração de estudos 

práticos sobre tais sistemas. 

Situação: Em andamento até 2016 

Alunos envolvidos: Graduação (1), Mestrado Acadêmico (2), Doutorado (2) 

Integrantes: Geraldo Caixeta Guimarães (Coordenador), Adélio José de Moraes 

(Prof. UFU), Guilherme Henrique Bernardes Cunha (mestrando), Anderson 

Rodrigo Piccini (mestrando), Márcio Augusto Tamashiro (doutorando) 

Financiador(es): UFU. 

 

d)  Análise Computacional via ATPDraw de Sistemas Elétricos com Geração 

Distribuída 

Descrição:. Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o desempenho 

dinâmico de geradores síncronos e seus controles, num sistema de geração 

distribuída, assim como avaliar os impactos causados por estes na operação dos 

sistemas de distribuição, utilizando para isto, a interface ATPDraw do software ATP. 

Neste contexto, é necessário desenvolver um dispositivo para determinar o ângulo de 

potência do gerador síncrono e obter modelos adequados para representar os 

sistemas de controle da máquina síncrona (reguladores de tensão e de velocidade e o 

estabilizador do sistema) no ATPDraw 

Situação: Em andamento até 2017 

Alunos envolvidos: Graduação (1), Doutorado (1) 

Integrantes: Gera.ldo Caixeta Guimarães (Coordenador), Marcelo Lynce Ribeiro 

Chaves (Prof. UFU), Jaqueline Oliveira Resende (mestrando), Larissa 

Marques Peres (doutorando) 

Financiador(es): UFU. 

 

Nota:  Orientações concluídas em 2013: TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) = 2; 

I.C. (Iniciação Científica) = 1; Mestrado = 2; Doutorado = 1. 
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  Orientações em andamento em 2013: TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) = 

3; de I.C. (Iniciação Científica) = 3; Mestrado = 4; Doutorado = 6. 

 

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 

na Educação Tutorial.  

a) Participação em todas as reuniões visando garantir que o planejamento de 

atividades do grupo PET seja acompanhado, avaliado e ajustado, conforme os 

novos cenários que são delineados no decorrer do ano. 

b) Participação como orientador ou co-orientador de alguns alunos do PET que atuam 

em atividades de pesquisa relacionadas com a minha área de atuação profissional 

(Sistemas de Energia Elétrica e Eletromagnetismo), auxiliando no desenvolvimento 

dos trabalhos e facilitando o contato dos petianos com os professores responsáveis 

diretos pelas pesquisas. 

c)  Amplo diálogo com cada membro do grupo PET, visando com isto ajudá-lo a 

conduzir sua vida acadêmica com maior eficiência, responsabilidade e diligência, 

evitando que este se envolva em funções ou trabalhos que o prejudique na sua 

condição de petiano.  

 

5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 

Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço 

qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado. 

a) Tenho apoiado a inclusão de alguns alunos do curso de graduação no 

desenvolvimento de algumas atividades organizadas pelo grupo PET, como por 

exemplo, cursos extracurriculares, pesquisas, jornadas e conferências. Com isto, 

há uma maior interação entre tais alunos e o os petianos envolvidos, resultando em 

ganhos qualitativos para ambas as partes envolvidas no processo. 

b) Tenho atuado no planejamento e acompanhamento da execução de vários cursos e 

minicursos extra-curriculares os quais influenciam decisivamente na melhoria do 

curso de graduação em Engenharia Elétrica. 

c) Tenho desempenhado a função de coordenador geral dos eventos de maior 

repercussão da Faculdade de Engenharia Elétrica, isto é, JEEL, TUR e CEEL, os 
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quais têm o grupo PET como o principal articulador. Nesses casos eu atuo no 

sentido de aglutinar os interesses e talentos de todos envolvidos: petianos, alunos e 

professores, no sentido de potencializar os efeitos positivos destas atividades no 

âmbito dos cursos de Engenharia Elétrica e de Engenharia Biomédica da UFU. 

 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 

como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente 

construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais 

alunos da graduação.  

a) O tutor estimula o diálogo e o relacionamento entre todos os alunos do grupo PET e 

também reforça os sentimentos de confiança e responsabilidade de cada 

participante do programa. Estes aspectos têm colaborado no sentido de garantir 

que todas as obrigações dos petianos sejam cumpridas, não somente aquelas 

pertinentes ao programa, mas também oriundas das salas de aula. Neste sentido, o 

tutor tem atuado como um agente facilitador no enfrentamento de situações 

variadas, algumas até mesmo atípicas. Os efeitos positivos disto tudo para mim, 

enquanto professor, têm sido na compreensão das dificuldades apresentadas pelos 

meus alunos dos cursos de graduação e pós-graduação criando assim um 

ambiente mais favorável ao ensino. 

b) O material didático resultante de pesquisas desenvolvidas pelos petianos, sob 

minha orientação direta ou indireta tem sido empregado como dispositivo auxiliar 

para o ensino da disciplina Eletromagnetismo (sob minha responsabilidade), a qual 

pertence à grade curricular dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e 

Engenharia Biomédica da UFU. 

c) As atividades, que tenho desenvolvido há muitos anos, como tutor do PET, 

trabalhando com, no mínimo, doze alunos com personalidades distintas, 

influenciaram decisivamente na minha formação como professor e pesquisador. O 

resultado disso é que tenho atualmente muito mais facilidade de conduzir 

pesquisas que envolvem dois ou mais estudantes de graduação e pós-graduação. 

