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Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades  

(1º de janeiro a 31 de dezembro) 

ANO: 2014 

 

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: Jesiel Cunha 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: PET/Engenharia Elétrica 

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, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, 

Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. 

 (   ) 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 ou gcaixetag@gmail.com 

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
mailto:gcaixetag@gmail.com
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Nota: Devido à última greve das universidades federais, o semestre letivo de 2014-2 da UFU está em 

andamento e somente será concluído no dia 24 de fevereiro de 2015. Assim, os dados 

fornecidos abaixo da coluna de Coeficiente Atual de Rendimento Escolar são relativos ao 

período 2014-1, que representa o semestre letivo concluído pelo grupo PET/Eng.Elétrica 

composto naquela ocasião por apenas 12 alunos bolsistas.  

Nome do bolsista Ingresso na IES 
Ingresso no 

PET 

Período 
letivo 
atual 

(2014-2) 

Coeficiente 
Atual de 

Rendimento 
Escolar 
(2014-1) 

Filipe Marques Barbosa Março/2011 Julho/2012 8º 69,70  

Ênio Costa Resende Fevereiro/2012 Março/2013 6º 76,11  

Gustavo Gonçalves dos Santos Agosto/2011 Março/2013 7º 81,66  

Laís Resende Bonfim Agosto/2011 Março/2013 7º 78,54  

Alexsandra Carmona Ribeiro Agosto/2011 Março/2013 7º  71,78 

Lucas Barbosa Queiroz Maio/2013 Março/2014 4º  87,92 

Christielly Fernandes da Costa Maio/2013 Março/2014 4º 80,39  

Mateus Franco Silva Maio/2013 Março/2014 4º 72,39  

Pedro Henrique Bernardes Silva Novembro/2012 Março/2014 5º 89,96  

Débora Cristina Costa da Silva Alves Maio/2013 Março/2014 4º 74,21  

Ábner Cézar Peres Pacheco Maio/2013 Março/2014 4º 84,10  

Alice Golva Novembro/2012 Abril/2014 5º 83,44  

 

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

bolsista em particular, justifique. 

O rendimento acadêmico de cada petiano é condizente com o esperado para alunos do 

grupo PET/Eng.Elétrica que adotam a média geral acima de 70 pontos como referência de bom 

desempenho. Salienta-se que o petiano Filipe obteve uma média 69,70 (ligeiramente inferior 

mas sem reprovação) e o petiano Matheus com média 72,39 (mas com uma reprovação). 

Porém, ambos alunos estiveram bastante compromissados com as atividades do PET. 
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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´2015 – XIV Jornada de Engenharia Elétrica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

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’2015 (XIV Jornada de Engenharia Elétrica) acontecerá no período de 14 de 

Setembro a 18 de Setembro de 2015 nas instalações da UFU, utilizando salas de aula, 

anfiteatros e laboratórios de computadores. O evento exige uma dedicação intensa do 

grupo PET/Eng. Elétrica, devido à grande diversidade de atividades e, por causa disso, a 

organização se iniciou cerca de um ano antes de sua realização, em agosto de 2014. 

Primeiramente apresentou-se o projeto à Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

visando apoio na infra estrutura básica do evento (material de divulgação, aluguel de 

ônibus para algumas visitas, etc.). Além disso, várias empresas regionais e nacionais 

relacionadas à área de Engenharia Elétrica têm sido contatadas, objetivando patrocínio 

técnico, financeiro ou de produtos (conforme detalhado no Documento I). Tais patrocínios 

viabilizarão 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: Comissão de Relações Públicas, Comissão de 

Infraestrutura, Comissão Técnico-Científica e Comissão de Informática. Desde então, estas 

se reúnem periodicamente para verificar o andamento da organização do evento e tomar 
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decisões visando aumentar a eficiência das ações do grupo. A JEEL’2015 deverá ser 

composta por uma palestra motivacional de abertura (2h), 22 palestras (1h30min cada), 8 

minicursos (sendo um de 20h e os outros entre 4h e 8h), 9 visitas-técnicas (com duração 

média de 3h), coquetel de abertura, totalizando cerca de 200 horas de atividades, algumas 

destas de ocorrência simultânea. Para tanto, estamos contando com o patrocínio financeiro 

de pelo menos quatro empresas e com um total de 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. 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade está 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, o último evento ocorrido em 2013 – XIII Jornada de Engenharia Elétrica (JEEL’2013) 

– desempenhou importante função no cenário tecnológico regional, sendo palco para 

discussões fecundas entre os participantes. Dessa forma, o próximo evento (a ser 

realizado em 2015) 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’2015 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. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Até agora, já foram conseguidos uma cota de patrocínio e como patrocínio técnico temos 

duas palestras e dois minicursos. Além disso, foi estabelecida uma interessante parceria 

entre a Faculdade de Engenharia Elétrica e uma forte empresa do ramo de tecnologia da 

informação. 
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Comentário geral: 

A organização de eventos como a XIV Jornada de Engenharia Elétrica fortalece 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 contará, 

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

atividades programadas, atuando mais especificamente como apoio. Tais estudantes serão 

distribuídos em várias atividades do evento de tal maneira a sobrar tempo e permitir que 

eles também possam assistir a algumas atividades de seu próprio interesse. A qualidade 

da JEEL garante o reconhecimento do trabalho do PET pelos demais estudantes e corpo 

docente dos cursos envolvidos, assim como a maior integração entre as partes. O contato 

com as empresas e profissionais da área proporciona uma visão geral e atual do mercado 

de trabalho o que certamente contribuirá positivamente para melhorar o perfil dos egressos 

dos cursos da faculdade quando estes participarem de concursos na área profissional. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de conferência científica.  

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

Engenharia Elétrica. 

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

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 

Ago Set Out 

X 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

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

profissionais das áreas afins às Engenharias Elétrica e Biomédica. 

Descrição da Atividade: 

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

aconteceu no período de 13 a 17 de outubro de 2014 nas instalações da Universidade 

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

em janeiro de 2014, 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 
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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 constituídos 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 

XII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra de 

abertura e 17 sessões técnicas, totalizando 73 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 XII 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 XII CEEL representou um meio apropriado para 

pesquisadores poderem apresentar e discutir suas atividades e contribuições científicas. 

Neste contexto, foram apresentados artigos que envolveram o estado da arte, por meio de 

resultados teóricos e experimentais, além de informações tutorais, nos tópicos de interesse 

de profissionais, pesquisadores, educadores e estudantes. 

Resultados esperados com a atividade: 

A principal meta da XII 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. 
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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 continham 

assuntos relevantes no cenário científico os quais certamente contribuíram para alavancar 

ainda mais as pesquisas no âmbito da faculdade de Engenharia Elétrica. 

Comentário geral: 

Em relação ao evento anterior (XI CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo e 

quantitativo, tanto na organização da XII CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos 

apresentados, fatos estes que comprovam o quanto o evento está incentivando os 

pesquisadores de Uberlândia e região. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicurso que visa complementar a formação da 

comunidade acadêmica. 

