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ANEXO I  
 

Formulário do relatório de atividades  

Relatório Anual de Atividades  
(1º de janeiro a 31 de dezembro) 

 
ANO: 2012 

 
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: Edson Montes Mundim Filho 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: PET Engenharia Elétrica 

2.2. Home Page do Grupo: http://www.pet.eletrica.ufu.br  

2.3. Data da Criação do Grupo: 1992 / Abril 

2.4. Natureza do Grupo:  

 (x) Curso de graduação: Engenharia Elétrica 

 (  ) Multi/Inter-disciplinar  

 (  ) Área do Conhecimento 

 (  ) Institucional 

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

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

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

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

 

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 

a)Quadro de identificação:  

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

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

cursado, conforme quadro abaixo: 

 

Nota:  Todos os dados são relativos ao período letivo 2012-1 pois devido à greve das 

universidades federais o semestre 2012-2 da UFU está em andamento e somente será 

concluído no dia18 de abril de 2013. 

http://www.prograd.ufu.br/node/347
http://www.pet.eletrica.ufu.br/
mailto:gcaixeta@ufu.br
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Nomes dos bolsistas e não 
bolsistas 

Ingresso na 
IES 

Ingresso no 
PET 

Período 
letivo 
atual 

Coeficiente 
Atual de 

Rendimento 
Escolar 

Andressa Martins de Sá Fernandes Março/2008 Abril/2009 9
o
 93,20 

Marcela Guitarrara Nirschl Crozara Março/2008 Abril/2009 9
o
 89,50 

Mariana Cardoso de Melo Agosto/2007 Abril/2009 10
o
 71,00 

Antônio César Costa Ferreira Rosa Março/2009 Junho/2010 7
o 

83,786 

Andréia Crico dos Santos Março/2009 Junho/2010 8
o 

96,188 

Ygor Cardoso Mendes Março/2009 Junho/2010 7
o 

82,357 

Felipe de Souza Arruda Março/2010 Abril/2011 5
o
 77,929 

Larissa Arantes Pinto Março/2010 Abril/2011 5
o
 78,296 

Lucas Wesley de Lima Março/2010 Abril/2011 5
o
 78,929 

Roní G. Gonçalves Agosto/2010 Abril/2011 6
o
 75,895 

Bruna Beatriz Sousa Silva Agosto/2010 Abril/2011 6
o
 81,367 

Lucas Manfrim Fedozzi Março/2010 Abril/2011 5
o
 76,846 

Lucas Moura Andrade Março 2012 Abril 2012 5° 79,692 

Fernando Beletti Março 2011 Abril 2012 4° 80,692 

Vítor Augusto Santos Silva Março 2011 Abril 2012 4° 80,615 

Hugo França Queiroz Agosto 2010 Abril 2012 5° 77,357 

Victor Firmino Vança Agosto 2010 Abril 2012 5° 79,038 

Jan Augusto Rocha Ribeiro Agosto 2010 Abril 2012 5° 73,679 

Isabel Cristina Vieira Borsari Agosto 2010 Abril 2012 5° 86,571 

Filipe Marques Barbosa Março 2011 Julho 2012 4° 76,073 
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b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

 

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

Engenharia Elétrica, com média geral acima de 80 pontos, isto é, bem acima do limite de 70 pontos 

adotado como referência para o programa. Salienta-se que não foi detectada nenhuma reprovação 

nas disciplinas cursadas pelos petianos relacionados acima. 

Nota:  Os últimos oito alunos da tabela (Lucas Moura Andrade, Fernando Beletti, Vítor Augusto 

Santos Silva, Hugo França Queiroz, Victor Firmino Vança, Jan Augusto Rocha Ribeiro, 

Isabel Cristina Vieira Borsari e Filipe Marques Barbosa) entraram no decorrer do ano de 

2012, em substituição aos seguintes oito petianos: Mariana (saída para estágio e conclusão 

da graduação), Andressa e Marcela (saída para realizar estágio curricular), Antônio, Ygor, 

Felipe, Roní e Lucas Manfrim (saída para participar do programa de intercâmbio entre UFU 

(Brasil) – INSA/BRAFITEC (França). A partir de julho de 2012, o grupo PET/Eng.Elétrica 

ficou com exatamente 12 alunos bolsistas, sem nenhum colaborador.  

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 

Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes. 

 

Quadro I - no caso de atividades de Ensino 

 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de jornada científica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Organização de jornada científica com 

palestras, minicursos, visitas técnicas e feira de exposição. 

Tema: XIII Jornada de Engenharia Elétrica – XIII JEEL 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

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 dos cursos de 

graduação da universidade, quanto de outras instituições de ensino e escolas de formação técnica, 

bem como profissionais de empresas de engenharia da cidade e região. 
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Descrição da Atividade: 

A organização da Jornada de Engenharia Elétrica (JEEL) é uma atividade que exige dedicação 

intensa dos integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica e sempre se inicia com pouco mais de um ano 

de antecedência da data do evento. A XIII JEEL, que inicialmente estava prevista para ocorrer em 

agosto de 2013, teve sua data de realização alterada para o período de 28 de outubro a 01 de 

novembro de 2013, devido aos ajustes sofridos pelo calendário acadêmico em decorrência da greve 

dos docentes federais que aconteceu em 2012. Nesse sentido, a partir de junho de 2012 o grupo 

PET/Eng.Elétrica iniciou as primeiras atividades relacionadas à organização desse evento.  

O grupo foi dividido em comissões, responsáveis por tarefas específicas, as quais se reúnem 

periodicamente para verificar o andamento da organização do evento e tomar decisões visando 

aumentar a eficiência de cada ação. A divisão consistiu em: Comissão de Relações Públicas, 

Comissão de Infraestrutura, Comissão Técnico-Científica e Comissão de Informática. O primeiro 

passo do grupo esteve relacionado à discussão da estrutura do evento e, a partir daí, à elaboração 

do projeto da XIII JEEL, o qual foi apresentado à Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

visando apoio financeiro e infraestrutural.  

Como atividades que se enquadram na etapa incipiente da organização, pode-se citar o início da 

elaboração de recursos como o site do evento e as artes gráficas utilizadas na divulgação 

(Comissão de Informática), as reservas das instalações da UFU onde ocorrerão atividades do 

evento, como salas de aula, anfiteatros, centro de convivência e laboratórios de computadores 

(Comissão de Infraestrutura), além da realização dos primeiros contatos com várias empresas 

regionais e nacionais visando ao agendamento de visitas técnicas (Comissão Técnico-Científica) e 

buscando patrocínio técnico, financeiro ou de produtos (Comissão de Relações Públicas). Espera-

se que tais patrocínios viabilizem a execução do evento e a redução dos custos para a inscrição do 

participante. 

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Espera-se contar com a participação de empresas da área de Engenharia Elétrica na condição de 

patrocinadores financeiros, técnicos ou de produtos. Além disso, para os dias da realização do 

evento, alguns alunos e/ou entidades da FEELT serão convidados a atuarem em uma comissão de 

apoio à infraestrutura da XIII JEEL. 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. Dada a repercussão e o 

sucesso da última edição, o grupo decidiu pela realização da XIII JEEL. A XII Jornada de 

Engenharia Elétrica e IV Jornada de Engenharia Biomédica (JEELB’2011) desempenhou importante 

função no cenário tecnológico regional em 2011, sendo palco para discussões fecundas entre os 

participantes. Dessa forma, esse evento representa uma oportunidade para que se estabeleça 
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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 XIII JEEL 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. Além disso, visa-

se proporcionar um maior contato das empresas convidadas com os laboratórios da faculdade e 

com alunos e professores, abrindo um espaço para novas parcerias entre os mesmos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Uma vez que a XIII JEEL ocorrerá no período de 28 de outubro a 01 de novembro de 2013, ainda 

não se pode falar em resultados concretos alcançados com a atividade. Contudo, pode-se afirmar 

que o grupo PET/Eng.Elétrica vem se esforçando para organizar um evento de qualidade, para que 

os resultados esperados sejam, de fato, alcançados. 

Comentário geral: 

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

entre petianos e discentes da graduação, visto que o grupo PET abre 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. A qualidade da JEEL 

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

assim como a maior integração entre as partes. O contato com as empresas e profissionais da área 

também facilita o acesso dos egressos do curso ao mercado de trabalho, já que lhes é 

proporcionada uma visão geral da realidade profissional, e lhes são apresentadas, mais de perto, 

algumas empresas em específico. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de conferência científica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Conferência para publicação de trabalhos 

científicos. 

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

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

X 

Out 

 

Nov Dez 
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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 edição da Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) aconteceu no período 

de 24 a 28 de Setembro de 2012 nas instalações da Universidade Federal de Uberlândia. No 

entanto, o planejamento da conferência começou em janeiro de 2012, quando foram definidos os 

detalhes para efetuar a chamada de trabalhos (call for papers), além de cronogramas, templates 

para artigos e meios de divulgação. Os grupos PET/Eng.Elétrica e PET/Eng.Biomédica foram 

responsáveis por toda realização do evento, sendo destacadas as seguintes ações: 

desenvolvimento de uma plataforma web para submissão de artigos e cadastros de inscrições; 

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

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

para avaliação dos trabalhos; encaminhamento dos trabalhos submetidos aos revisores para 

análise; notificação dos autores sobre seus trabalhos; estruturação geral do evento. A X 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra de abertura e 17 

sessões técnicas, totalizando 72 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 X CEEL foram registrados pelo ISSN (International Standard Serial Number), 

dando uma maior credibilidade aos trabalhos. 

Promotores da atividade: 

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

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: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. 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 X CEEL representa um 

meio apropriado para pesquisadores poderem apresentar e discutir suas atividades e contribuições 

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

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

profissionais, pesquisadores, educadores e estudantes. 
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Resultados esperados com a atividade: 

A principal meta da X CEEL é fornecer aos seus participantes um espaço para apresentação e 

discussão de desenvolvimentos técnico-científicos por meio de sessões técnicas onde são 

apresentados artigos. Além disso, em se tratando do participante, o intuito é de incentivar as 

atividades de pesquisas e aprimorar as técnicas para elaboração de artigos e apresentações. 

Resultados alcançados com a atividade: 

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

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

pesquisas. Cabe ressaltar que muitos dos artigos apresentados continha assuntos relevantes no 

cenário científico. 

Comentário geral: 

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

organização da X CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos apresentados. Tais avanços são 

comprovados com o aumento do número de artigos inscritos e uma melhoria significativa da 

estrutura e dos materiais fornecidos, fatos estes que comprovam o quanto o evento está 

incentivando os pesquisadores de Uberlândia e região. 

 

 

Natureza da atividade realizada: Organização de Jornada. 

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

exposição de banners e apresentações culturais. 

Tema: X Jornada PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

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

Uberlândia e Ituiutaba. Esta edição contou com mais de 350 inscritos. 

Descrição da Atividade: 

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

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

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

acadêmico, ao abordar em oficinas conteúdos relacionados ao tema central, que também é 

trabalhado na mesa-redonda de abertura do evento. Em 2012 foi realizada a X Jornada PET - Plano 
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de Carreira: Você e seu Futuro Profissional, com o tema “A relação entre profissão, personalidade e 

preferências”. O evento consistiu na realização de uma mesa redonda, diversas oficinas, 

apresentações culturais e uma mostra de profissões com exposição de banners. Ocorreu no período 

de 26 a 30 de novembro (em Uberlândia) e de 03 a 07 de dezembro (em Ituiutaba). O grupo 

PET/Eng.Elétrica participou ativamente da coordenação da Comissão de Divulgação e Marketing 

que tinha por funções: elaborar o website do evento e administrá-lo; fazer o design gráfico de todo o 

material a ser utilizado; promover a divulgação da jornada por meios diversos, tais como internet, 

folders, cartazes, camisetas, vídeo, etc; monitorar o processo de inscrição e o credenciamento do 

evento. Além disso, o PET/Eng.Elétrica elaborou a oficina “O que é e onde se aplica a Engenharia 

Elétrica?”, que foi ministrada pelos petianos durante a semana do evento. A oficina apresentou o 

curso de Engenharia Elétrica, além de abordar os desafios do mercado de trabalho e as 

perspectivas quanto ao progresso do curso. Foram também apresentados exemplos de projetos 

desenvolvidos por alunos, de forma que os participantes puderam entrar em contato com algumas 

práticas realizadas no meio acadêmico, além de terem sido comentadas as inúmeras oportunidades 

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

Empresa Júnior e programas de intercâmbios com universidades do exterior. 

Promotores da atividade: 

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

(InterPET). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

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

(PROEX), Acrópole Centro de Eventos, Ponto Verde Paisagismo e Faculdades e Institutos dos 

grupos PET. 