 

5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 
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1. Resende, Ênio C. ;  Montúfar, H. Dinâmica Simbólica para Conjuntos Caóticos  In:  

XXI  Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, 2013, São 

Carlos-SP. Anais do XXI Simpósio de Iniciação Científica da Universidade de São 

Paulo, 2013.   

2. Resende, Ênio C. ;  Montúfar, H. Conjuntos Caóticos e Estabilidade Estrutural In:  

XIII  Semana de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia, 2013, 

Uberlândia-MG. Anais do XIII Semana de Matemática da Universidade Federal de 

Uberlândia, 2013.   

3. QUEIROZ, H. F. ; GUIMARAES, G. C. . Organização e realização da JEELB com  

impacto na melhoria dos cursos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica 

da UFU. XIII Sudeste PET, 2013, Ilha Soleira – SP.  

4.  QUEIROZ, H. F.; SANTILLO, F. ; VASCONCELOS, L. E. ; SILVA, T. ; BUENO, L.  

L. ; OLIVEIRA, J. C. Restaurador Eletromagnético de Tensão: Uma Estratégia de 

Controle e Avaliação Experimental de Desempenho. X CBQEE - Conferência 

Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica, 2013, Araxá - MG. 

5. SANTOS, A. C.; OLIVEIRA, P. G. R.; BIANCHI, R. B.; SILVA, S. F. P.; FARIA, V. R. 

Estudo Computacional para Análise de Distorções Harmônicas e Projeto de Filtros 

Passivos Sintonizados. XI CEEL - Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 

2013, Uberlândia – MG. 

6. SANTOS, A. C.; TAVARES, C. E. Aplicativo Computacional para Análise de 

Distorções Harmônicas e Projeto de Filtros Passivos Sintonizados. XI CEEL - 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2013, Uberlândia – MG. 

  

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 

acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

a) As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng.Elétrica/UFU, em sua maioria, 

intensificam o contato dos petianos com os professores da FEELT e de outras 

faculdades e IES, assim como profissionais de várias empresas relacionadas às 

áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. Estes contatos contribuem 

significativamente para formação acadêmica dos mesmos. 

b) Outro aspecto relevante é proporcionado pelas visitas técnicas às empresas do 

setor de engenharia organizadas pelo PET. Estas complementam a teoria vista ao 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

longo do curso, além de mostrar aos alunos as potencialidades da profissão bem 

como viabilizar um contato desses alunos com os profissionais da área. 

c) As atividades sociais organizadas pelo PET, como aulas de informática para 

terceira idade (ex.: Atualize) têm ajudado no amadurecimento pessoal dos alunos à 

medida que estes começam a “vivenciar” a realidade daqueles idosos, 

desenvolvendo assim uma atitude social mais consciente e responsável. 

Nota: É importante reforçar que as atividades mencionadas tiveram participação decisiva 

do Tutor que esteve sempre presente, não somente na concepção, mas também na 

execução destas. 

 

Local e Data: Uberlândia, 07 de fevereiro de 2014.  

 

 

 

 

Tutor: Dr. Geraldo Caixeta Guimarães 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

VISITAS TÉCNICAS 

 

Integrantes do PET/Eng.Elétrica participaram e organizaram visitas técnicas, estando estas 

relacionadas a atividades como o Trote Social, quando é Oferecida aos ingressantes a 

oportunidade de terem um primeiro contato como meio no qual atuarão. Além disso, 

durante a JEEL, é proporcionada aos alunos de graduação a possibilidade de conhecerem 

instalações industriais e complementarem sua formação acadêmica. As visitas técnicas 

realizadas no ano de 2013 estão relacionadas abaixo:  

1. Hospital das Clínicas (UFU) – Uberlândia, Minas Gerais 

2. Usina Capim Branco I – Araguari, Minas Gerais  

3. Algar Telecom – Uberlândia, Minas Gerais 

4. Cargill – Uberlândia, Minas Gerais 

5. GE – Campinas, São Paulo 

6. Usina Hidrelétrica de Miranda – Uberlândia, Minas Gerais 

7. CBMM – Araxá, Minas Gerais 

8. UHE Emborcação – Araguari, Minas Gerais 

9. ONS – Brasília, Distrito Federal 

10. Transformadores Rio Preto – São José do Rio Preto, São Paulo 

11. Coca – Cola – Uberlândia, Minas Gerais 

 

ATIVIDADES DO INTERPET – ORGANIZAÇÃO REPRESENTATIVA DOS GRUPOS PET 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

a) 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. 