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

Tema: Minicurso de MATLAB 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar 

 

Abr Mai 

X 

Jun Jul 

 

Ago Set Out 

 

Nov 

 

Dez 

X 

Público Alvo: 

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

Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia. No minicurso realizado em 

maio/2014 houve um total de 15 participantes e, no de dezembro/2014, 12 participantes. 

Descrição da Atividade: 

A atividade consiste em um minicurso organizado e ministrado por petianos e, 

excepcionalmente, por alunos da graduação convidados, com o objetivo de ensinar aos 

participantes a utilização do software MATLAB, que é um ambiente interativo de 

desenvolvimento de aplicações para computação científica bastante difundida e aceita nos 

meios acadêmico e profissional.   

Para a realização deste minicurso, houve preparo de material didático (apostilas e 

tutoriais) e outros recursos audiovisuais (apresentações, vídeos). O minicurso teve 

duração de 15 horas, distribuídas ao longo de uma semana. Para conseguir aprovação, o 

participante precisou atingir uma nota mínima de 60% em uma atividade avaliativa, e obter 

uma frequência igual ou superior a 75%. 
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Durante o minicurso, os seguintes petianos atuaram como ministrantes: Maurício, 

Christielly, Gustavo, Ábner, Filipe e Débora.  

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: 

O minicurso de MATLAB estava previsto no planejamento do grupo. Além disso, o 

minicurso visa apresentar aos participantes uma ferramenta muito importante que não é 

apresentada na grade curricular e que pode ser útil em suas vidas acadêmica e 

profissional. 

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 do minicurso por parte de seus participantes, visto que os 

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

avaliativas propostas pelos ministrantes. 

Comentário geral: 

A avaliação do minicurso por parte dos participantes foi positiva. Todos ficaram satisfeitos 

com os assuntos abordados e com a forma com que o conteúdo foi exposto. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicurso que visa complementar a formação da 

comunidade acadêmica. 

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

Tema: Minicurso de Simulação de Circuitos Elétricos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar 

 

Abr Mai 

 

Jun Jul 

 

Ago 

X 

Set Out 

 

Nov 

X 

Dez 

 

Público Alvo: 

Estudantes de graduação e pós-graduação das grandes áreas de Ciências Exatas e 
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Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia. No mini-curso realizado em 

Agosto, houve 11 participantes, e em Novembro, 5 participantes. 

Descrição da Atividade: 

A atividade consiste em um minicurso organizado e ministrado por petianos e, 

excepcionalmente, por alunos da graduação convidados. O curso abordou duas 

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

confecção de placas eletrônicas, que são 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). O 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%. 

Petianos ministrantes: Alice, Pedro, Ábner, Ênio e Mateus. 

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: 

O minicurso de Simulação de Circuitos estava previsto 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. 

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 do minicurso por parte de seus participantes, visto que os 

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

avaliativas propostas pelos ministrantes. 

Comentário geral: 

A avaliação do minicurso por parte dos participantes foi positiva. Todos ficaram satisfeitos 

com os assuntos abordados e com a forma com que o conteúdo foi exposto. 
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Natureza da Atividade Realizada: Minicurso que visa complementar a formação da 

comunidade acadêmica. 

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

Tema: Minicurso de Excel 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar 

 

Abr Mai 

X 

Jun Jul 

 

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: 

O curso de EXCEL visa capacitar os alunos da graduação a utilizarem o programa de 

planilha da Microsoft Office, Excel, visto que é de suma importância ter o conhecimento 

dessa ferramenta na vida acadêmica e profissional dos estudantes.  

O curso teve uma duração deu uma semana contabilizando 15 horas de aula, consistindo 

em aula expositiva e prática, ministrada pelos próprios ministrantes. Para conseguir 

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

avaliativa, e obter uma frequência igual ou superior a 75%. 

Petianos ministrantes: Alice, Alexsandra, Christielly, Débora, Laís e Lucas. 

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: 

O minicurso de Excel estava previsto no planejamento do grupo, visando complementar a 

formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação. 

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 do minicurso por parte de seus participantes, visto que os 

mesmos foram capazes de solucionar, sem grandes dificuldades, problemas e atividades 
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avaliativas propostas pelos ministrantes. 

Comentário geral: 

A avaliação do minicurso por parte dos participantes foi positiva. Todos ficaram satisfeitos 

com os assuntos abordados e com a forma com que o conteúdo foi exposto. 

 

 

Natureza da atividade realizada: Minicurso que visa complementar a formação da 
comunidade acadêmica. 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Aulas expositivas e práticas. 

Tema: Minicurso de Eletrônica Básica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai 

X 

Jun Jul Ago Set Out 

X 

Nov Dez 

 

Público Alvo: 

Estudantes de graduação do segundo período dos cursos da Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT), exceto a graduação em Engenharia Biomédica. Além disso, o curso é 

dedicado aos alunos que participam do maior número de atividades do Trote Social 

ocorrido no semestre anterior. No primeiro semestre houve a participação de 16 alunos, já 

no segundo semestre foram 19. 

Descrição da Atividade: 

A atividade consiste em um minicurso organizado e ministrado por petianos e com o 

objetivo de transmitir as noções básicas de eletrônica, servindo de prêmio aos alunos 

escolhidos. Durante o curso, os alunos conhecem os principais componentes eletrônicos, 

suas aplicações e sua funcionalidade, contando com aulas teóricas e práticas. Além disso, 

o último dia do curso é dedicado ao ensino de técnicas computacionais para a simulação 

do que foi aprendido até então.  

Para a realização deste minicurso, houve preparo de material didático (apostilas e tutoriais) 

e outros recursos audiovisuais (apresentações, vídeos). O minicurso teve duração de 15 

horas, distribuídas ao longo de uma semana, sendo algumas aulas realizadas no 

anfiteatro, outras no laboratório de eletrônica e uma aula no laboratório de computação.  

Diferente dos outros minicursos, este não necessita de atividade avaliativa, a única 

exigência para que os alunos obtenham aprovação e recebam certificado é a presença 

mínima de 75%. 

Durante o minicurso, os seguintes petianos atuaram como ministrantes: Mateus, Christielly, 

Débora, Pedro e Lucas. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 
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Justificativa para realização da atividade: 

O minicurso de Eletrônica Básica estava previsto no planejamento do grupo. Além disso, o 

minicurso visa proporcionar um contato com a parte prática e específica dos cursos da 

FEELT, visto que os alunos de engenharia possuem um ciclo básico de ensino o qual se 

mantém um pouco afastado da parte prática. Além disso, o minicurso, tem como objetivo 

transmitir um conhecimento inicial que será bastante útil aos alunos em períodos futuros. 

Resultados alcançados: 

Houve um bom aproveitamento do minicurso por parte de seus participantes, já que eles 

conseguiram compreender bem os fundamentos de eletrônica, montaram pequenos 

circuitos e conseguiram com sucesso simular circuitos mais complexos com o auxílio de 

um software computacional. 