Justificativa realização da atividade: 

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

como uma oportunidade para que algumas propostas relevantes no panorama nacional sejam 

discutidas e analisadas a partir de diferentes perspectivas, trazendo à comunidade as vantagens de 

se ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade. O ingresso no meio acadêmico juntamente 

às mudanças do mercado de trabalho desencadeiam grandes desafios profissionais para o 

estudante, como alcançar a formação acadêmica com perfil profissional adequado, que atenda ao 

mercado de trabalho e aos anseios pessoais. Atualmente este mercado visa um profissional 

multidisciplinar, que possua ética, seja livre de preconceitos e capaz de lidar com diversas situações 

em sua carreira. 

Resultados esperados: 

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

grupos PET da UFU e que ofereça à comunidade atividades interessantes que completem a sua 
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formação e contribuam para o conhecimento da atual conjuntura nacional e os seus reflexos na 

formação e futuro dos participantes. 

Resultados alcançados: 

A X Jornada PET permitiu o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da universidade, 

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

Atuando como ministrantes, os petianos tiveram a oportunidade de aperfeiçoar características 

como: falar em público, capacidade de transmitir conhecimentos e a atenção aos deveres éticos. 

Além disso, ao abordar a temática do plano de carreira, a Jornada PET serviu como um meio para 

transmissão de conhecimentos e esclarecimento de dúvidas dos participantes sobre os mundos 

acadêmico e profissional. 

Comentário Geral: 

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

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

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

está prevista para o segundo semestre de 2013. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Curso na área de Eletrônica e Telecomunicações. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Aulas expositivas. 

Tema: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar 

  X 

Abr 

  X 

Mai 

  X 

Jun 

  X 

Jul Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

Comunidade externa e alunos da graduação interessados no radioamadorismo sem restrições 

quanto à faixa etária. 

Descrição da Atividade: 

Os participantes tiveram aulas sobre legislação de telecomunicações, ética e técnica operacional, 

transmissão e recepção auditiva de código Morse, conhecimentos em eletricidade, eletrônica e 

princípios de telecomunicações. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Prof. José Lahor Filho (ministrante convidado). 
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Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O PET/Eng. Elétrica se 

disponibilizou em participar desta atividade por considerá-la de suma importância para a 

comunidade externa de Uberlândia, que não possui até o momento nenhum curso do gênero. 

Resultados esperados com a atividade: 

Com esta atividade, espera-se que os alunos se preparem para o exame de radioamadorismo 

aplicado pela ANATEL e, além disso, recebam formação para toda sua carreira como radioamador. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Por problemas de saúde, o ministrante ainda não concluiu o curso e os alunos não foram avaliados. 

Será feito um teste avaliativo para aqueles que tiverem o interesse de receber o certificado. 

Ressalta-se que grande parte da ementa foi cumprida e os alunos puderam receber orientações 

úteis para o exame da ANATEL. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicurso de ATP – Alternative Transients Program 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Aulas expositivas. 

Tema: Minicurso de ATP 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

Público Alvo: 

Aos integrantes do grupo PET/ Eng.Elétrica e aberto também a alguns alunos da graduação 

interessados no mesmo.  

Descrição da Atividade: 

Os participantes tiveram aulas com introdução a princípios básicos do pré processador ATP ( 

Alternative Transients Program) , o ATPDraw e suas ferramentas. Neste curso foi dado foco a 

simulação de sistemas elétricos de potência neste software.  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica fez o convite aos alunos de mestrado e doutorado Guilherme Henrique 

Cunha e Daniel Caixeta, respectivamente, que se responsabilizaram por ministrar o curso .Além 

disso, o grupo se  responsabilizou pela infraestrutura necessária para realização do minicurso. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Guilherme Henrique Cunha (mestrando e egresso do PET/Eng.Elétrica) e Daniel Caixeta 

(doutorando), 
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Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O PET/Eng. Elétrica 

considerou esse minicurso de suma importância para o desenvolvimento dos alunos participantes, 

de modo a permitir que os petianos que participaram do mesmo que o tomassem como base de 

forma a ser possível ministrá-lo em uma outra oportunidade aos alunos de graduação. 

Resultados esperados com a atividade: 

Com esta atividade, espera-se que os alunos tenham uma base do software de simulação ATP. 

Além disso, busca-se que os petianos participantes utilizem desta base para que aprimorem e 

ministrem este curso aos alunos da graduação.  

Resultados alcançados com a atividade: 

O minicurso aconteceu no tempo previsto e foi possível que os alunos participantes obtivessem 

conhecimento do software ATP, ATPDraw e suas ferramentas. 

 

 

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

Elétrica. 

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

Tema: Curso de Eletrônica Básica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr 

X 

Mai Jun Jul Ago Set Out 

X 

Nov Dez 

Público Alvo: 

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

Descrição da Atividade: 

O curso, com duração de uma semana, ocorre semestralmente e cada edição contabiliza 15 horas-

aula, consistindo de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. No curso, há 

uma revisão dos conceitos teóricos relacionados à eletricidade em geral, com posterior 

apresentação dos componentes eletrônicos e aparelhos de medição. Após isso, os circuitos que 

envolvem resistores, indutores, capacitores e transformadores são também explicados; experiências 

que utilizam osciloscópios e outras ferramentas dos laboratórios são feitas. Além disso, é  

apresentada a teoria básica dos semicondutores, com explicação sobre diodos, LEDs e transistores, 

seguidas de experiências práticas envolvendo circuitos importantes no ramo da eletrônica, como 

retificadores de ondas e um oscilador. Para melhor compreensão da teoria, são feitas simulações 

computacionais envolvendo o programa Orcad, confrontando com as medições práticas dos 
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laboratórios. Os participantes recebem apostilas sobre todos os assuntos abordados no curso; 

sendo estas confeccionadas e atualizadas pelos petianos responsáveis. Certificados de participação 

são entregues para aqueles alunos que obtiverem freqüência mínima de 75% no curso. Além disso, 

é realizada uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de verificar o nível de 

satisfação e as sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica 

Os ministrantes do primeiro semestre foram: Bruna Beatriz Sousa Silva, Felipe de Souza Arruda, 

Larissa Arantes Pinto, Lucas Manfrim Fedozzi, Lucas Wesley de Lima e Roní Gilberto Gonçalves. 

Os ministrantes do semestre seguinte: Jan Augusto Rocha Ribeiro, Lucas Moura Andrade, Filipe 

Marques Barbosa, Isabel Borsari, Fernando Beletti, Vitor Augusto, Victor Firmino e Hugo França 

Queiroz. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Justificativa para realização da atividade: 

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

é uma das premiações para os ingressantes que participam com maior frequência nas atividades do 

Trote Social, que também ocorre semestralmente. Este curso visa suprir as necessidades que tais 

alunos poderão encontrar posteriormente no curso de Engenharia Elétrica devido à falta de contato 

com aplicações práticas no ciclo básico desse curso. Além disso, os participantes por meio das 

aulas práticas e teóricas terão uma noção sobre o que será abordado no decorrer do curso, 

atraindo-os para algumas das aplicações mais importantes na graduação, de forma que a evasão 

destes no curso é reduzida, bem como a repetência nas disciplinas relacionadas à eletrônica. 

Resultados esperados com a atividade: 

Ao final do curso é esperado que os participantes saibam distinguir os componentes eletrônicos, 

manusear aparelhos de medição com segurança e entendam a teoria básica acerca de circuitos 

básicos elétricos e eletrônicos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

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

houve um desenvolvimento da compreensão técnica dos participantes referente à eletrônica, e 

nítida capacidade de reconhecimento dos componentes apresentados no curso. Os resultados 

foram, então, positivos, uma vez que os participantes conseguiram absorver os conhecimentos. Tal 

fato pôde ser confirmado através das avaliações realizadas no final de cada edição. 

Comentário geral: 

Este curso teve uma dinâmica muito interessante, pois concomitantemente à aprendizagem de 

novos conceitos pelos alunos, transcendeu-se o conhecimento nos laboratórios, o que fez surgir 
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novas dúvidas não percebidas durante a parte expositiva. Outra importância foi a simulação das 

experiências por meio de um software, o que estimulou os participantes a buscarem mais 

conhecimentos sobre este, levando-os a fazer, na maioria dos casos, o curso de Orcad oferecido 

pelo próprio grupo PET. 

 

 

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

comunidade acadêmica. 

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

Tema: Minicursos complementares 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

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: 

A atividade consiste em vários minicursos, organizados e ministrados por petianos e, 

excepcionalmente, por alunos da graduação convidados. Estes contemplam ferramentas 

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

principalmente de engenharia.  

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

recursos audiovisuais (apresentações, vídeos). Cada curso teve duração de aproximadamente 15 

horas, distribuídas ao longo de uma ou duas semanas, de acordo com a conveniência de cada 

caso. Para conseguir aprovação, o participante precisou atingir uma nota mínima de 60% em uma 

atividade avaliativa, com frequência igual ou superior a 75%. 

Os assuntos abordados nos cursos de 2012 foram: 

 

 MATLAB: ambiente interativo de desenvolvimento de aplicações para computação científica 
bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. Petianos ministrantes: 
Andréia, Antônio, Bruna, Felipe, Larissa, Lucas Manfrim, Lucas Wesley, Ygor.  

 Simulações de Circuitos: o curso abordou duas ferramentas computacionais (Orcad e 
Proteus) destinadas à simulação de circuitos e confecção de placas eletrônicas. Petianos 
ministrantes: Andréia, Antônio, Fernando, Filipe, Jan, Lucas Manfrim, Lucas Moura, Lucas 
Wesley, Vitor e Ygor. 

 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 
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Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Docência (PIBID). 

Justificativa para realização da atividade: 

Os minicursos de MATLAB, Simulação de Circuitos e Desenvolvimento de Aplicativos em 

Linguagem Python estavam previstos no planejamento do grupo. Os cursos de Excel e Linguagem 

em Shceme/Bigloo, apesar de não terem sido planejados, aconteceram devido ao surgimento de 

oportunidades consideradas interessantes pelos petianos, os quais acharam que produtivo 

desenvolver tais atividades. Visando complementar a formação acadêmica e profissional dos 

estudantes de graduação, ampliando seus conhecimentos sobre ferramentas e tecnologias 

essenciais, mas não vistas na grade curricular, foram ministrados cursos complementares, 

relacionados a assuntos previamente enumerados pelo grupo, com base em opiniões de docentes e 

discentes. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

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

trabalhos acadêmicos cobrados nas disciplinas da graduação e possivelmente na vida profissional. 

Resultados alcançados com a atividade: 

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

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

propostas pelos ministrantes nos cursos. 

Comentário geral: 

Após o término dos cursos, vários alunos da graduação e pós-graduação procuraram o grupo no 

intuito de solicitar a abertura de novas turmas, comprovando a importância dos assuntos abordados 

e justificando a realização de alguns destes cursos nos dois semestres letivos. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de Torneio de Robótica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Competição de protótipos autônomos 

seguidores de trilha. 

Tema: II TUR – Torneio Universitário de Robótica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

  X 

Fev 

  X 

Mar 

X 

Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 



 
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 

 

Público Alvo: 

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

Elétrica, Biomédica, Mecânica e Mecatrônica. 

Descrição da Atividade: 

O II Torneio Universitário de Robótica (TUR) foi realizado nos dias 14, 15 e 16 março de 2012, na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Santa Mônica. No entanto, o mesmo começou 

a ser planejado desde junho de 2011, quando foram definidos o regulamento, as inscrições, cursos 

preparatórios, busca por patrocínios e premiações. A organização foi uma parceria entre o 

PET/Eng.Elétrica e a Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica - CONSELT, além de 

outros graduandos. O torneio consistiu numa competição de carrinhos seguidores de trilha que 

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

no menor intervalo de tempo respeitando as regras estabelecidas no regulamento. Desse modo, o 

TUR tem como principal objetivo despertar o interesse dos estudantes da graduação para a 

realização de projetos elaborados, visando aumentar o reconhecimento da Faculdade de 

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

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

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

vez que os alunos só recebem noções de robótica 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), Pão de 

Batata, Ortobom, FAU, JET Cartuchos, Nacional Instruments, Souza Cruz, Wizard. 

Justificativa para 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. 
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Resultados esperados com a atividade: 

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, o 

reconhecimento da FEELT no âmbito universitário, permitir a aplicação dos conhecimentos teóricos 

na prática e encorajar o espírito competitivo dos alunos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

O II TUR atingiu com êxito os objetivos propostos e foi um sucesso, teve 52 equipes inscritas e 27 

equipes, de três participantes cada, chegaram a participar das baterias. O evento teve uma boa 

repercussão e, graças a isso, a organização resolveu investir a terceira edição do evento, que 

ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de junho de 2013. 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: 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 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul Ago 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: Felipe de Souza Arruda, Lucas Wesley de Lima. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Vinícius Teixeira Martins Vilela de Carvalho, Márcio Issamu Yamamoto, Leandro Matiolli, alunos do 

PET/Eng.Mecânica e estudantes com vivência na língua. 