Em 2013 os representantes oficiais nestas reuniões foram os seguintes petianos: 

Alexsandra Carmona Ribeiro, Maurício Garcia Arantes, Hugo França Queiroz e Victor 

Firmino Vança. O petiano Hugo França Queiroz foi um dos coordenadores do InterPET 

entre Junho de 2012 e Junho de 2013 . 

 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

b) CINE InterPET - Esta é uma atividade definida através das reuniões do InterPET para 

ser organizada mensalmente em forma de rodízio por todos os grupos PET da UFU. 

Consiste na apresentação de um filme para ser aberto a discussão por parte de petianos, 

alunos e um debatedor que é convidado pelos grupos organizadores de cada sessão. O 

filme exibido pelo PET/Eng.Elétrica, em parceria com o PET Engenharia Química, no dia 

24 de setembro de 2013, foi "Matemática do Diabo". 

 

c) Outras Atividades - Outras atividades organizadas pelo InterPET são a Jornada PET e 

a Semana da Meio Ambiente já citadas anteriormente. 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNA DO PET  

 

 Reuniões Ordinárias - Semanalmente foram 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 e 

promover discussões sobre a filosofia do Programa de Educação Tutorial, visando à 

reflexão a respeito da tríade ensino, pesquisa e extensão.    

 Reuniões Extraordinárias - Reuniões que ocorreram eventualmente quando o tempo 

destinado às reuniões ordinárias não era suficiente para abordar todas as discussões do 

grupo. 

 

 Reuniões de pesquisa - Devido ao grupo PET/Eng.Elétrica ser bastante heterogêneo, 

ou seja, possuir integrantes de diferentes ênfases dentro do âmbito da Engenharia 

Elétrica, existem várias linhas de pesquisas. Sendo assim, eventualmente ocorrem 

reuniões nas quais todos os subgrupos apresentam o estágio da sua pesquisa e as 

próximas etapas a serem realizadas. Essas reuniões são importantes para que todas as 

linhas de pesquisas possam interagir, trocando informações e gerando mais resultados. 

Também é importante por aperfeiçoar as competências básicas no uso da linguagem 

oral pelos petianos. 

 

 Leitura de livros – Para o segundo semestre de 2013 o grupo elegeu o livro “Vinte Mil 

Léguas Submarinas”, escrito por Júlio Verne, para leitura e posterior discussão. O livro 
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“Vinte Mil Léguas Submarinas” narra uma aventura em que seus personagens 

embarcam em um submarino movido à eletricidade e nele vivenciam inúmeros feitos 

extraordinários, atingindo ilhas repletas de seres primitivos. O livro citado foi discutido 

pelo grupo, que concluiu que o autor conseguiu enxergar inovações que surgiriam muito 

à frente da época em que a obra foi escrita, que foi um submarino movida a eletricidade. 

Levando em conta este aspecto a leitura do livro foi muito produtiva, pois trouxe em 

discussão a atividade de um engenheiro, que deve estar sempre buscando  novos 

avanços científicos para a comunidade. 

 

 Reuniões de confraternização - Eventualmente o grupo se reuniu objetivando a maior 

integração de todos os petianos e tutor, por meio de festas, churrascos, amigos ocultos 

e práticas esportivas. 

 

 Comissão de Organização - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela 

organização da sala do PET, envolvendo limpeza, arrumação e organização de 

documentos.  

 

 Comissão de Informática - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela 

manutenção dos computadores da sala do PET, bem como da organização de 

documentos eletrônicos. 

 

  Comissão de divulgação – Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela 

divulgação das atividades desenvolvidas, além de cuidarem da manutenção dos sites 

do PET/Eng.Elétrica:  

1) Site Oficial do grupo - http://peteletricaufu.wordpress.com/ 

2) Site Oficial da JEEL - http://www.jeel.eletrica.ufu.br 

3) Site Oficial da CEEL - http://www.ceel.eletrica.ufu.br 

4) Site Oficial do Trote Social - http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br 

5) Site do TUR - http://www.tur.eletrica.ufu.br/ 

 

  Tesouraria - Alguns integrantes do grupo são responsáveis por auxiliar o tutor na 

escolha dos produtos que podem ser comprados com o dinheiro destinado ao custeio 

http://peteletricaufu.wordpress.com/
http://www.jeel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br/
http://www.tur.eletrica.ufu.br/
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do grupo, realizar as compras e elaborar o relatório de custeio. O petiano que 

apresentam esta ocupação é Fernando Beletti.  

 

CURSOS DE LÍNGUAS 

Todos os integrantes do PET/Eng. Elétrica fazem cursos de línguas estrangeiras, dentre 

elas: inglês e francês. 

 