Comentário geral: 

A avaliação do minicurso por parte dos participantes foi positiva, os comentários na 

avaliação final do minicurso se restringiram em apenas “ótimo” e “bom”. Além disso, houve 

um envolvimento geral dos integrantes do PET para proporcionar o curso. 

 

Natureza da atividade realizada: Organização de Torneio de Robótica 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Competição de protótipos autônomos 

seguidores de trilha. 

Tema: IV TUR – Torneio Universitário de Robótica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

 

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 IV Torneio Universitário de Robótica (TUR) foi realizado nos dias 07, 08 e 09 de maio de 

2014, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Santa Mônica. No entanto, o 

mesmo começou a ser planejado desde setembro de 2013, quando foram definidos o 

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

organização foi conduzida em parceria entre o PET/Eng.Elétrica e a Empresa Júnior de 

Consultoria em Engenharia Elétrica - CONSELT, além de outros graduandos. O torneio 
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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), 

PROEX – UFU, Analógica, Automatic, Bona Fruta, CEMIG, Elétrica Lúcio, Irrigotas e Pão 

de Batata. 

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 IV TUR atingiu com êxito os objetivos propostos e foi um sucesso, teve 29 equipes inscritas das 

quais 27 equipes (de três componentes cada uma) chegaram a participar das baterias. O evento 

teve uma boa repercussão e, graças a isso, a organização resolveu investir na realização da quinta 

edição do evento, planejada para ocorrer nos dias 8, 9 e 10 de abril de 2015. 

 

 

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: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

 

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), 

criar metodologias e inovar atividades que despertem o interesse em sua participação. 
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Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica: Alice Golva, Christielly Fernandes da Costa e Jéssica Cristina de 

Paula. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

FEELT (Faculdade de Engenharia Elétrica) 

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 15h00min. Os relatos dos participantes foram positivos quanto à sua evolução e 

aprendizado da língua francesa. Pela baixa procura no primeiro semestre letivo de 2014, 

decidimos não repetir o evento no segundo semestre letivo apesar de ter sido proposto no 

relatório de planejamento.  

 

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 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 
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Público Alvo:  

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

inglesa. 

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 

história, 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: Ênio Costa Resende, Gustavo Gonçalves dos Santos, Laís Resende Bonfim e 

Pedro Henrique Bernardes Silva. 

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 à 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 com 

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

envolvidos quanto à lexicologia, à sintaxe e ao sotaque. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Os resultados esperados foram alcançados e as relações interpessoais foram 

intensificadas.  
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Comentário geral: 

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

partir das 15h00. Os participantes avaliaram, através de uma ficha de avaliação, o grupo 

de conversação como bom ou ótimo. Os relatos desses foram positivos quanto à sua 

evolução e aprendizado da língua inglesa. Foram realizados os encontros no primeiro 

semestre letivo de 2014.  

 

3.2.  Atividades de Pesquisa 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Dispositivos supercondutores limitadores de corrente de curto-circuito 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável pela pesquisa foi Lucas Barbosa Queiroz. O projeto de pesquisa 

proposto tem como objetivo estudar o funcionamento de antenas e como funciona o 

mecanismo de transmissão e recepção de sinais. Assim, o kit de antenas XT401 se 

encaixa perfeitamente nesse estudo, pois é um equipamento totalmente didático e que 

permite sua manipulação nos mais diversos procedimentos. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Éderson Rosa da Silva, 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: 

Antenas são os elementos centrais em qualquer sistema de comunicação, presente nos 

mais diversos elementos de engenharia, portanto é de extrema importância saber o seu 

funcionamento para poder aplicá-las em projetos futuros sem muitos problemas. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se que ao final da pesquisa, o aluno tenha um conhecimento profundo de 

eletromagnetismo aplicado à transmissão de sinais, conhecendo todo o processo de 

geração, transmissão, propagação e recepção das ondas. Todos os experimentos 

realizados com o kit de antenas servirão como base para os resultados obtidos e o vasto 

estudo bibliográfico será imprescindível para a análise destes. 
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Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento, a pesquisa se encontra apenas no estágio de estudos bibliográficos, visto 

que no projeto de pesquisa, seis meses foram dedicados à familiarização com antenas, 

seus principias elementos e suas funcionalidades. Esse grande período de estudos se 

deve ao fato do assunto abordado na pesquisa seja extremamente complexo, geralmente 

abordado nos períodos finais nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica com 

Ênfase em Telecomunicações ou Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Sistema de Transito Inteligente 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

   

Fev Mar Abr 

  

Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável pela realização da pesquisa foi: Gabriel Souza Zanatta. O projeto 

tem como objetivo melhorar o funcionamento do trânsito, agilizando o escoamento de 

veículos principalmente em horários de pico. Isso fazendo uso de sensores de movimento 

para poder fazer o cálculo do fluxo decorrente, além de estar em cogitação o uso de 

energia solar para o mantimento do sistema retirando a necessidade de conexão com o a 

rede da concessionária, de forma a evitar o mau funcionamento por falta de energia. Um 

dos pontos do projeto também de suma importância é a criação de uma central e a 

comunicação de todo o sistema para melhorar o processo de manutenção em caso de 

falha diversa, de forma que no instante da falha a central já seja comunicada juntamente 

com uma equipe de manutenção. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Marcelo Barros, Dr. na Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

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: 

O projeto abrange muitos temas de interesse acadêmico e também da sociedade que 

acaba, no caso de sucesso, sendo a maior beneficiada com a implantação do projeto. 
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Resultados esperados com a pesquisa: 

Com essa pesquisa o objetivo é que o sistema seja de grande acréscimo a qualidade de 

vida da população beneficiada além de contribuir para o desenvolvimento do 

conhecimento e pesquisa acadêmico. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Os avanços até o momento são referentes a pesquisa que abrange o necessário para a 

montagem do processo, de forma que os esforços vêm se concentrando em encontrar o 

modelo e o funcionamento ideal, além de outras coisas relevantes para a construção do 

projeto. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Implementação e desenvolvimento de modelos computacionais para análise do 

impacto da inserção de unidades de geração distribuída no sistema elétrico de 

potência 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A petiana Christielly Fernandes da Costa foi responsável por essa pesquisa, cujo principal 

objetivo é detalhar física e matematicamente as principais topologias comercialmente 

utilizadas no país para geração eólica de energia elétrica, assim como de painéis 

fotovoltaicos; auxílio na implementação dos elementos constituintes de parques eólicos e 

fazendas de energia solar em plataforma computacional adequada e no desenvolvimento 

de modelos fidedignos capazes de simular e realizar análise dos impactos de conexões de 

geração distribuída na rede elétrica; além de validar modelos computacionais 

desenvolvidos com a pesquisa. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Ivan Nunes Santos, 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: 