Justificativa para realização da atividade: 

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

cooperação com países francófonos estabelecidos com a UFU. Além disso, criar um espaço para os 

demais interessados na cultura francesa.  

Resultados esperados com a atividade: 

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

melhor aprendizado daqueles que estudam francês, manter o contato para aqueles que já 

terminaram o curso e/ou interromperam seu estudo e a evolução dos envolvidos quanto à 

lexicologia, à sintaxe e ao sotaque. 

Resultados alcançados com a atividade: 

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

intensificadas.  

Comentário geral: 

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

18h30min. Os relatos dos participantes foram positivos quanto à sua evolução e aprendizado da 

língua francesa. Devido à greve de professores que ocorreu no ano de 2012, que levou a 

interrupção das aulas e de algumas atividades dentro da faculdade, foi inviável a realização de uma 

segunda edição durante o ano como havia sido planejado. 

 

 

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 

   X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul Ago Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Público Alvo: 

Atividade voltada para a comunidade acadêmica e externa em geral com interesse na língua 
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inglesa, sem restrições quanto à faixa etária, mas limitada em 25 participantes. 

Descrição da Atividade: 

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

envolver aqueles que se interessam pela língua inglesa dentro da Universidade Federal de 

Uberlândia. Durante os encontros, procura-se a interação entre os participantes, a fim de promover 

a conversação e a imersão na língua. Por meio de dinâmicas de grupo, busca-se um ambiente 

descontraído de forma a proporcionar a espontaneidade dos participantes para as outras atividades 

que são constituídas por análise e interpretação de músicas e vídeos, realização de jogos 

interativos (quiz, jogos de tabuleiro, criação de histórias etc). Essas atividades percorrem os campos 

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

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

metodologias. 

Promotores da atividade: 

Petianos, Larissa Arantes Pinto, Antônio César Costa, Lucas Manfrim Fedozzi 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

FEELT (Faculdade de Engenharia Elétrica) 

Justificativa para realização da atividade: 

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

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

interessante devido importância dessa língua no mercado de trabalho, e as várias oportunidades de 

intercâmbio que tem como pré requisito o domínio da língua inglesa. 

Resultados esperados com a atividade: 

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

melhor aprendizado daqueles que estudam inglês, manter o contato para aqueles que já terminaram 

o curso e/ou interromperam seu estudo e a evolução dos envolvidos quanto à lexicologia, à sintaxe 

e ao sotaque. 

Resultados alcançados com a atividade: 

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

intensificadas. 

Comentário geral: 

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

16h00min. Os relatos dos participantes foram positivos quanto à sua evolução e aprendizado da 

língua inglesa. Não foi possível a realização do Grupo de Conversação no segundo semestre de 

2012 devido a greve, não havendo assim participantes suficientes. 
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Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Conversor A/D 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A petiana Larissa Arantes Pinto havia planejado realizar uma pesquisa intitulada “Linhas de 

Transmissão e Radiação”, porém por orientação da professora responsável houve uma mudança de 

tema para “Conversor A/D”, foi-se estudada toda a teoria que rege os conversores analógico digital, 

além da lógica do conversor ADC0804, o objetivo da pesquisa era construir um novo conversor 

baseado no ADC0804, porém com a desistência dos outros membros relacionados a pesquisa não 

foi possível concluir todos os objetivos da pesquisa. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Milena Bueno Pereira Carneiro, Ms, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida em conjunto com o graduando Lucas Morai de Oliveira. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade de se entender o processo de conversão AD, para possibilitar 

conversões mais rápidas e eficientes 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Construir um protótipo de um conversor A/D baseado no conversor já existente ADC0804, e a partir 

dele fazer a aquisição dos dados da conversão de um sinal analógico. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Com está pesquisa pode-se adquirir um conhecimento notável em conversões analógico digital, 

mesmo sem a construção do mesmo, este conhecimentos adquiridos estão sendo de bastante 

utilidade para o aprendizado do curso. 

Comentário Geral: 

Devido a desistência dos outros membros, não será possível continuar o desenvolvimento da 

pesquisa. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Análise dos Princípios e Tecnologias Relacionados à 

Energia Eólica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos responsáveis pela realização dessa pesquisa foram: Andréia Crico dos Santos, Bruna 

Beatriz Sousa Silva e Lucas Manfrim Fedozzi, alunos da ênfase de Engenharia de Sistemas de 

Energia Elétrica do curso de Engenharia Elétrica. A pesquisa tinha como foco principal estabelecer 

a compreensão de forma mais profunda e detalhada da energia eólica; obter conhecimento pleno 

dos parâmetros que influenciam na geração eólica, executar simulações fazendo uso do software 

MATLAB, mais especificamente do Power System Analysis Toolbox (PSAT). Durante a execução da 

pesquisa, os petianos envolvidos tiveram a ideia de expandir o estudo no sentido de fazer também 

uma análise comparativa entre o potencial eólico de uma região conhecida por apresentar 

satisfatórias velocidades de ventos, como o nordeste brasileiro, e a região de Uberlândia-MG. 

Assim, buscaram encontrar os dados das velocidades dos ventos referentes ao ano de 2011 na 

cidade de Natal-RN e em Uberlândia-MG. A partir disso, foram usadas novas bibliografias que 

permitiram a determinação de parâmetros ligados à distribuição de ventos, com a estimativa da 

potência anual e da distribuição de energia que poderia provir de supostos sistemas eólicos 

instalados em ambas as regiões. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Sebastião Camargo Guimarães Júnior, Dr., Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

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

a colaboração da Estação Climatológica Principal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

e do Laboratório de Climatologia e Recursos Hídricos da Universidade Federal de Uberlândia, que 

disponibilizarem os dados referentes às velocidades dos ventos durante o ano de 2011 nas cidades 

de Natal-RN e Uberlândia-MG, respectivamente.  

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Os núcleos de pesquisa da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de 

Uberlândia concentram esforços para o desenvolvimento de pesquisas e novas tecnologias que 

complementem a formação acadêmica dos estudantes envolvidos. Assim, alunos do 

PET/Eng.Elétrica, em parceria com o Núcleo de Eletricidade Rural e Fontes Alternativas de Energia 

(NERFAE), realizam a pesquisa “Análise dos Princípios e tecnologias relacionados à Energia 

Eólica”. Apesar de ainda ter pequena representatividade no cenário energético nacional, os avanços 

tecnológicos nessa área prometem considerável crescimento da utilização dessa fonte renovável de 

energia, com menores custos. Além disso, há também o aspecto ambiental de todo esse estudo, 

pois o vento é um bem natural, e a geração eólica provoca menores danos ao meio. A pesquisa 
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ainda apresentou um panorama comparativo que permitiu concluir como a distribuição de 

velocidades dos ventos influi no potencial eólico de uma região, ressaltando os aspectos de 

quantidade de energia e regularidade da geração. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Esperava-se realizar estudos e levantamentos bibliográficos para o conhecimento do estado da arte 

do tema proposto, efetuando-se consultas às diversas fontes de pesquisa disponíveis, tais como 

bibliotecas, sites na internet, etc. Os participantes do projeto deveriam atuar como equipe para 

levantamento e estudo de bibliografia relacionada com os assuntos propostos, a fim de adquirir os 

conhecimentos teóricos necessários para o prosseguimento dos trabalhos. Além disso, era previsto 

que os alunos adquirissem prática para usar a ferramenta PSAT, uma ferramenta do MATLAB muito 

utilizada nessa área da Engenharia. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Terminou-se um estudo bibliográfico bastante abrangente a respeito do tema e foi elaborado um 

relatório constituído pelos principais assuntos estudados. Realizou-se também um estudo da 

ferramenta PSAT, com a realização e análise de simulações de sistemas eólicos. Além disso, os 

petianos envolvidos decidiram expandir os objetivos da pesquisa, fato que conduziu à realização de 

um estudo comparativo entre os aspectos relacionados ao potencial eólico de duas regiões 

brasileiras distintas. 

Comentário Geral: 

A pesquisa foi finalizada com sucesso e gerou um artigo intitulado “Estudo Comparativo entre o 

Potencial Eólico de Natal-RN e Uberlândia-MG”, o qual foi publicado e apresentado na X 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – X CEEL – evento que ocorreu em Uberlândia-

MG, no período de 24 a 28 de setembro de 2012. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Desenvolvimento de Sensores/Atuadores para a Rede 

Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

 

Fev 

 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

 

Dez 

 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano responsável por esta pesquisa foi Lucas Wesley, sendo que esta teve como objetivo 

principal o desenvolvimento de um sensor/atuador, para que seja implantado nos blocos do campus 

da universidade. A função destes sensores é atuar em cada sala de aula de maneira a desativar os 

equipamentos da sala (ventiladores, datashow, iluminação), que por algum motivo tenham sido 

esquecidos ligados. A principal motivação é a perspectiva de economia de energia obtida por essa 

atuação. 

Os sensores funcionariam de maneira individual, atuando em cada sala separadamente, e enviando 

dados de sua atuação para uma central alocada em cada bloco, e a comunicação entre sensores e 

central será feita por rede mesh, utilizando módulos XBee. E futuramente há a intenção de se 

implementar esses atuadores em cada bloco, comunicando com a central local situada no próprio 

bloco, e estes comunicando com uma central geral do campus. 

Porém devido a grande alteração do projeto durante seu desenvolvimento pelo orientador, 

modificando fortemente os objetivos iniciais (foi eliminada a comunicação wireless do projeto), este 

foi encerrado prematuramente. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Josué Silva de Morais, Ms, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida em conjunto com o graduando Francisco Nakao. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade de desenvolver sensores/atuadores para o monitoramento da 

utilização da energia no campus da universidade. E para o aprendizado de uma tecnologia que está 

em ampla expansão nas aplicações industriais, que é a comunicação wireless de sensores e 

atuadores industriais. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Construir um protótipo do produto planejado. Desenvolver habilidades e conhecimentos acerca da 

comunicação sem fio de sensores que monitoram a utilização da energia elétrica. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Com está pesquisa pôde-se adquirir um conhecimento básico acerca da comunicação sem fio e as 

tecnologias do arduino e Xbee, além do desenvolvimento de um primeiro protótipo do produto. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: “MITIGAÇÃO DOS AFUNDAMENTOS DE TENSÃO  

                                                                 ATRAVÉS DO USO DO RESTAURADOR DINÂMICO DE                                     
                                                                TENSÃO (DVR) EM SISTEMAS ELÉTRICOS” 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

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

Firmino Vança, Esta pesquisa tem como objetivos principais o levantamento do estado da arte do 

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

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

mitigação dos afundamentos de tensão que é o foco deste projeto e estabelecer as razões e 

justificativas da escolha em usar o DVR como equipamento de mitigação do distúrbio aqui 

focalizado; além do desenvolvimento de mitigação dos afundamentos de tensão; simulações digitais 

das topologias do DVR apresentadas no item anterior utilizando o software ATPDraw e no final da 

pesquisa gerar um relatório final do projeto. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Prof. Milton Itsuo Samesima, Dr. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, laboratório de Qualidade de Energia e 

na sala do PET/Eng. Elétrica com a colaboração dos petianos Isabel Cristina Vieira Borsari e Victor 

Firmino Vança. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

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

cada vez mais comuns às concessionárias de energia elétrica e os consumidores em geral.Tais 

preocupações são voltadas para a ocorrência de distúrbios elétricos capazes de comprometer o 

desempenho e a vida útil de equipamentos e dispositivos, além de afetar ou interromper variados 

processos industriais; entre esses distúrbios, os afundamentos de tensão são considerados os que 

mais causam prejuízos aos consumidores, tendo como principais vítimas as instalações industriais. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

O projeto visa alcançar os seguintes objetivos:Fazer o levantamento estado do tema em questão, 
incluindo-se as normas e/ou recomendações nacionais e internacionais aplicadas ao distúrbio; fazer 
considerações em linhas gerais dos principais equipamentos aplicados à mitigação dos 
afundamentos de tensão e estabelecer as razões e justificativas da escolha em usar o DVR como 
equipamento de mitigação desse distúrbio e simulações digitais das topologias do DVR utilizando o 
software ATPDraw. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa, que ainda está ativa, levantou dados sobre os afundamentos de tensão e sobre o DVR, 

simulando no software ATPDraw um sistema elétrico onde ocorre um afundamento de tensão. 
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Comentário Geral: 

O projeto ainda está em andamento, na fase de pesquisa e entendimento dos componentes do 

DVR, para posterior realização das simulações. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Controle do ruído de uma máquina elétrica de 

relutância variável por meio do conjugado.    

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

  

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petianos Jan Augusto Rocha Ribeiro e Lucas Moura Andrade estão envolvidos nessa pesquisa 

que trata, primeiramente do estudo e entendimento do funcionamento das máquinas de relutância 

variável. Por meio desta pesquisa bibliográfica estamos somando conhecimentos sobre conjugado 

(Torque) e suas características ligadas a corrente. Por meio de ensaios, em uma maquina de 

relutância monofásica, realizados no LACE (laboratório de acionamentos elétricos) da UFU notamos 

que enquanto a maquina opera ela produz muito barulho, ruído. Estudado que uma das causas 

desse ruído é o conjugado do rotor. Traçamos assim o objetivo da pesquisa: reduzir o ruído sem 

uma perda grande de conjugado. A partir disso voltamos a procurar base bibliográfica em artigos do 

IEEE e livros técnicos.      

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Augusto Fleury, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

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

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Tendo em vista uma futura popularização dos carros elétricos e atuais pesquisas com máquinas 

elétricas no Japão, para a otimização dessas em carros, se torna interessante reduzir os barulhos 

para uma melhor convivência com o ser humano. Máquinas silenciosas tornam o ambiente mais 

harmônico e seu uso é mais econômico e melhor no ponto de vista ecológico. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se desenvolver uma forma de controlar a corrente que gera o conjugado 

e por meio deste reduzir s ruídos da maquina sem prejudicar seu rendimento. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento apenas obtemos avanços na compreensão das máquinas elétricas de relutância 

variável e observação do funcionamento dela operando ( ensaio em curto, bloqueado e a vazio ). 
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Quadro III - no caso de atividades de Extensão 

 

Natureza da atividade realizada: Organização de Jornada. 

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

exposição de banners e apresentações culturais. 

Tema: X Jornada PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

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

Uberlândia e Ituiutaba. Esta edição contou com mais de 350 inscritos. 

Descrição da Atividade: 

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

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

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

acadêmico, ao abordar em oficinas conteúdos relacionados ao tema central, que também é 

trabalhado na mesa-redonda de abertura do evento. Em 2012 foi realizada a X Jornada PET - Plano 

de Carreira: Você e seu Futuro Profissional, com o tema “A relação entre profissão, personalidade e 

preferências”. O evento consistiu na realização de uma mesa redonda, diversas oficinas, 

apresentações culturais e uma mostra de profissões com exposição de banners. Ocorreu no período 

de 26 a 30 de novembro (em Uberlândia) e de 03 a 07 de dezembro (em Ituiutaba). O grupo 

PET/Eng.Elétrica participou ativamente da coordenação da Comissão de Divulgação e Marketing 

que tinha por funções: elaborar o website do evento e administrá-lo; fazer o design gráfico de todo o 

material a ser utilizado; promover a divulgação da jornada por meios diversos, tais como internet, 

folders, cartazes, camisetas, vídeo, etc; monitorar o processo de inscrição e o credenciamento do 

evento. Além disso, o PET/Eng.Elétrica elaborou a oficina “O que é e onde se aplica a Engenharia 

Elétrica?”, que foi ministrada pelos petianos durante a semana do evento. A oficina apresentou o 

curso de Engenharia Elétrica, além de abordar os desafios do mercado de trabalho e as 

perspectivas quanto ao progresso do curso. Foram também apresentados exemplos de projetos 

desenvolvidos por alunos, de forma que os participantes puderam entrar em contato com algumas 

práticas realizadas no meio acadêmico, além de terem sido comentadas as inúmeras oportunidades 

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

Empresa Júnior e programas de intercâmbios com universidades do exterior. 
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Promotores da atividade: 

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

(InterPET). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

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

(PROEX), Acrópole Centro de Eventos, Ponto Verde Paisagismo e Faculdades e Institutos dos 

grupos PET. 

Justificativa realização da atividade: 

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

como uma oportunidade para que algumas propostas relevantes no panorama nacional sejam 

discutidas e analisadas a partir de diferentes perspectivas, trazendo à comunidade as vantagens de 

se ter uma universidade pública, gratuita e de qualidade. O ingresso no meio acadêmico juntamente 

às mudanças do mercado de trabalho desencadeiam grandes desafios profissionais para o 

estudante, como alcançar a formação acadêmica com perfil profissional adequado, que atenda ao 

mercado de trabalho e aos anseios pessoais. Atualmente este mercado visa um profissional 

multidisciplinar, que possua ética, seja livre de preconceitos e capaz de lidar com diversas situações 

em sua carreira. 

Resultados esperados: 

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

grupos PET da UFU e que ofereça à comunidade atividades interessantes que completem a sua 

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

formação e futuro dos participantes. 

Resultados alcançados: 

A X Jornada PET permitiu o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da universidade, 

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

Atuando como ministrantes, os petianos tiveram a oportunidade de aperfeiçoar características 

como: falar em público, capacidade de transmitir conhecimentos e a atenção aos deveres éticos. 

Além disso, ao abordar a temática do plano de carreira, a Jornada PET serviu como um meio para 

transmissão de conhecimentos e esclarecimento de dúvidas dos participantes sobre os mundos 

acadêmico e profissional. 

Comentário Geral: 

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

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

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

está prevista para o segundo semestre de 2013. 
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Natureza da atividade realizada: Recepção dos calouros dos cursos de Engenharia Elétrica 

e Engenharia Biomédica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Palestras, doação de sangue no Hemocentro 

Regional, arrecadação de alimentos, roupas, brinquedos, livros e 

calçados, visitas a instituição de assistência social ONG Estação Vida e 

a empresas relacionadas à área de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica, Usina Capim Branco I, Hospital do Câncer e Bioengenharia. 

Tema: XIX e XX Trote Social: Consciência e Solidariedade 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

x 

Fev 

x 

Mar 

x 

Abr 

 

Mai 

 

Jun Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

Público Alvo: 

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

Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica) com interação à comunidade externa. Trabalha-se 

com 80 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 e Engenharia Biomédica, na primeira semana de aula, por meio 

de várias atividades como: arrecadação (alimentos, livros, roupas, calçados e brinquedos), doação 

de sangue, visitas a instituições de assistência social e visitas técnicas a empresas relacionadas à 

engenharia. Isso visa o contato desses alunos com as comunidades interna e externa à UFU, 

deixando-os cientes do compromisso social e da difícil realidade da parcela menos favorecida da 

sociedade uberlandense. Na primeira semana é feita uma recepção diferenciada para os calouros 

por meio da realização de palestras, uma visita social, coffee-breaks, visitas aos laboratórios da 

FEELT, doação de sangue, apresentação de entidades da UFU e arrecadação de alimentos. Ao 

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

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

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

atividades deste projeto é oferecido, aos destaques, os cursos de Eletrônica Básica (ministrado por 

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

Engenharia Biomédica).  
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Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica, PET/Eng.Biomédica, CONSELT, DA e alunos 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 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 famílias necessitadas com 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 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 

http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br/
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página na rede social facebook e nas ultimas edições o logo do Trote Social está presente na 

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

2012 ocorreram duas edições do projeto: XIX (no primeiro semestre) e XX (no segundo semestre), 

este último que teve que ocorrer em data diferente da prevista, devido a greve.   

 

 

Natureza da atividade realizada: Curso de informática destinado a pessoas da terceira idade. 

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

aulas de informática semanais. 

Tema: Atualize – Informática para a melhor idade 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

 

Nov 

 

Dez 

 

Jan Fev 

 

Público Alvo: 

Idosos da comunidade uberlandense. 

Descrição da Atividade: 

No cenário global, é cada vez mais importante que pessoas conheçam os fundamentos necessários 

para utilização de computadores e que estejam atentas às evoluções das formas de comunicação e 

transmissão de informações. Com relação às pessoas que ainda vivem distantes do mundo virtual, 

mas que se sentem motivadas a vencer obstáculos para lidar com a era digital, é preciso buscar 

formas de atualizá-las com esses avanços tecnológicos. Atento a esses fatos, o grupo 

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

foco em idosos que se sentem distantes do mundo computacional. O projeto acontece durante as 

manhãs de sábado, sendo previsto um total de dez encontros para este semestre. O grupo 

PET/Eng.Elétrica se dividiu de modo a ter a cada dia pelo menos três petianos para ministrarem o 

curso, contando também com o auxílio de vários monitores que são alunos convidados dos cursos 

de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica interessados em ajudar no projeto. Foram 

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

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

prazerosa. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica. 
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Justificativa para realização da atividade: 

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

dificuldades em aprender quando o assunto é informática. O Projeto “Atualize – Informática para a 

melhor idade” vem justamente para contrapor essa ideia e apresenta-se um meio de integrar as 

pessoas às mudanças tecnológicas da sociedade, proporcionar a integração dos idosos ao meio 

virtual e apresentar uma comunicação mais facilitada e diferente para os participantes do projeto. 

Além disso, os ministrantes (membros do Programa de Educação Tutorial do Curso de Engenharia 

Elétrica - PET/Eng.Elétrica) e monitores (alunos do curso de graduação em Engenharia Elétrica) tem 

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

comum durante a graduação. O projeto propicia um meio de a comunidade externa se integrar 

melhor às atividades desenvolvidas no meio acadêmico, auxiliando a promoção do reconhecimento 

da universidade perante à sociedade. 

Resultados esperados: 

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

pessoas novos recursos de comunicação através do computador. Além de proporcionar aos 

participantes outras formas de ver o mundo ao apresentá-los novas possibilidades de recreação, 

ocupação e estabelecimento de contatos. Almeja-se que no final do curso os idosos aprendam a 

utilizar o computador de forma que ele possa ser útil à realidade deles e, até mesmo, servir como 

entretenimento. Para isso, foram abordados aspectos básicos ligados à apresentação das partes do 

computador, o ambiente Windows, alguns programas comuns e a internet. Tudo isso de uma forma 

atenciosa, sucinta e prazerosa. 

Resultados alcançados: 

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

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

alguns idosos, que declaram que o curso superou as suas expectativas e que pretendem explorar 

ainda mais o mundo da informática. 
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Natureza da atividade realizada: Semana visando à conscientização e informação 

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

palestras, oficinas, apresentações culturais, caminhada ecológica, oficinas, 

concurso de charges e exibição de um documentário com debate. 

Tema: Semana do Meio Ambiente – Crescimento Populacional: Os impactos socioambientais 

e a sobrevivência no planeta. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

X 

Jul Ago Set Out Nov Dez 

Público Alvo: 

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

graduandos quanto alunos do ensino fundamental e médio. 

Descrição da Atividade: 

A atividade intitulada “Semana do Meio Ambiente – Crescimento Populacional: Os impactos 

socioambientais e a sobrevivência no planeta” foi realizada no período de 01 a 05 de junho de 2012, 

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

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

de Infraestrutura e Patrocínio; e Comissão de Divulgação e Marketing. A primeira foi responsável 

por confeccionar o projeto, convidar professores para participarem do evento, elaborar os 

certificados, confeccionar as cartas de agradecimento a serem entregues aos palestrantes e demais 

autoridades presentes e elaborar o relatório final. Já a segunda ficou encarregada de providenciar o 

suporte de multimeios e demais materiais necessários à abertura e ao encerramento do evento, 

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

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

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

por meios diversos, tais como internet, folders, cartazes e camisetas. Esse projeto ocorreu na 

semana do Dia Internacional do Meio Ambiente (05 de junho), propondo atividades que 

possibilitaram aos participantes reflexões e discussões sobre os impactos do crescimento 

populacional. Para tal, no período de 01, 02, 04 e 05 de junho, nos campi Santa Mônica e 

Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia, foram desenvolvidas mesas redondas, 

palestras, apresentações culturais e exibição de um documentário com debate. No dia 03 de junho, 

executou-se uma atividade de extensão em um parque público da cidade de Uberlândia, o Parque 

do Sabiá. Durante todo o dia os membros organizadores do evento prepararam atividades 

relacionadas ao Meio Ambiente para despertar a curiosidade e o interesse de pessoas de diferentes 
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faixas etárias que se encontravam no parque. Dentre os atrativos, pode-se citar: caminhada 

ecológica, oficina e concurso de charges. 

Promotores da atividade: 

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

Uberlândia. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

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

Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX); setor de Áudio Visual da UFU; Prefeitura de Campus da 

UFU; Comitê Local de Acompanhamento dos Grupos PET UFU (CLA);  

 

Justificativa realização da atividade: 

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

alvo de grandes discussões e debates, no que diz respeito a sua preservação e importância para o 

planeta, além da sobrevivência da espécie humana. O tema “Crescimento Populacional: Os 

impactos socioambientais e a sobrevivência no planeta” surge a partir da premissa de que na 

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

nosso dever, como críticos, elucidar o conhecimento, muitas vezes suprimidos pela mídia. Como 

cientistas, alertar e esclarecer a sociedade e a nós próprios, mantidos propositalmente na 

ignorância, de que interesses existem, em detrimento de outros. E como humanos e cidadãos, 

procurar soluções para o bem comum. 