Nos últimos anos, observa-se grandes interesses e esforços no desenvolvimento e 
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implementação de parques eólicos. Logo, surge a necessidade de estudar os pontos de 

conexão desses para que atendam a documentos e normas especificas a fim de minimizar 

impactos com o sistema elétrico de potência. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Os resultados esperados com a pesquisa são realizar um estudo físico e matemático 

acerca da geração eólica juntamente com a fotovoltaica a fim de minimizar os impactos de 

sua conexão ao sistema elétrico, mantendo um padrão de qualidade de energia. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa ainda está em andamento tendo realizado os estudos bibliográficos. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Estudo, análise e implementação de telemetria e comunicação do veículo 

experimental vinculado ao projeto mini-baja da FEMEC 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável pela pesquisa foi Alice Golva. O projeto está vinculado ao estudo, 

análise e implementação dos diversos sensores atrelados ao veículo experimental do 

projeto Mini-Baja da Faculdade de Engenharia Mecânica (FEMEC) da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU). Complementarmente, associado à telemetria, tem-se 

também o desenvolvimento da estrutura de comunicação carro/equipe do projeto. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Ivan Nunes Santos, 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: 

Dentre as categorias existentes no automobilismo, as de veículos off-road (fora de estrada) 

despertam um fascínio especial, tanto para os pilotos como para o público. Tendo em vista 

a capacidade de projeto e desenvolvimento de um carro, a SAE Brasil (Society of 

Automotive Engineers - Sociedade de Engenharia da Tecnologia da Mobilidade), promove 

anualmente a Competição de Mini Baja, entre universidades de todo o país. O objetivo de 



 
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 

 

cada equipe é projetar e construir um protótipo recreativo, fora de estrada, monoposto e 

robusto. O veículo deve ser seguro, facilmente transportável, de simples manutenção e 

operação. Nesta competição, as equipes são submetidas a provas que visam à avaliação 

do projeto (cálculos, análises, resultados de testes, considerações de custos, dentre outros 

pontos) e avaliações de desempenho (aceleração, velocidade máxima, tração, suspensão, 

etc). A construção do projeto promove uma maior interação entre os alunos envolvidos 

através do trabalho em equipe. Há, também, um desenvolvimento pedagógico, onde é 

possível colocar em prática boa parte das disciplinas estudadas na graduação.  Tudo isso 

aproxima o aluno do exercício prático da profissão e possibilita uma relação mais estreita 

entre os futuros engenheiros, demais profissionais da área e as empresas parceiras, 

contribuindo para a formação de profissionais diferenciados e tornando - se um valioso 

passaporte para o mercado de trabalho. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Num primeiro momento, vislumbra-se um Painel de Instrumentos do veículo com uma unidade 

central de controle usando o micro controlador Arduino. Este é uma plataforma de prototipagem 

eletrônica criado com o objetivo de permitir o desenvolvimento de controle de sistemas interativos, 

de baixo custo e acessível a todos e de fácil programação. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Realizou-se a implementação de vários sensores no projeto Mini-Baja, dentre os quais, 

pode-se destacar: pressão nos freios – acionamento da luz de freio; velocímetro – 

indicador da velocidade em km/h e acelerômetro – indicador da aceleração em m/s². 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Sistema de transmissão de potência sem fio 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável pela realização da pesquisa foi Pedro Henrique Bernardes Silva. O 

projeto tem como objetivo a busca por um sistema confiável, com alta eficiência, e que não 

interfira em outras tecnologias, principalmente aquelas que utilizam sistemas de 

telecomunicações. No estudo, buscou-se a maior eficiência e qualidade de transmissão de 

energia elétrica possível, usando-se dos princípios da indução eletromagnética. 
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Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. José Rubens Macedo Junior, do núcleo de Qualidade de Energia, na Faculdade 

de Engenharia Elétrica (FEELT) da UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, no laboratório de qualidade 

de energia elétrica e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

O projeto busca o desenvolvimento de nova tecnologia na área da engenharia elétrica, 

buscando beneficiar a sociedade como um todo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Objetivo da pesquisa é conseguir transmitir energia elétrica através da indução 

eletromagnética sem a utilização de um núcleo ferromagnético, e então estudar o efeito de 

cada fator envolvido nesta transmissão. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Por meio da pesquisa realizada verificou-se a possibilidade da transmissão de potência 

sem fio através dos princípios de indução eletromagnética. Porém, a eficiência da 

transmissão utilizando a frequência da rede elétrica brasileira, 60 Hertz, não se mostrou 

ideal. Futuros trabalhos sobre este tema podem enfocar a relação entre eficiência de 

transmissão e frequência, tipos de materiais, geometria das bobinas, entre outros fatores 

adotados. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Energia fotovoltaica Projeto de robô para ambiente de competição 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos responsáveis pela pesquisa foram Ábner Cézar Peres Pacheco e Mateus 

Franco Silva. Buscava-se nesta pesquisa construir um protótipo de robô para competir na 

categoria da RoboCup Very Small Size. Para isso, os petianos iniciaram uma pesquisa 

bibliográfica sobre os conteúdos necessários para a construção do protótipo. Dentre estes 

destacam-se: um sistema de comunicação entre os robôs, o reconhecimento de imagem 
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necessário para a orientação e os componentes físicos para a construção dos protótipos. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Renato Ferreira Fernandes Júnior, Dr., Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida no laboratório da FEELT/UFU LASEC. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

O projeto aborda diversos conteúdos da eletrônica e automação que são importantes em 

muitas aplicações da engenharia. Por isso, uma pesquisa nessa área pode beneficiar os 

petianos tanto na vida acadêmica como profissional. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com essa pesquisa espera-se que os petianos adquiram um maior conhecimento sobre 

eletrônica e automação, e assim, possam ser capazes de construir o robô para a 

competição. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento, a pesquisa possuiu um foco basicamente bibliográfico, e com isso foi 

possível selecionar as melhores alternativas para a realização do projeto. Após isso, é 

necessário aplicar os conhecimentos adquiridos e adequá-los para a construção do 

protótipo. 

Comentário Geral: 

O petiano Mateus não seguirá mais nesta pesquisa durante o ano letivo de 2015 pois 

pretende iniciar outra mais voltada a sua área. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Implementação do protocolo Modbus ao Arduino 

Cronograma de Execução da Atividade 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A petiana responsável pela pesquisa foi Débora Cristina Costa da Silva Alves. O projeto de 

pesquisa proposto tem como objetivo implementar o protocolo Modbus com o arduino 

visando um método de ensino mais viável para esse protocolo na faculdade de engenharia.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Márcio José da Cunha, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 
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Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

O protocolo Modbus é um dos mais utilizados na área industrial sendo de suma 

importância o aluno sair do curso de graduação sabendo o básico do protocolo. O projeto 

visa a implementação em uma ferramenta do cotidiano do aluno, o arduino, com o 

protocolo modbus ajudando assim a conhecer melhor o protocolo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se que ao final da pesquisa, a faculdade possa ter mais uma ferramenta de ensino, 

visando que os alunos saiam mais preparados para o meio profissional. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento, foi feito uma pesquisa sobreo o protocolo modbus, sendo que está em 

processo a elaboração de uma apostila própria para a pesquisa, e uma maneira de como 

implementar o modbus com o arduino. 