Resultados esperados: 

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

membros da sociedade em geral. Objetivou-se incentivar os participantes a terem consciência da 

necessidade de reorientar a atuação humana por meio de uma visão mais profunda de como manter 

o relacionamento harmônico entre o homem e os demais elementos do meio em que vive. 

Resultados alcançados: 

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

universidade e por volta de 300 pessoas durante a realização da atividade de extensão 

desenvolvida no parque do Sabiá. Observa-se que o evento recebeu um maior público durante as 

palestras realizadas nos campi Santa Mônica e Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia. 
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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 

Justifique: 

 

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

ao qual está vinculado: 

(X) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 

Justifique: 

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

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

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

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

melhorar a interação dos ingressantes com a faculdade; b) Realização de vários cursos 

extracurriculares: estes visam complementar algumas matérias da graduação sendo geralmente 

focados em ferramentas computacionais que ajudam na visualização de conceitos e resolução de 

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

pelo grupo PET/Eng.Elétrica e apoiado pelos cursos de graduação e pós-graduação da faculdade, 

constitui no primeiro e mais adequado local onde os alunos podem enviar os artigos técnicos 

oriundos de suas pesquisas e desenvolvimentos, os quais, após serem submetidos a avaliação de 

revisores, são apresentados para uma platéia composta por integrantes dos corpos discente e 

docente dos cursos de Engenharia Elétrica,  Engenharia Biomédica e áreas afins, tanto da UFU 

como da região, sendo um incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e a produção de artigos; d) 

Cursos ministrados que abordam as principais ferramentas e conceitos utilizados pelos graduandos 

no decorrer de sua formação,tais  como: MATLAB, Simulação de Circuitos e Eletrônica Básica. 

 

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

gestão do PET: 

(  ) Excelente  (X) Regular 

(  ) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: 

Houve grande dificuldade em encontrar pessoas disponíveis no SESu para esclarecer dúvidas 

quanto ao custeio e prestação de contas, assim como para informar a respeito dos campos a serem 

preenchidos na base do Sigproj para envio de relatórios. Além disso, houve atraso no pagamento 

das bolsas de alguns petianos.  

 

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

acompanhamento e orientação do grupo: 

(X) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom  (  ) Ruim 
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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 

uma visita anual a todos os grupos PETs desta universidade no sentido de obter uma informação 

mais precisa e real sobre as atividades realizadas e oferecer sugestões e/ou orientações para 

melhorar o desempenho desses. 

 

 

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 II Torneio Universitário de Robótica (II TUR) compreendeu o caráter de indissociabilidade 
pois houve um curso oferecido às equipes inscritas no evento que abordou os quesitos 
básicos necessários para a construção dos protótipos, principalmente princípios da 
utilização de microcontroladores (ensino), a atividade exigiu que não só os participantes 
tivessem que pesquisar para fazerem seus protótipos seguidores de trilha, como também os 
organizadores que desenvolveram todo o sistema de sensores para monitorar o tempo de 
percurso de cada equipe, incluindo uma interface programada em C# (pesquisa) e, além 
disso, o I TUR envolveu não só a comunidade acadêmica da Universidade Federal de 
Uberlândia, como também de outras instituições de ensino superior e até mesmo membros 
da comunidade externa que vieram até a instituição não somente porque sentiram atraídos 
pela natureza da competição mas também para entrarem em contato com os avanços 
tecnológicos apresentados no torneio. Acredita-se que esta atividade possa ter esclarecido 
alguns jovens acerca de seus projetos de vida profissional (extensão). 

b) O Trote Social é realizado semestralmente e é composto por atividades distribuídas ao 
longo do período letivo. O caráter de ensino é abordado por meio de palestras sobre vários 
tópicos e conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia. O caráter de 
extensão é atingido por meio de atividades como arrecadação de alimentos, brinquedos, 
livros e roupas, doação de sangue, visitas às instituições de assistência social e a empresas 
de Uberlândia e região. O caráter de pesquisa é compreendido por visitas a laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento da faculdade, a fim de despertar curiosidade e interesse nos 
ingressantes para posteriormente compor os núcleos de pesquisa da faculdade. 

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

idade, com intuito ensinar informática básica e despertar o espírito de 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. 
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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 2012 (http://lattes.cnpq.br/5516876395405680) 
 
1. MOURA, FABRÍCIO AUGUSTO MATHEUS ; CHAVES, Marcelo Lynce Ribeiro ; CAMACHO, 

JOSÉ ROBERTO ; GUIMARÃES, GERALDO CAIXETA . Impacts and Contributions of Ethanol 
and Sugar Cane Industry Distributed Generation in the Electrical Energy Quality and Power 
Systems Transients. Energy Procedia, v. 14, p. 2019-2025, 2012. 

 

Artigos de Congressos/Conferências de 2012 
 
2. Moura, Fabrício A.M. ; CAMACHO, J. R. ; CHAVES, Marcelo Lynce Ribeiro ; GUIMARÃES, G. 

C. . Grid Integration of Renewable Sources in the Distribution Network: An Analysis Through 
ATP-EMTP. In: 2012 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT), 2012, Washington 
- DC. 2012 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies (ISGT). Piscataway NJ: Power and 
Energy Society, 2012. v. 1. p. 1-6. 

3. CUNHA, G. H. B. ; GUIMARÃES, G. C. ; ODA, G. ; ALMEIDA JR, D.A. ; FERREIRA, Gislene 
C.L. . Utilização de Matlab/Simulink e ATP para Estudar o Controle Carga-frequência de 
Sistemas Elétricos de Potência. In: X Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012, 
Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012. 

4. FERNANDES, A.M.S. ; GUIMARÃES, G. C. ; SILVA, J. C. . Utilização da Linguagem de 
Scripting para Melhorar a Automação da Prestação de Serviços. In: X Conferência de Estudos 
em Engenharia Elétrica, 2012, Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos em 
Engenharia Elétrica, 2012. 

5. ALBUQUERQUE, Fábio Lima de ; SILVA, Sergio B. ; TAMASHIRO, M. A. ; PICCINI, A. R. 
; GUIMARÃES, G. C. ; MORAES, Adélio José de ; CUNHA, G. H. B. . Princípio de 
Funcionamento do MPPT Utilizando o Método de Variação de Condutância. In: X Conferência 
de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012, Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos 
em Engenharia Elétrica, 2012. 

6. CUNHA, G. H. B. ; AYRES, G. C. ; CAIXETA, Daniel Araújo ; GUIMARÃES, G. C. ; CAMACHO, 
J. R. . Utilização do Octave/PSAT para Estudo da Operação de um Sistema Eólico Equipado 
com Gerador Síncrono. In: X Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012, 
Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012. 

7. FERREIRA, Gislene C.L. ; CUNHA, G. H. B. ; GUIMARÃES, G. C. . Aplicação do Software ATP 
para Análise de Estabilidade Transitória de um Sistema Elétrico de Potência. In: X Conferência 
de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012, Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos 
em Engenharia Elétrica, 2012. 

8. CAIXETA, Daniel Araújo ; GUIMARÃES, G. C. ; CHAVES, Marcelo Lynce Ribeiro ; OLIVEIRA, 
José Carlos de ; CUNHA, G. H. B. ; BONELLI, A. F. . Modelagem Computacional de um 
Sistema de Conversão de Energia Eólica Isolado via ATP. In: X Conferência de Estudos em 
Engenharia Elétrica, 2012, Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos em Engenharia 
Elétrica, 2012. 

http://lattes.cnpq.br/8081704801120219
http://lattes.cnpq.br/1516750463026262
http://lattes.cnpq.br/3524174279345202
http://lattes.cnpq.br/2836183311239381
http://lattes.cnpq.br/1516750463026262
http://lattes.cnpq.br/1516750463026262
http://lattes.cnpq.br/5220457650011257
http://lattes.cnpq.br/5220457650011257
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9. FANDI, J. C. O. ; MACEDO JR, J. R. ; GONDIM, I. N. ; OLIVEIRA, José Carlos 
de ; GUIMARÃES, G. C. . Análise de Desempenho do Sistema de Distribuição a Dois 
Condutores para Atendimento a Cargas Rurais Trifásicas. In: 10 IEEE/IAS International 
Conference on Industry Applications - INDUSCON, 2012, Fortaleza-CE. Anais do 10th 
INDUSCON, 2012. p. 1-8. 

10. ALBUQUERQUE, Fabio Lima de ; GUIMARÃES, G. C. ; MORAES, Adélio José de ; SILVA, 
Sergio B. . Análise da Curva de Carga em Prédios Públicos com Sistemas Fotovoltaicos 
Conectados à Rede Dotados de Compensação de Potência Reativa. In: Simpósio Brasileiro de 
Sistemas Elétricos (SBSE), 2012, Goiânia. Anais do IV SBSE, 2012. v. 1. p. 1-6. 

 

Capítulos de livros publicados em 2012 (http://lattes.cnpq.br/5516876395405680) 

1. Moura, Fabrício A.M. ; CAMACHO, J. R. ; GUIMARÃES, G. C. ; CHAVES, Marcelo Lynce 
Ribeiro . Steam Turbines Under Abnormal Frequency Conditions in Distributed Generation 
Systems. In: Intech. (Org.). Mechanical Engineering. 1ed.: , 2012, v. , p. 1-21. 

 

Projetos de Pesquisa em 2012 (sob minha coordenação) 

 
a)  Análise da dinâmica de redes elétricas com a presença de sistemas de conversão de 

energia eólica 
Esta pesquisa visa realizar estudos investigativos sobre o comportamento dinâmico de redes 
de energia com sistemas de conversão de energia eólica (WECS). Para este fim, a 
modelagem computacional dos principais componentes de uma rede elétrica real será 
necessária a fim de preparar o sistema para realizar tanto estudos de fluxo de carga quanto 
análises de estabilidade angular/de tensão. Modelos do comportamento do vento e da 
turbina, juntamente com o tipo de gerador utilizado (máquina síncrona ou de indução) e o 
método de conexão à rede principal, são temas-chave para o sucesso dos objetivos 
pretendidos. 
Situação: Em andamento até 2014 
Alunos envolvidos: Graduação (1), Mestrado acadêmico (1), Doutorado (1) 
Integrantes: José Carlos de Oliveira - Integrante  

    Geraldo Caixeta Guimarães - Coordenador. 
Financiador(es): UFU. 

 

b)  Análise do Controle Automático de Geração de um Sistema Elétrico de Potência 
Descrição: O objetivo básico do controle automático da geração (CAG) é atender às 
variações de cargas solicitadas pelo sistema consumidor, por meio do controle da potência 
fornecida pelas unidades geradoras, selecionadas para esta finalidade. Além disso, o CAG 
deve executar ações de controle sobre os geradores, a fim de efetuar, ou uma distribuição 
econômica da carga do sistema, ou uma redistribuição dos fluxos de potência ativa nas linhas 
de transmissão, por meio do remanejamento da geração, atendendo a restrições de 
segurança (sobrecarga térmica de linhas e/ou equipamentos de transmissão). Sendo assim, o 
controle automático de geração de um sistema de energia elétrica deve atender aos critérios, 
por vezes conflitantes, de ordem econômica e de segurança, na satisfação da demanda do 
mercado consumidor. A realização deste objetivo não só significa atender às necessidades 
imediatas do mercado e os limites estabelecidos por regulamentos ou controle, como também 
providenciar para que eventuais contingências no próprio sistema de suprimento não venham 
a ocasionar prejuízos subsequentes, por exemplo, pela perda de produção, o que poderá 
afetar a economia do mercado. Para satisfazer os objetivos descritos anteriormente, o 

http://lattes.cnpq.br/5220457650011257
http://lattes.cnpq.br/5220457650011257
http://lattes.cnpq.br/2836183311239381
http://lattes.cnpq.br/8081704801120219
http://lattes.cnpq.br/1516750463026262
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sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, deve dispor de meios 
eficazes para a supervisão e controle das variáveis de interesse, de forma que para um bom 
controle é necessário: coletar, analisar e registrar dados ou medidas; monitorar e controlar 
seus equipamentos; avaliar seu desempenho e sua segurança; e planejar e executar 
alterações, recuperações e ampliações. Neste sentido, esta pesquisa visar estudar os 
sistemas de controle da geração de energia elétrica através da modelagem computacional de 
um sistema elétrico, considerando os efeitos das variações de carga sobre os desvios de 
frequência e da potência de linhas de interligação entre as diversas áreas. Modelos 
específicos para as máquinas primárias empregadas em aproveitamentos hidráulicos e 
térmicos. 
Situação: Em andamento até julho de 2013. 
Alunos envolvidos: Graduação (1), Mestrado acadêmico (2) 
Integrantes: Prof. Marcelo Lynce Ribeiro Chaves - Integrante  

    Prof. Geraldo Caixeta Guimarães - Coordenador. 
Financiador(es): UFU. 