Comentário geral: 

Essa pesquisa tem previsão para término em dezembro de 2015 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Projeto e execução de uma fonte chaveada voltada para uso em aeronaves 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

X 

Fev 

X 

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 petiana Alexsandra Carmona Ribeiro está envolvida nessa pesquisa que trata, 

primeiramente do estudo e entendimento do funcionamento de fontes chaveadas que 

podem ser utilizados em aeronaves, hospitais e outras situações que requerem um 

controle muito preciso da tensão. Por meio dessa pesquisa estamos somando 

conhecimentos sobre eletrônica analógica, sistemas de controle e eletrônica de potência. 

O avanço da pesquisa se deu de maneira bastante satisfatória sendo que, até agora, foram 

realizados estudos aprofundados no controle de conversores CC-CC (também 

denominados fontes chaveadas) através controladores PI, PD e PID, projeto de um circuito 

snubber para reduzir os picos de tensão e corrente dos conversores e simulações dos 
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sistemas calculados demonstrando sua viabilidade. Além disso, iniciou-se o estudo do 

controle de conversores através da técnica de espaço de estados, a qual se mostrou bem 

mais eficiente, porém de complexidade maior. Com os resultados obtidos com o controle 

por espaço de estados foi escrito um artigo o qual será submetido no International 

Symposium on Industrial Electronics de 2015. 

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 uma fonte chaveada que minimize tal problema. 

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 a pesquisa possibilitou a formalização do estudo do controle de 

conversores por controladores PI, PD e PID através dos relatórios descritivos escritos pela 

petiana os quais poderão ser utilizados para consulta por todos no laboratório. Também 

foram calculados os critérios de projeto para o controle por espaço de estados do 

Conversor Buck, o qual se mostrou superior em eficiência em comparação ao controle 

Proporcional, Integral e Derivativo. Com os estudos realizados, foi escrito um artigo que 

será submetido no Simpósio Internacional de Eletrônica Industrial de 2015. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Desenvolvimento de um aplicativo para cálculo de curto-circuito e estudos de 

afundamentos de tensão 
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Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

X 

Fev 

X 

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: 

O petiano responsável pela pesquisa foi Gustavo Gonçalves dos Santos. O projeto de 

pesquisa proposto tem como objetivo desenvolver um aplicativo computacional que seja 

capaz de realizar o cálculo de diferentes tipos de curto- circuitos e, posteriormente, 

detectar áreas de vulnerabilidade dos sistemas elétricos. Na ocorrência de curtos-circuitos, 

estas áreas de vulnerabilidade são capazes de demarcar as regiões onde ocorrerão 

afundamentos de tensão abaixo de limites críticos que possam resultar em desligamentos 

de cargas sensíveis. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Carlos Eduardo Tavares, 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: 

O monitoramento através de medições dos afundamentos de tensão em diversos pontos 

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

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

apresentam uma probabilidade de erro de 10%, além de que devem ser feitos 

constantemente em períodos extensivos para obter resultados satisfatórios. Justifica-se, 

portanto, a importância desse estudo que pretende desenvolver um aplicativo 

computacional que seja capaz de realizar o cálculo de diferentes tipos de curtos-circuitos e, 

posteriormente, detectar áreas de vulnerabilidade dos sistemas elétricos. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se que ao final da pesquisa, que o programa desenvolvido em linguagem Matlab, 

possa ser capaz de realizar os cálculos dos curtos-circuitos: trifásicos, fase-fase, fase-fase-

terra e fase-terra e definir as áreas de vulnerabilidades de um sistema, de modo a mostrar 

as áreas mais expostas a afundamentos de tensão em sistemas elétricos. Por conseguinte, 

almeja-se contribuir para o planejamento de soluções que visem mitigar os impactos de 

afundamentos em cargas sensíveis. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento, programou-se o código que calcula os quatro tipos de curtos-circuitos: 
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trifásico, fase-terra, fase-fase e fase-fase-terra. Entretanto, necessita-se ainda, melhorar o 

sistema de entrada de dados, de modo a tornar o programa mais simples para o usuário, 

como também, aprimorar os códigos criados de modo a considerar também a defasagem 

dos transformadores nos cálculos dos curtos-circuitos. 

Comentário Geral: 

Essa pesquisa tem previsão para término em fevereiro ou março de 2015. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Soluções de Problemas na Área de Distribuição de Energia. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan                  Fev     Mar 

   

Abr 

X    

Mai  

X       

Jun 

X    

Jul   

X 

Ago 

 

Set 

 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável pela pesquisa foi: Laís Resende Bonfim. Dos meses de Abril à 

Julho foi iniciado um treinamento com o software MATLAB, com o intuito de aprender a 

programar com os “arquivos m” do programa. O professor passou algumas tarefas para 

que me habituasse com o programa para, posteriormente, elaborarmos programas 

relacionados com Engenharia, mais especificamente na área de projeto de máquinas. Essa 

proposta de iniciação científica foi interrompida no mês de Julho, pois não foi possível 

aprofundar no assunto da programação e não estava satisfeita com o que estava fazendo. 

De Julho à Outubro estive à procura de outro professor para iniciar uma outra iniciação 

com um assunto de maior interesse. Então, em Outubro, foi iniciada uma nova pesquisa, 

ainda não oficial, com o professor Carlos Eduardo Tavares. A pesquisa ainda se encontra 

na fase de buscar um fundamento teórico para que possamos de fato começá-la sendo 

que o tema foi definido como soluções de problemas para distribuição de energia elétrica.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Carlos Eduardo Tavares, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A pesquisa tem o intuito de detectar falhas na área de distribuição da concessionária de 

energia da cidade (Cemig). Serão vistas quais as maiores necessidades quanto ao assunto 
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para, a partir disso, se elaborar ferramentas para ajuda-los. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se que a pesquisa sirva para que seja elaborada ferramentas e soluções para 

quaisquer problemas ou otimizações que a área de distribuição da Cemig necessite. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento não houve resultados alcançados, uma vez que a pesquisa está ainda no 

começo. 

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  

Desenvolvimento de uma unidade de voo Autônomo 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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:  

O petiano Ênio Costa Resende foi o aluno responsável por essa pesquisa, cujo principal 

objetivo é modelar as interferências físicas sobre o voo de uma unidade autônoma de 

forma matemática e, posteriormente escrever um código que detalhe a função de 

transferência da influência natural sobre a já referida unidade de voo.  

 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Josué Silva de Moraes, 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:  

Nos últimos anos, observa-se grandes interesses e esforços no desenvolvimento de 

equipamentos de voo que consigam transportar cargas como comidas ou armas sem a 

necessidade de tripulação humana. Logo, surge a necessidade de desenvolver um 

protótipo que represente essa tecnologia. 