 

c)  Análise de sistema solar fotovoltaico conectado à rede elétrica operando como gerador 
de potência ativa e compensador de potência reativa 
Descrição: O sistema solar fotovoltaico (PV – photovoltaic solar system), conectado à rede 
elétrica, é caracterizado como uma geração distribuída (GD), onde a tensão CC obtida é 
convertida em CA através de um inversor. A maioria dos inversores contemporâneos usados 
na GD é controlada pela corrente (CSI – current source inverter) operando com fator de 
potência unitário. Se, no entanto, for adotado um inversor controlado pela tensão (VSI – 
voltage source inverter), pode-se gerar tanto potência ativa como reativa de acordo com a 
disponibilidade de potência do inversor. Conforme a teoria das potências instantâneas, a 
potência reativa pode ser regulada pela mudança na amplitude da tensão de saída do 
inversor. Por outro lado, a potência ativa pode ser obtida pelo ajuste do ângulo de fase desta 
grandeza. Tudo isto é realizado de forma simultânea. Então, quando o índice de insolação 
estiver abaixo do nominal, ou o sistema PV estiver inoperante durante a noite, a 
compensação de energia reativa pode ser empregada, melhorando o fator de utilização do 
inversor. Alguns resultados de simulação com o MATLAB atestam a eficiência do método 
proposto. 
Situação: Em andamento até final de 2012 
Alunos envolvidos: Graduação (1), Mestrado acadêmico (2), Doutorado (2) 
Integrantes: Prof. Adélio José de Oliveira - Integrante  

    Prof. Geraldo Caixeta Guimarães - Coordenador. 
Financiador(es): UFU. 

 

Nota:  Orientações em andamento ou concluídas em 2012: de TCC (Trabalho de Conclusão de 

Curso) = 1; de I.C. (Iniciação Científica) = 1; de Mestrado = 5; de Doutorado = 4. 

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 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. 



 
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 

 

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, que se destacam no tema a ser abordado e o os petianos, resultando um 
ganho positivos para ambas as partes envolvidas no processo. 

b) O tutor atua 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) Os eventos de maior repercussão da Faculdade de Engenharia Elétrica (a JEELB, o TUR e 
a CEEL) têm o grupo PET como o principal articulador. O tutor, na função de coordenador 
geral, tem conseguido 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 tem procurado facilitar o diálogo e o relacionamento entre os alunos do grupo PET, 
reforçando 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, enquanto professor, têm sido na compreensão das dificuldades 
apresentadas pelos alunos das disciplinas por mim ministradas criando assim um ambiente 
mais favorável ao ensino. 

b) O material didático resultante de pesquisas desenvolvidas pelos petianos, sob orientação 
direta ou indireta do Tutor, tem sido empregado como dispositivo auxiliar para o ensino da 
disciplina Eletromagnetismo (sob minha responsabilidade), a qual pertence a grade 
curricular dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e em Engenharia Biomédica da 
UFU. 

c) As atividades como co-orientador de pesquisas de alunos do PET têm favorecido o 
desenvolvimento de metodologias inovadoras aplicadas ao ensino das disciplinas de 
responsabilidade do tutor. 



 
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 

 

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. 

 

1. FERNANDES, ANDRESSA M.S. ; GUIMARÃES, G. C.; SILVA, J. C. . Utilização da Linguagem 
de Scripting para Melhorar a Automação da Prestação de Serviços. In: X Conferência de 
Estudos em Engenharia Elétrica, 2012, Uberlândia-MG. Anais da X Conferência de Estudos em 
Engenharia Elétrica, 2012. 

2. DOS SANTOS, Andréia C.; SILVA, Bruna B. S.; FEDOZZI, Lucas M.; GUIMARÃES JUNIOR, 
Sebastião C. Estudo Comparativo Entre o Potencial Eólico de Natal-RN e Uberlândia-MG. In: X 
Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012, Uberlândia-MG. Anais da X Conferência 
de Estudos em Engenharia Elétrica, 2012. 

 

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, relacione, 
no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação acadêmica e na 
formação cidadã dos petianos. 
 

a) As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng.Elétrica/UFU, em sua maioria, intensificam o 
contato dos petianos com os professores da FEELT e de outras faculdades e IES, assim 
como profissionais de várias empresas relacionadas às áreas de Engenharia Elétrica e 
Engenharia Biomédica. Estes contatos contribuem significativamente para formação 
acadêmica dos mesmos. 

b) Outro aspecto relevante é proporcionado pelas visitas técnicas ligadas a empresas do setor 
de engenharia – Ver mais detalhes no documento II. 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. 
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6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local e Data: 

 

 

 

Assinatura do Pró-Reitor (a) PET 

 

 

 

Assinatura de um representante do Comitê Local 

 

 

 

Assinatura do Tutor – Dr. Geraldo Caixeta Guimarães 

 

 

 

Assinatura do representante dos Alunos – Andréia Crico dos Santos 
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Documento I 
 

 

Outras Atividades 
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Natureza da Atividade Realizada: Curso na área de Educação Financeira 

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

Tema: Curso “Aprenda a Investir o seu Dinheiro” 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar 

X 

Abr 

X 

Mai Jun Jul Ago Set Out 

 

Nov Dez 

Público Alvo: 

Membros do grupo PET/Eng. Elétrica. 

Descrição da Atividade: 

O curso teve duração de 3 dias, contabilizando 7 horas-aula, consistindo de aulas expositivas e 

práticas, ministradas por um funcionário da empresa Ápis Investimentos que ofereceu o curso para 

os petianos. No curso os alunos passam por um teste para que sejam encaixados em um perfil de 

investimento. Após isso, são dadas noções de economia aos espectadores, de modo que é 

mostrado a eles como as maneiras de investimento evoluíram com o passar do tempo. Além disso é 

ressaltada a importância de se investir, sendo apresentados os mais variados meios de se investir o 

dinheiro, de forma a tornar o investimento o melhor possível, dentro das limitações e do perfil de 

cada pessoa. Para melhor compreensão da teoria, são feitas simulações computacionais para que 

sejam observados os ganhos e perdas nos investimentos com base em expectativas do investidor, 

além disso os alunos podem simular um investimento real, utilizando o software da empresa. Os 

participantes tem acesso à apostilas sobre os assuntos abordados no curso, que é disponibilizada 

pela empresa. 

Promotores da atividade: 

Ápis Investimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade não estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O curso “Aprenda a 

Investir o seu Dinheiro” foi oferecido pela empresa com o intuito de que os membros do grupo 

PET/Eng. Elétrica avaliassem o seu conteúdo e qualidade, pois caso o curso se demonstrasse 

adequado este deveria ser agregado à próxima Jornada de Engenharia Elétrica, que sempre conta 

com minicursos variados. Este curso aborda assuntos que geralmente só são tratados no fim do 
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curso e com um foco diferente, o que enriquece os conhecimentos do graduando para além do que 

a graduação oferece. 

Resultados esperados com a atividade: 

Ao final do curso era esperado que os participantes soubessem qual o seu perfil de investidor e 

conhecessem melhor as diversas maneiras de investir, começando a pensar em investir mais cedo 

e de forma mais eficiente. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Embora a parte prática não tenha sido eficiente, já que os alunos deveriam se deslocar até o 

escritório da empresa e nem todos tinham a disponibilidade, os alunos se mostraram bastante 

interessados quanto ao tema apresentado, devido ao foco diferenciado como é tratado e à maneira 

bem didática e chamativa da exposição. Pôde-se notar um desenvolvimento da compreensão das 

maneiras distintas de se investir o dinheiro e a vontade de se investir bem, por parte de todos os 

participantes. Sendo assim, os resultados foram positivos, uma vez que os participantes 

conseguiram absorver os conhecimentos. 

Comentário geral: 

Este curso teve uma boa dinâmica, pois o ministrante além de ensinar novos conceitos aos alunos, 

abriu espaço para que fossem levantadas várias duvidas sobre o assunto, as sanando de maneira 

concisa. Outra importância foi a simulação dos investimentos, que permitiram que o aluno visse de 

forma efetiva como se sairia investindo com base no seu perfil. Entretanto, o curso tende a vender o 

produto da empresa, que é administrar as carteiras de investimento dos usuários, o que torna 

desagradável a parte prática realizada no escritório da mesma. Assim, não foi firmado, até então, 

acordo com a empresa se o minicurso irá integrar ou não as atividades da próxima Jornada de 

Engenharia Elétrica, já que a parte prática é muito importante, mas seria bastante inviável para os 

participantes do evento. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Visita técnico-científica aos laboratórios do Centro de 

Pesquisas em Energia Elétrica – CEPEL, situado na cidade do Rio de Janeiro – RJ. 

Tema: Visita Técnico-Científica ao Centro de Pesquisas em Energia Elétrica - CEPEL 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 

 

Abr 

 

Mai 

 

Jun 

 

Jul 

 

Ago 

 

Set 

 

Out 

 

Nov 

X 

Dez 

 

Jan Fev 

 

Público Alvo: 

A visita foi realizada pelos integrantes do PET/Eng.Elétrica-UFU, acompanhados pelo tutor do 

grupo. 
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Descrição da Atividade: 

O grupo PET/Eng.Elétrica realizou a visita técnico-científica ao Centro de Pesquisas em Energia 

Elétrica – CEPEL no dia 23 de novembro de 2012. A atividade ocorreu no período vespertino, com 

duração de aproximadamente cinco horas. Durante esse período os alunos do PET, acompanhados 

pelo tutor, visitaram três laboratórios do CEPEL, a saber: Qualidade de Energia Elétrica, Medição de 

Energia Elétrica e Propriedades Elétricas e Magnéticas. Em cada laboratório havia profissionais do 

centro responsáveis por apresentar os principais equipamentos, atividades e pesquisas 

desenvolvidas no local. Além disso, esses profissionais também respondiam a dúvidas e 

curiosidades dos petianos. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Centro de Pesquisas em Energia Elétrica – CEPEL, que permitiu ao PET/Eng.Elétrica conhecer 

suas instalações. 

Justificativa para realização da atividade: 

Muitas vezes, os alunos de graduação convivem com uma realidade estritamente ligada ao 

ambiente acadêmico e, desta forma, não têm oportunidades de entrar em contato com aspectos 

mais práticos da sua área profissional. Diante disso, o grupo PET/Eng.Elétrica decidiu por realizar 

uma visita a um centro de referência na área de Engenharia Elétrica para buscar o aperfeiçoamento 

de seus conhecimentos técnicos científicos.  

Resultados esperados com a atividade: 

Esperava-se com essa atividade conhecer a dinâmica da realidade do Centro de Pesquisas em 

Energia Elétrica – CEPEL, promovendo a integração do grupo com aspectos práticos do âmbito 

profissional e, ao mesmo tempo, contribuindo para o aprimoramento da formação dos alunos 

petianos.  

Resultados alcançados com a atividade: 

Acredita-se que a visita foi muito produtiva para todos os participantes, uma vez que o grupo foi bem 

recebido pelo CEPEL e todas as expectativas foram alcançadas. 

 

 

 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Grupos de Estudos 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Realização de grupos de estudos visando 

auxiliar alunos de graduação em diversas disciplinas. 

Tema: Grupos de Estudos de Eletromagnetismo, Eletrônica Analógica II e Introdução à 
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Tecnologia da Computação. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Público Alvo: 

Comunidade acadêmica, especificamente alunos que estão cursando as respectivas matérias das 

disciplinas citadas e que apresentam dúvidas ou dificuldade na compreensão do conteúdo do 

programa durante o semestre letivo. 

 

Descrição da Atividade: 

O petiano Victor Firmino Vança realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de Circuitos 
Elétricos I oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 3° período de graduação 
de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor Carlos Eduardo 
Tavares. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo petiano estão: atendimento aos alunos 
para esclarecimento de dúvidas, correção de relatórios referentes aos laboratórios e prestação de 
auxílio ao professor no momento de aplicação de avaliações. 
Período: 2012/1 
 
O petiano Hugo França Queiroz realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Engenharia de Software oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 3° período 
de graduação em Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor Shigueo Nomura. Dentre as 
principais atividades desenvolvidas pelo petiano estão: atendimento aos alunos para esclarecimento 
de dúvidas e correção de trabalhos avaliativos. 
Período: 2012/1. 
 
O petiano Lucas Moura Andrade realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Eletromagnetismo oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 3° período de 
graduação em Engenharia Elétrica, sob a orientação do professor Geraldo Caixeta Guimarães. 
Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo petiano estão: atendimento aos alunos para 
esclarecimento de dúvidas e correção das listas semanais passadas pelo professor, bem como 
correção de testes avaliativos. 
Período: 2012/1. 

  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

 

Natureza da Atividade Realizada: Minicurso de LYX que visa complementar a formação dos 

petianos. 

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

Tema: Minicursos complementares 
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Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

X 

Out 

 

Nov Dez 

Público Alvo: 

O curso foi direcionado ao grupo PET/Eng. Elétrica para que os petianos pudessem familiarizar-se 

com o software LyX e explorar seus recursos em edição de textos. 

Descrição da Atividade: 

Apresentar e ensinar o funcionamento básico do software LyX, permitindo a utilização de boa 

tipografia e estruturação de textos técnico-científicos (em especial para fórmulas matemáticas, 

equações químicas e etc) do LaTeX sem entrar em detalhes sobre a sintaxe do mesmo, que é o 

motivo de existência do LyX. A duração do curso é prevista para 15 horas-aula, consistindo em 

aulas expositivas e práticas.   

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Leandro Mattioli (egresso do PET/Eng.Elétrica). 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. Devido ao grande número de 

cursos e minicursos oferecidos pelo grupo PET/Eng. Elétrica, criou-se a necessidade de utilizar uma 

ferramenta que aperfeiçoasse o processo de criação das apostilas confeccionadas para tais cursos. 

Dessa maneira foi escolhido o software LyX, da plataforma LaTeX, que permite a utilização de boa 

tipografia e estruturação de textos técnico-científicos (em especial para fórmulas matemáticas, 

equações químicas e etc), para ser estudado e aplicado pelo grupo nas suas atividades. 

Resultados esperados com a atividade: 

Espera-se otimizar as atividades do grupo no que diz respeito a estruturação de textos em geral, 

especificamente técnico-científicos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

O grupo tornou-se capaz de utilizar as ferramentas básicas do software LyX em suas tarefas diárias, 

conforme o esperado.  

 

Comentário geral: 

O entendimento sobre software LyX, sob a plataforma LaTeX é muito importante pois é utilizado na 

área científica não só para estruturação de apostilas, mas também de artigos científicos, que é um 

dos focos do grupo PET/Eng. Elétrica. Por este motivo o curso foi ministrado ao grupo e vem sendo 

útil na vida acadêmica de cada um dos petianos. 
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Documento II 
 

 

MAIS 

INFORMAÇÕES 
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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 JEELB, é 

proporcionada aos alunos de graduação a possibilidade de conhecerem instalações industriais e 

complementarem sua formação acadêmica. As visitas técnicas realizadas no ano de 2012 estão 

relacionadas abaixo: 

1. Usina Hidrelétrica de Miranda – Indianópolis, Minas Gerais 

2. Usina Capim Branco I – Araguari, Minas Gerais 

3. CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – Rio de Janeiro, RJ 

 

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 quinzena com alternância de local 
e de dia de semana para possibilitar uma maior presença de alunos. Em 2012 os representantes 
oficiais nestas reuniões foram os seguintes petianos: Andréia Crico dos Santos, Bruna Beatriz 
Sousa Silva, Felipe de Souza Arruda, Larissa Arantes Pinto e Victor Firmino Vança. 
O petiano Hugo França Queiroz foi um dos coordenadores do InterPET a partir de Junho de 
2012. 

 

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 17 de abril de 2012, foi 
“Os Fantasmas de Scrooge”. 

 

c) Outras Atividades - Outras atividades organizadas pelo InterPET são a Jornada PET e a 
Semana da Meio Ambiente já citadas anteriormente. 

 

ORGANIZAÇÃO INTERNA DO PET 

a) 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.    
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b) Reuniões Extraordinárias - Reuniões que ocorreram eventualmente quando o tempo 
destinado às reuniões ordinárias não era suficiente para abordar todas as discussões do grupo. 

 

c) Reuniões de pesquisa - Devido ao grupo PET/Eng.Elétrica ser bastante heterogêneo, ou seja, 
possuir integrantes de diferentes ênfases dentro do âmbito da Engenharia Elétrica, existem 
várias linhas de pesquisas. Sendo assim, eventualmente ocorrem reuniões nas quais todos os 
subgrupos apresentam o estágio da sua pesquisa e as próximas etapas a serem realizadas. 
Essas reuniões são importantes para que todas as linhas de pesquisas possam interagir, 
trocando informações e gerando mais resultados. Também é importante por aperfeiçoar as 
competências básicas no uso da linguagem oral pelos petianos. 
 

d)  Leitura de livros – Para o primeiro semestre de 2012, o grupo elegeu o livro “A Cabana”, 
escrito por William P. Young, para leitura e posterior discussão. Durante o segundo semestre, foi 
realizada a leitura do livro “O Monge e o Executivo”, de James Hunter. 
 

e) 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. 
 

f)   Comissão de Organização - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela organização 
da sala do PET, envolvendo limpeza, arrumação e organização de documentos.  
 

g) Comissão de Informática - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela manutenção 
dos computadores da sala do PET, bem como da organização de documentos eletrônicos. 

 

h)  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://www.pet.eletrica.ufu.br 
2) Site Oficial da JEEL - http://www.jeel.eletrica.ufu.br 
3) Site Oficial da CEEL - http://www.ceel.eletrica.ufu.br 
4) Site Oficial do Trote Social - http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br 

 

i)  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.Os petianos que apresentam esta ocupação são Lucas 
Wesley de Lima e Jan Augusto Rocha Ribeiro e Lucas Moura Andrade . 

 

CURSOS DE LÍNGUAS 

Todos os integrantes do PET/Eng.Elétrica fazem cursos de línguas estrangeiras, dentre elas: inglês 
e francês. 

http://www.pet.eletrica.ufu.br/
http://www.jeel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br/
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Planejamento Anual de Atividades – 2012 

(01 e janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 
1.2. Grupo: PET Engenharia Elétrica 
1.3. Home Page do Grupo: http://www.pet.eletrica.ufu.br 
1.4. Data da Criação do Grupo: Abril/1992 
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos):  
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia Elétrica 
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 
(   ) Licenciatura           (X) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 

1.8. Nome do Tutor: Geraldo Caixeta Guimarães, Dr. 
1.9. E-Mail do Tutor: gcaixetag@gmail.com; gcaixeta@ufu.br  
1.10. Titulação e área: PhD, Sistemas de Energia Elétrica 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Janeiro/1994 

 

2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

 O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu 
futuro campo profissional e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está 
vinculado. 

 Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito 
multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto 
pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem 
escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

 Atividades inovadoras na graduação. 

 Ações para diminuir a evasão e repetência no(s) curso(s) de graduação. 

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados em 2009 deverão manter, no preenchimento do formulário, as atividades 
definidas na proposta que encaminharam a SESU/MEC por ocasião do referido Edital. 

http://www.pet.eletrica.ufu.br/
mailto:gcaixetag@gmail.com
mailto:gcaixeta@ufu.br
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2.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 
graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Complementaridade entre ações de pesquisa e extensão e os temas/ações tratados no âmbito do 
PET.  

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 

 Resultados esperados (produção de material didático, apresentação e publicação de trabalhos). 
 
* Na descrição das atividades, destacar a forma como as ações de ensino, pesquisa e extensão serão 
desenvolvidas. 
   

O PET/Eng.Elétrica/UFU utilizou a seguinte convenção: 

2012-1: Corresponde ao período de Janeiro de 2012 a Junho de 2012; 

2012-2: Corresponde ao período de Julho de 2012 a Dezembro de 2012. 

 

A) JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 
LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

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

nas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica possam participar de palestras, minicursos, 

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

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

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

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

as últimas tecnologias e tendências dos campos de atuação do engenheiro eletricista, 

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

papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEEL é um evento cuja organização requer cerca de um ano e, dessa 

forma, a organização da próxima edição já está em andamento desde o primeiro semestre 

de 2012 e se estenderá até a data prevista para a realização. A princípio há uma divisão do 

grupo PET entre quatro comissões (Informática, Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-

Científica) que trabalham em suas respectivas áreas para que a execução do evento 

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

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

JEEL’2013 possuirá duração de uma semana e consistirá de palestras e minicursos de 

caráter técnico-profissional, visitas técnicas e feira expositiva de empresas atuantes na área 

de engenharia. 

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

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

científico é difundido para os estudantes de graduação por meio das palestras e minicursos. 

O pilar da extensão é atingido na medida em que se traz o meio profissional para a 

universidade (palestras e feira de exposições, em que há contato direto dos profissionais 

com os estudantes de engenharia) e, numa relação bilateral, a universidade vai até o meio 
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profissional (visitas técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento 

(estudantes ou profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: Agosto de 2013. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes, pesquisadores e profissionais de Engenharia Elétrica e áreas 

afins, de Uberlândia e região. 

 

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

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

PET/Eng.Biomédica. 

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

profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 

apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: O evento tem duração de uma semana em que todos os dias tem sessões 

técnicas para apresentação de artigos científicos que foram previamente revisados e 

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

UFU.  

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

da difusão dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores e de técnicas 

inovadoras no âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica.  

PERÍODO PREVISTO: 24 a 28 de Setembro de 2012. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

C) X JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

o InterPET/UFU. 

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

comunidade externa e universidade, contribuir para a formação pessoal e profissional dos 

acadêmicos integrantes dos grupos PET, incentivando-os a explorarem novos 

conhecimentos e práticas pedagógicas baseadas na responsabilidade social. Busca-se 

promover a discussão de temas atuais de interesse geral e edificar uma formação intelectual 

mais ampla tanto para a comunidade quanto para os petianos, por meio de atividades de 
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várias áreas do conhecimento. Além disso, há o intuito de despertar nos participantes um 

maior interesse por eventos desenvolvidos no interior da universidade. 

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

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

duração de uma semana, consiste em minicursos, mesa redonda e atividades culturais. O 

PET/Eng.Elétrica, além de pertencer a uma das comissões organizadora do evento, ainda 

elaborará um minicurso, o qual terá a temática central do evento relacionada à área da 

Engenharia Elétrica. Atuando como ministrantes, os petianos têm a oportunidade de 

desenvolver características como falar em público e transmitir conhecimentos.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2012. 

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

  

D) XIX E XX TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

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

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

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

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

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

UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e afetiva) que 

assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem o objetivo de 

tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso social.  

DESCRIÇÃO: 

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

(a) Apresentações que envolvem vários tópicos como:  

 A Universidade Federal de Uberlândia;  

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT);  

 O curso de graduação em Engenharia Elétrica e seus quatro certificados de estudo 

(Controle e Automação, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia de 

Computação, Sistemas de Energia Elétrica); 

 O curso de graduação em Engenharia Biomédica;  

 A vida universitária e oportunidades de intercâmbio.  

(b) Palestras de conscientização social; 

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

(d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 
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O caráter de extensão será atingido por meio de atividades como: 

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas;  

 Doação de sangue;  

 Visitas interativas a instituições de assistência social;  

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 (XIX Trote Social) e 2012-2 (XX Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Eng. Elétrica e Eng. Biomédica. 

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

para os calouros mais participativos. 

 

 

E) IV SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

o InterPET/UFU. 

OBJETIVOS: Pretende-se, com a realização da Semana do Meio Ambiente, propiciar 

condições para que alunos e professores da Universidade Federal de Uberlândia se 

integrem com a comunidade externa em torno de discussões que visem à concepção de 

ideias relacionadas à atuação do homem na conservação e na utilização dos recursos 

naturais. Devido às grandes proporções do Dia Mundial do Meio Ambiente, realiza-se tal 

evento na universidade com o intuito de despertar nos participantes o senso de 

corresponsabilidade pelo modelo de gestão ambiental em uma sociedade que pretende ser 

sustentável.  

DESCRIÇÃO: O evento, de caráter predominantemente extensionista, ocorrerá próximo ao 

Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho), será constituído de atividades baseadas no 

tema “Crescimento Populacional – os impactos sócio-ambientais e a sobrevivência do 

planeta”, promovendo orientações, discussões e a conscientização dos participantes. Para 

tal, serão realizadas mesas redondas, palestras, minicursos, oficinas, exposição de projetos 

e trabalhos que abordem temas ecológicos, além de contar com a exibição e debates de 

filmes, documentários e apresentações culturais. Tudo isso permite aos grupos PET a 

oportunidade de desenvolverem atividades com temas que, a primeira vista, não parecem 

relacionados à sua área de atuação, exigindo criatividade e pensamento crítico dos 

petianos. 

PERÍODO PREVISTO: Primeiro semestre de 2012, em datas próximas ao Dia Mundial do 

Meio Ambiente (05 de junho). 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade interna e externa à universidade. 
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F) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

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

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

de conclusão de curso. 

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

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

práticas, ministradas pelos próprios petianos.  

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

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

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

nas aulas. Ao final do curso será feita uma avaliação deste por parte dos participantes, a fim 

de verificar o nível de satisfação e recolher sugestões para que as próximas edições sejam 

constantemente aprimoradas. 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

G) CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

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

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

antes de montarem os circuitos dos projetos elétricos cobrados nas disciplinas, pois isto 

permite a verificação prévia de seu funcionamento. O curso de graduação não oferece 

nenhum estudo específico sobre essas ferramentas de simulação e prototipagem, o que 

motiva ainda mais o grupo a desenvolver essa atividade. Objetiva-se também, com as 

simulações, facilitar a compreensão do funcionamento básico dos componentes abordados 

na teoria das disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital e 

Eletrônica de Potência.  