Resultados esperados com a pesquisa:  

Espera-se que, no fim da pesquisa, consigamos montar um diagrama de blocos do voo da 

unidade considerando todas as influências externas, além de um código de programação 

desenvolvido no Matlab.  
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Resultados alcançados com a pesquisa:  

Um código de programação no Matlab que descreve a influência do vento na unidade de 

voo.  

 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: CRIAÇÃO DE UM CLUSTER COMPUTACIONAL 

UTILIZADO NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE SISTEMAS EM AMBIENTES 

INDUSTRIAIS. 

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   

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A pesquisa iniciou-se com os petianos Fernando Beletti, Vitor Augusto Santos Silva e Filipe 

Marques por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto. Finalizada essa primeira 

parte, buscamos a melhor forma de simular o funcionamento do cluster e obter respostas 

sobre o mesmo. Infelizmente, os petianos Fernando Beletti e Vitor Augusto Santos Silva se 

desligaram do PET na metade do ano de 2014. Então o petiano Filipe Marques Barbosa 

deu continuidade sozinho à pesquisa instalando uma máquina virtual do Linux no Windows 

para a simulação do cluster realizando alguns testes. Neste ponto, começaram os 

problemas, causados principalmente pela falta de recursos de hardware. Dessa forma, os 

resultados obtidos na pesquisa não foram nem um pouco satisfatórios.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A pesquisa visa proporcionar ao aluno o contato com assuntos que irão o acompanhar no futuro 

mercado de trabalho. Assim, tem de grande importância para a formação do mesmo. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se que a pesquisa contribua para com os eventuais problemas que serão enfrentados pelo 

aluno tanto numa possível área acadêmica quanto em sua atuação no mercado de trabalho. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Infelizmente, pelos problemas citados a pesquisa não alcançou nenhum dos resultados esperados. 
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3.3.  Atividades de Extensão 

 

Natureza da atividade realizada:  

Organização de Jornada. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida:  

Jornada com mesa redonda, exposição de banners e materiais relacionados ao 

curso além de apresentação de palestras. 

Tema: Vem Pra UFU 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

O Vem pra UFU é um evento destinado a alunos de Ensino Médio de escolas públicas e 

privadas de Uberlândia e região. 

Descrição da Atividade: 

O Vem pra UFU é um evento anual realizado pela Diretoria de Processos Seletivos da 

Universidade Federal de Uberlândia, reunidos em um grupo maior conhecido como 

InterPET além de cada PET, as coordenações de curso e outros grupos vinculados 

diretamente aos seus respectivos cursos. A jornada tem a finalidade de agregar a 

comunidade externa à universidade inteirando-os das atividades desenvolvidas no meio 

acadêmico, ao abordar em palestras conteúdos relacionados ao tema central, que também 

é trabalhado na mesa-redonda.  

O evento consistiu na realização de uma mesa redonda, diversas mostras, palestras e uma 

mostra de profissões com exposição de banners e materiais diversos relacionados com os 

cursos. Ocorreu no período de 13 a 14 de novembro. O grupo PET/Eng.Elétrica participou 

ativamente na organização do evento auxiliando participantes durante todo o processo. 

Também cooperou na montagem da sala onde foi colocado o material referente a 

exposição do curso. Nesta aconteceram palestras além de que os participantes puderam 

conversar com pessoas diretamente ligadas a curso de seu interesse, assim pudemos 

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

Empresa Júnior e programas de intercâmbios com universidades do exterior. 

Promotores da atividade: 

Diretoria de Processos Seletivos da Universidade Federal de Uberlândia, Coordenações de 

Curso, e grupos vinculados a cada curso. 

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 como Jornada PET. 

O Vem pra UFU 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 desencadeia 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 o Vem pra UFU espera-se realizar uma atividade de extensão que permita a 

cooperação dos grupos 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: 

O Vem pra UFU 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 organizadores, os petianos tiveram a oportunidade de 

aperfeiçoar características como: falar em público, interatividade e a atenção aos deveres 

éticos. Além disso, ao abordar a temática do plano de carreira, O Vem Pra UFU serviu 

como um meio para transmissão de conhecimentos e esclarecimento de dúvidas dos 

participantes sobre os mundos acadêmico e profissional. 
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Comentário Geral: 

O Vem pra UFU já se encontra em sua décima edição, sendo uma das principais 

atividades da UFU e suas faculdades junta a comunidade 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 próxima edição está prevista para o segundo semestre 

de 2015. 

 

 

Natureza da atividade realizada:  

Recepção dos calouros dos 5 cursos da FEELT/UFU: Engenharia Elétrica, 

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

Eletrônica e Telecomunicações e Engenharia Biomédica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida:  

Palestras, doação de sangue, arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos, livros e 

calçados, visitas a uma instituição social e a uma empresa da área de Engenharia 

Tema:   XXIII e XXIV Trote Social: Consciência e Solidariedade 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

 

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 
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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 foi 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 no Hemocentro Regional, apresentação de entidades da UFU (PET, 

CONSELT e D.A.) e arrecadação de alimentos. Ao longo do período foram realizadas 

visitas técnicas (Usina de Miranda) e uma social (Missão Servos Maria de Nazaré), 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 

foi oferecido, aos que obtiveram mais presença, os cursos de Eletrônica Básica (ministrado 

por petianos da Engenharia Elétrica) e Instrumentação Biomédica (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 Eletrônica e 

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 esperados com esta atividade são: contribuir para o fim da 
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recepção convencional de calouros (trote), intensificar o relacionamento entre alunos 

ingressantes e alunos veteranos, contribuir para a boa formação técnica, social, cultural e 

cidadã dos participantes do projeto e atender várias famílias e instituições de assistência 

social com doação de alimentos, roupas, brinquedos, calçados e livros. 

Resultados alcançados: 

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.  

Comentário Geral: 

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 

divulgado por meio do site oficial (www.trotesocial.eletrica.ufu.br), pela página na rede 

social facebook e nas últimas edições a logo do Trote Social está presente na camiseta 

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

2014 ocorreram duas edições do projeto: XXIII (no primeiro semestre) e XXIV (no segundo 

semestre), observando também que houve necessidade de ajustar os cronogramas de 

atividades por causa da greve das universidades que afetou o calendário escolar.  

 

 

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. 
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Jan Fev Mar Abr 

 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

 

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 de idosos 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 dez 

encontros, totalizando 20 horas. O grupo PET/Eng. Elétrica se dividiu de modo a ter em 

cada dia do evento pelo menos um petiano para ministrar o curso e outros cinco petianos 

como monitores, contando também com o auxílio de outros monitores, alunos convidados 

do curso de graduação e pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica 

interessados em ajudar no projeto. Foram abordados aspectos básicos ligados à 

apresentação das partes do computador, o ambiente do Windows, programas comuns e a 

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

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica e Faculdade de Engenharia Elétrica. 

Justificativa realização da atividade: 

O projeto “Atualize – Informática para melhor idade” apresenta-se como promissor da 

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 e pós-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 a sociedade. 
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Resultados esperados: 

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

estas 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 para entretenimento. 

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, muitos feitos através da rede social Facebook, que 

declaram 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 e pós-graduação, assumem que essa foi uma experiência 

diferente e que certamente contribuirá para formação acadêmica deles. 

Comentário Geral: 

O projeto Atualize conta com quatro edições realizadas, todas com resultados bastante 

positivos. Na ficha de avaliação, os participantes da última edição avaliaram o projeto 

como ótimo (melhor “conceito” dentre as opções dadas). 

 

 

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.  

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

 TROTE SOCIAL; 

 TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA 

 

3.5 Impacto na evasão e na retenção 

Informar as atividades que tiveram impacto na evasão e na retenção 

 TROTE SOCIAL; 

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

 MINICURSOS MINISTRADOS. 
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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 

 

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 
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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 (ex.: MATLAB, Simulação de 

Circuitos e Eletrônica Básica): estes visam complementar algumas matérias da 

graduação sendo geralmente focados em ferramentas computacionais que ajudam 

na visualização de conceitos e resolução de problemas;  

c) XII 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 plateia 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;  

 

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 novamente atraso no 

pagamento de bolsas de petianos.  
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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 condições 

existentes para realização das atividades, podendo oferecer sugestões e/ou orientações 

para melhorar o desempenho de um dado grupo.  

 

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 projeto Atualize abrangeu o ensino ao proporcionar o contato com pessoas da 

terceira idade, com intuito ensinar informática básica e despertar o espírito de 

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. 

b) O IV Torneio Universitário de Robótica (IV 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 
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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 IV 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). 

c) 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. 

 

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 2014 (http://lattes.cnpq.br/5516876395405680) 

 

1) A comparative performance analysis of a controlled d.c. and a.c. motor which emulates wind 
turbines for teaching and research purposes. International Journal of Electrical Engineering 
Education., v.51, p.146 - 161, 2014.  
Autores: REIS, ALEX, DA COSTA, FERNANDA HEIN, XAVIER, GUILHERME LEAL, ALVARENGA, 

ELIAS BARBOSA, DE OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS, GUIMARÃES, GERALDO CAIXETA 

 

2) Evaluation of Medium Voltage Distribution Network with/without Distributed Generation 
using ATP Software. Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ). , v.1, p.1 - 6, 2014.  
Autores:  REZENDE, J. O., PERES, L. M., GUIMARÃES, G. C., MORAES, A. J. de. 
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3) Steady State Analysis of a Medium/Low Voltage Distribution Grid Behavior with PV System 
Penetration. Renewable Energy & Power Quality Journal (RE&PQJ). , v.1, p.1 - 6, 2014.  
Autores:  PICCINI, A. R., TAMASHIRO, M. A., RODRIGUES, A. R., GUIMARÃES, G. C., BARBOSA, 

C. S. 

 
4) Modeling of a Wind Energy Conversion System for Dynamic Analysis Using ATP. In: XII CEEL - 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2014, Uberlândia - MG. Anais da XI CEEL - 
Conferência de Estudos em Engenharia ElétricaI, 2014. 
Autores: CAIXETA, D. A. ; GUIMARÃES, G.C. ; CHAVES, M. L. R. 
 
 

Artigos Completo de Congressos/Conferências em 2014 (http://lattes.cnpq.br/5516876395405680) 

 

1) Análise de Desempenho de Linhas de Transmissão Frente a Descargas Atmosféricas aplicada à 
Coordenação de Isolamento In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE 2014, 2014, 
Foz do Iguaçu. Anais do SBSE 2014, 2014. p.1 – 6.  
Autores: RODRIGUES, A. R., GUIMARÃES, G. C., BOAVENTURA, W. C., CHAVES, M. L. R. 

 

2) Análise do Desempenho de Sistemas Elétricos associado à Ação dos Controladores de 
Velocidade das Turbinas In: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2014, Uberlândia. 
Anais do XII CEEL, 2014.  
Autores: MOTA, A.M., SILVA, A. M. B., GUIMARÃES, G. C. 

 

3) Avaliação de Programas Gratuitos para Análise de Estabilidade Transitória em Sistemas 
Elétricos de Potência In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE 2014, 2014, Foz do 
Iguaçu. Anais do SBSE 2014, 2014. p.1 – 6,  
Autores: TAMASHIRO, M. A., PERES, L. M., PICCINI, A. R., REZENDE, J. O., GUIMARÃES, G. C. 

 

4) Avaliação do Comportamento de uma Rede de Distribuição de Média/Baixa Tensão com a 
Penetração de Sistemas Fotovoltaicos In: Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE 2014, 
2014, Foz do Iguaçu. Anais do SBSE 2014, 2014. p.1 – 6.  
Autores: PICCINI, A. R., TAMASHIRO, M. A., RODRIGUES, A. R., GUIMARÃES, G. C., BARBOSA, C. 

S. 

 

5) Avaliação do Comportamento de uma Rede de Média Tensão Sem/Com Geração Distribuída 
Utilizando o ATP In: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2014, Uberlândia. Anais 
do XII CEEL, 2014. v.1. p.1 – 6.  
Autores: REZENDE, J. O., PERES, L. M., GUIMARÃES, G. C., MORAES, A. J. de, TAMASHIRO, M. 

A., RODRIGUES, A. R., CAIXETA, Daniel Araújo. 

 

6) Desenvolvimento de uma Plataforma Computacional Gráfica para Estudos de Fluxo de Carga 
de Sistemas de Potência In: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2014, Uberlândia. 
Anais do XII CEEL, 2014. v.1. p.1 – 6. 
Autores: OLIVEIRA, T. L., GUIMARÃES, G. C., TAMASHIRO, M. A. 
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7) Evaluation of Medium Voltage Distribution Network with/without Distributed Generation 
using ATP Software In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER 
QUALITY (ICREPQ'14), 2014, Córdoba. Anais do ICREPQ'14, 2014. v.3. p.1 – 6  
Autores: REZENDE, J. O., PERES, L. M., GUIMARÃES, G. C., MORAES, Adélio José de, 

TAMASHIRO, M. A. 

 

8) Modelagem Computacional da Corrente de Retorno em Descargas Atmosféricas para Análise 
de Desempenho de Linhas de Transmissão In: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 
2014, Uberlândia. Anais do XII CEEL, 2014. v.1. p.1 – 6. 
Autores: RODRIGUES, A. R., TAMASHIRO, M. A., PICCINI, A. R., REZENDE, J. O., GUIMARÃES, G. 

C., CHAVES, M. L. R. 

 

9) Modeling of a Wind Energy Conversion System for Dynamic Analysis using ATP In: Conferência 
de Estudos em Engenharia Elétrica, 2014, Uberlândia. Anais do XII CEEL, 2014. v.1. p.1 – 6. 
Autores: CAIXETA, Daniel Araújo, GUIMARÃES, G. C., CHAVES, M. L. R. 

 

10) Steady State Analysis of a Medium/Low Voltage Distribution Grid Behavior with PV System 
Penetration2014 In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER 
QUALITY (ICREPQ'14), 2014, Córdoba. Anais do ICREPQ'14, 2014. v.4. p.1 – 6. 
Autores: PICCINI, A. R., TAMASHIRO, M. A., RODRIGUES, A. R., GUIMARÃES, G. C., BARBOSA, C. 

S. 

Projetos de Pesquisa em 2014 (http://lattes.cnpq.br/5516876395405680) 

 

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 o final de 2014 

Alunos envolvidos: Graduação (1), Doutorado (1) 

Integrantes: Geraldo Caixeta Guimarães (Coordenador), José Carlos de Oliveira (Prof. 

UFU), Daniel Araújo Caixeta (aluno que concluiu o doutorado em 2014) 

Financiador(es): UFU. 

http://lattes.cnpq.br/2836183311239381
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b)  Análise do Desempenho de Máquinas Síncronas em Sistemas Industriais com 

Cogeração Utilizando o ATP 

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 
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distribuída torna-se uma possibilidade técnica real promovendo várias investigações 

técnicas ao redor do mundo. Mesmo com todas 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 uma modelagem matemática com sua 

implementação computacional para investigar as potencialidades de um sistema solar 

fotovoltaico conectado a rede elétrica. Logo que for possível, serão adquiridas 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), Anderson Rodrigo Piccini (aluno que concluiu o mestrado e entrou 

no doutorado em 2014), 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: Geraldo Caixeta Guimarães (Coordenador), Marcelo Lynce Ribeiro Chaves 

(Prof. UFU), Jaqueline Oliveira Resende (mestrando), Larissa Marques 

Peres (doutorando) 

Financiador(es): UFU. 
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Nota:  Orientações concluídas em 2014: TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) = 2; I.C. 

(Iniciação Científica) = 1; Mestrado = 1; Doutorado = 1. 

  Orientações em andamento em 2014: TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) = 2; 

I.C. (Iniciação Científica) = 1; Mestrado = 6; 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. 
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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 

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 
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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. 

Não houve artigos publicados pelos petianos em 2014. As explicações para isto são: 

a) O atual processo seletivo é destinado a selecionar alunos que estão cursando o 

segundo e terceiro período de seus cursos e os aprovados geralmente estão 

ficando entre um ano e um ano e meio no PET quando se desligam para 

participar das várias oportunidades de intercâmbio no exterior (Ciência Sem 

Fronteira, BRAFITEC, etc.). Isto tem ocorrido antes dos petianos alcançarem os 

períodos do curso mais avançados e que os tornariam mais aptos a produzir 

trabalhos de qualidade e artigos para conferências. 

b) O calendário acadêmico foi bastante modificado por causa da última greve das 

universidades brasileira e também por causa dos eventos da Copa do Mundo de 

2014 realizada no Brasil. Esses fatos resultaram em maior dificuldade de conciliar 

as inúmeras atividades do PET com pesquisas de qualidade que certamente 

resultariam em artigos. 

Salienta-se que o grupo modificou as normas do exame de seleção do PET de forma 

a permitir a entrada de alunos que estão cursando o quarto e quinto período, além de 

continuar aceitando alunos do segundo e terceiro período. Este procedimento já será 

aplicado no exame que ocorrerá no início de 2015. Além disso, o calendário acadêmico está 

normalizando gradativamente o que deverá favorecer o desenvolvimento das pesquisas no 

PET. 

 

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 
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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 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, 19 de janeiro de 2015.  

 

 

 

 

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 2014 estão relacionadas abaixo:  

1. Algar Telecom – Uberlândia, Minas Gerais 

2. Usina Hidrelétrica de Miranda – Uberlândia, Minas Gerais 

3. Refinaria Gabriel Passos (REGAP – Petrobras) – Betim, Minas Gerais 

4. Usina Hidrelétrica de Capim Branco 2 – 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 2014 os representantes oficiais nestas reuniões foram os seguintes petianos: 

Alexsandra Carmona Ribeiro, Maurício Garcia Arantes, Ábner Cézar Peres Pacheco, 

Pedro Henrique Bernardes e Gabriel Souza Zanatta. 

 

 

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". 
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c) SudestePET - O Sudeste PET é a reunião anual dos grupos do Programa de Educação 

Tutorial de todo o sudeste do país e tem o intuito de discutir temas relevantes à manutenção 

e desenvolvimento do programa; apresentar sua produção acadêmica, no âmbito da tríade 

ensino, pesquisa e extensão; e colaborar com o desenvolvimento social através do pensar 

coletivo de temas de importância reconhecida para a sociedade. No ano de 2014 o evento 

foi realizado em Seropédica na UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro). 

 

d) II Encontro PETs UFU - O II Encontro PETs tem por objetivo apresentar os trabalhos 

realizados no âmbito do Programa de Educação Tutorial da UFU, permitindo a troca de 

experiências entre os Grupos e o conhecimento da comunidade acadêmica. Cada Grupo 

apresentou 3 trabalhos, expostos em forma de painel, por Grupo PET, sendo de ensino e/ou 

pesquisa e/ou extensão. Houve uma concessão de Menção Honrosa aos 5 melhores 

trabalhos, que foram publicados na Revista Horizonte Científico da UFU. Cada Grupo 

indicou um trabalho para concorrer. 

 

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 cursos 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. 
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Também é importante por aperfeiçoar as competências básicas no uso da linguagem oral 

pelos petianos. 

 

 Leitura de livros – Para o ano de 2014 foram feitas leituras de dois livros e 

posteriormente o grupo realizou reuniões para poder discutir sobre os livros feitos. O 

primeiro livro escolhido foi “O homem que Calculava” de Malba Tahan, que retrata um 

universo árabe, cercado de crenças e costumes totalmente diferentes. Além disso, o livro 

aborda uma temática bastante lógica que envolve inúmeros cálculos feitos, o que 

agradou bastante aos petianos. Já o segundo livro lido foi “O Menino do Pijama Listrado” 

de John Boyne, que retrata um ambiente de holocausto em plena Segunda Guerra 

Mundial. O livro mostra como os judeus eram vistos e tratados pela sociedade da época, 

que cometia atrocidades, porém a trama central é focada na amizade de um garoto 

alemão e um garoto judeu, tentando mostrar que, apesar de todos os problemas que 

ocorriam, era possível existir uma amizade verdadeira. 

 

 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 

http://peteletricaufu.wordpress.com/
http://www.jeel.eletrica.ufu.br/
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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 do 

grupo, realizar as compras e elaborar o relatório de custeio. As petianas Christielly e 

Débora apresentam esta ocupação.  

 

CURSOS DE LÍNGUAS 

Todos os integrantes do PET/Eng. Elétrica fazem cursos de línguas estrangeiras, dentre 

elas: inglês, francês e alemão. 

 

http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br/
http://www.tur.eletrica.ufu.br/