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

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

expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

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

ser aprovado, o participante deve obter um rendimento igual ou superior a 60% em uma 
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prova ou trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de, no mínimo, 75% 

nas aulas. Além disso, será feita uma avaliação do mesmo por parte dos participantes, a fim 

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

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos das engenharias Elétrica e Biomédica. 

 

H) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: O curso de eletrônica básica é uma atividade de ensino, que consiste em uma 

premiação para os calouros que mais participarem das atividades do Trote Social – também 

organizado pelo grupo em conjuntos com outras entidades da faculdade – e é ministrado 

quando os alunos se encontram no segundo período do curso da graduação. Possibilita aos 

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

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

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

eficiente. 

DESCRIÇÃO: O curso terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas. A apostila desenvolvida será revisada 

para utilização no curso. Além disso, será feita uma avaliação por parte dos participantes a 

fim de verificar o nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação. 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

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

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

 

I) ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

uberlandense, promovendo a inclusão digital dos mesmos. 

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

porém nem todas as pessoas podem acompanhar esse avanço. Nesse sentido, o 

PET/Eng.Elétrica propõe o Projeto  “Atualize – Informática para a melhor idade”, que visa 

contribuir na formação tecnológica dos participantes por meio de um curso de informática 

básica, que abordará desde os princípios mais básicos ligados ao assunto (como ligar  e 

desligar um computador), até noções dos softwares mais utilizados, como Word e Paint, 
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apresentação da internet e formas de se estabelecer a comunicação virtual. Esta é uma 

atividade típica de extensão e de caráter coletivo. 

PERÍODO PREVISTO: Março a Junho de 2012. 

PÚBLICO ALVO: Idosos da comunidade uberlandense que participam das atividades do 

Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (SESC/MG). 

J) II E III TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – TUR 

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

Uberlândia (UFU). 

RESPONSÁVEIS:  

II TUR: Antônio César Costa Ferreira Rosa, Felipe de Souza Arruda, Larissa Arantes Pinto, 

Lucas Wesley de Lima, Roní Gilberto Gonçalves e Ygor Cardoso Mendes, membros do 

PET/Eng.Elétrica; Roberto Celestino Júnior; Clarson Gaíva Júnior e Jefferson Gonçalves, 

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

III TUR: Integrantes do PET/Eng.Elétrica e da CONSELT, a serem definidos. 

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

despertar o interesse dos estudantes da graduação para a realização de projetos 

elaborados, visando aumentar o reconhecimento da FEELT dentro da UFU. Além disso, o 

torneio tem a finalidade de promover o aperfeiçoamento prático e intelectual de seus 

participantes; apresentar maior contato com o cenário técnico-científico; promover a 

integração entre os alunos de períodos diferentes, uma vez que os alunos somente têm 

noções de robótica nos últimos períodos de seu curso; disponibilizar recursos, materiais, 

cursos e apostilas para maior aprendizado dos participantes, a fim de aumentar a 

capacitação dos mesmos. 

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

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

atividade no menor intervalo de tempo. O TUR tem a intenção de adicionar novos desafios a 

cada edição. A competição é dividida em duas etapas: Classificatória e Final. Na primeira, a 

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

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

seis melhores grupos seguindo o mesmo critério da corrida Classificatória. 

PERÍODO PREVISTO:  

II TUR: Realização de 14 a 16 de março de 2012. 

III TUR: Planejamento de abril de 2012 até a realização do evento prevista para março de 

2013. 

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

participação de alunos de engenharias e ciência da computação. 
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K) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do PET/Eng.Elétrica e do PET/Eng.Civil.  

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

aprendizado e uma maior intimidade daqueles que estudam o idioma, além de oferecer a 

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

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

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação “La Petite Pause” 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 com 

atividades em duplas ou grupos maiores, buscando um ambiente descontraído de forma a 

proporcionar a espontaneidade dos participantes. As atividades são características de 

ensino, sendo constituídas por análise e interpretação de músicas e vídeos, realização de 

jogos interativos (quiz, jogos de tabuleiro, criação de histórias etc) e percorrem os campos 

da lexicologia, sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. Pretende-se realizar encontros com 

duração de uma hora cada, às sextas-feiras a partir das 17h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua francesa. 

 

L) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “WHAT’S UP?” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: Promover um espaço onde que possibilite a conversação em inglês permitindo 

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

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

envolvidos quanto à lexicologia, à sintaxe e ao sotaque. 

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação “What’s up?” tem como objetivo envolver aqueles 

que se interessam pela língua inglesa dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Nos 

encontros, promove-se a interação entre os participantes, a fim de estimular a conversação 

e a imersão na língua. Para isso utiliza-se de dinâmicas em grupo, buscando um ambiente 

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

característica de ensino, sendo constituída por análise e interpretação de músicas e vídeos, 

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

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

realizar encontros com duração de uma hora cada, às sextas-feiras a partir das 16h00min. 
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PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua inglesa. 

 

M) CURSO DE EDIÇÃO DE TEXTOS COM LYX 

LOCAL: Laboratórios de informática da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Leandro Mattioli (egresso do PET/Eng.Elétrica). 

OBJETIVOS: Possibilitar aos petianos o domínio de conceitos do software LyX para que os 

mesmos possam futuramente ministrar um curso sobre essa ferramenta. 

DESCRIÇÃO: Apresentar e ensinar o funcionamento básico do software LyX, permitindo a 

utilização de boa tipografia e estruturação de textos técnico-científicos (em especial para 

fórmulas matemáticas, equações químicas e etc) do LaTeX sem entrar em detalhes sobre a 

sintaxe do mesmo, que é o motivo de existência do LyX. A duração do curso é prevista para 

15 horas-aula, consistindo em aulas expositivas e práticas.  

PERÍODO PREVISTO: 2012-1. 

PÚBLICO DESTINADO: Integrantes do PET/Eng.Elétrica. 

 

N) MINICURSO DE ATP (ALTERNATIVE TRANSIENTS PROGRAM) 

LOCAL: Salas dá pós-graduação do Curso de Engenharia Elétrica da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Guilherme Henrique Cunha (mestrando e egresso do PET/Eng.Elétrica), 

Daniel Caixeta (doutorando). 

OBJETIVOS: Este minicurso visa introduzir os conceitos básicos do pré-processador do ATP 

(Alternative Transients Program), o ATPDraw e suas ferramentas. Neste curso será 

abordada a montagem de sistemas elétricos de potência neste software. Os petianos que 

assistirem ao curso poderão, em uma próxima oportunidade, aprimorar seus conceitos para 

ministrá-lo. 

DESCRIÇÃO: O curso terá a duração de dois dias, contabilizando 6 horas-aula, consistindo 

em aulas expositivas e práticas, ministradas por alunos da pós-graduação do curso de 

Engenharia Elétrica. Como material de apoio serão utilizadas apresentações de slides, de 

autoria dos ministrantes do curso.  

PERÍODO PREVISTO: 2012-1. 

PÚBLICO DESTINADO: Principalmente petianos interessados e aberto também a alguns      

alunos da Engenharia Elétrica. 

O) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 
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LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: A petiana Larissa Arantes Pinto e o radioamador convidado José Lahor 

Filho. 

OBJETIVOS: O objetivo geral deste curso é preparar os alunos para exames de habilitação 

para o serviço de radioamadorismo. 

DESCRIÇÃO: No curso, serão abordados conhecimentos nas seguintes áreas: 

Radioeletricidade, Radiotécnica, Legislação (Norma 31/94), Ética Operacional, Código 

Morse (transmissão e recepção de sinais telegráficos). 

Por fornecer conhecimentos da área de radioamadorismo tanto para a comunidade externa 

quanto para a acadêmica, esta é uma atividade que aborda os pilares de ensino e extensão. 

Uma vez que o público alvo é a comunidade externa e interna, o curso será divulgado por 

meio de radiodifusão, televisão e cartazes. 

Ao final do curso, o aluno estará apto a realizar o exame oficial que ocorrerá com a presença 

de uma banca composta de profissionais oficialmente autorizados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade externa e interna a UFU 

  

P) AUTOSUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO 

DE NORONHA (Pesquisa) 

ALUNO(S): Ygor Cardoso Mendes (petiano) 

OBJETIVO: O arquipélago de Fernando de Noronha é composto por 21 ilhotas e possui 

cerca de 3000 habitantes que são supridos de energia elétrica, em sua grande parte, por 

geradores a diesel (95% térmica à óleo diesel e 5% eólica). 

Fatos como o perigo de se transportar fluvialmente milhares de litros de óleo diesel em um 

ecossistema tão delicado somados à poluição atmosférica e sonora que um gerador produz 

evidenciam que a implantação de fontes de energias renováveis e ecologicamente 

compatíveis com o ambiente deve ser providenciada. 

A pesquisa visa levantar dados sobre a utilização da energia elétrica da Vila dos Remédios 

(único povoado do arquipélago) a fim de melhorar a eficiência energética e, 

consequentemente, diminuir o gasto. A segunda etapa do projeto seria viabilizar a 

implantação de energias renováveis tais como eólica e solar substituindo a energia à base 

de óleo diesel que hoje abastece quase que totalmente o arquipélago. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Dr. Sebastião Camargo Guimarães Jr. e Prof. M.Sc. Aídson 

Antônio de Paula 

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2011 a Agosto de 2012. 
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Q) ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS À ENERGIA 

EÓLICA (Pesquisa) 

ALUNO(S):  Andréia Crico dos Santos (petiana); 

 Bruna Beatriz Sousa Silva (petiana); 

 Lucas Manfrim Fedozzi (petiano). 

OBJETIVO: A pesquisa visa estabelecer a compreensão detalhada dos aspectos de 

engenharia relacionados à energia eólica, permitindo conhecer a forma como certos 

parâmetros físicos das turbinas e o ambiente no qual ela está inserida influenciam na 

geração. Os petianos integrantes da pesquisa pretendem obter dados relacionados às 

características dos ventos em cidades das regiões sudeste e nordeste do Brasil, com o 

intuito de compararem o potencial eólico e fazerem simulações do desempenho de parques 

eólicos que já estão instalados ou não nesses locais. Para realizar as simulações, espera-se 

utilizar o software MATLAB, mais especificamente do Power System Analysis Toolbox 

(PSAT). 

ORIENTADOR(ES): Prof. Sebastião Camargo Guimarães Jr., Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2012 a Junho de 2012. 

 

R) DESENVOLVIMENTO DE SENSORES/ATUADORES PARA A REDE ELÉTRICA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (Pesquisa) 

ALUNO(S): Lucas Wesley de Lima (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um 

sensor/atuador, para que seja implantado nos blocos do campus da universidade. A função 

destes sensores é atuar em cada sala de aula de maneira a desativar os equipamentos da 

sala (ventiladores, datashow, iluminação), que por algum motivo tenham sido esquecidos 

ligados. A principal motivação é a perspectiva de economia de energia obtida por essa 

atuação. 

O sensores funcionariam de maneira individual, atuando em cada sala separadamente, e 

enviando dados de sua atuação para uma central alocada em cada bloco, e a comuniação 

entre sensores e central será feita por rede mesh, utilizando módulos XBee. E futuramente 

há a intenção de se implementar esses atuadores em cada bloco, comunicando com a 

central local situada no próprio bloco, e estes comunicando com uma central geral do 

campus. 

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

PERÍODO DA PESQUISA: Março de 2012 à Março de 2013. 

 

S) GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE MATERIAIS PIEZOELÉTRICOS 

(Pesquisa) 
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ALUNO(S): Felipe de Souza Arruda 

OBJETIVO: A pesquisa visa estabelecer a compreensão e o desenvolvimento de formas de 

geração e armazenamento de energia pelo atrito mecânico a que um material é submetido. 

Esses materiais são chamados materiais piezoelétricos. O petiano além de estudar as 

características desse material, também abordará a utilização de softwares como Proteus e 

LabView. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Carlos Alberto Gallo FEMEC/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Março de 2012 à Março de 2013. 

T) LINHAS DE TRANSMISSÃO E RADIAÇÃO (Pesquisa) 

ALUNO(S): Larissa Arantes Pinto (petiana) 

OBJETIVO: A rede de transmissão ou rede de transporte de informações (voz, dados e 

sinais) é composta dos sistemas de transmissão através dos quais são realizadas as 

interconexões entre as centrais de comutação ou entre redes de computadores. Os sistemas 

de transmissão utilizam meios para o envio das informações, estes meios podem ser de dois 

tipos: meios físicos, por exemplo, cabo coaxial e fibra óptica, e meios não-físicos, o espaço 

livre. Pode-se conceituar meio de transmissão como todo suporte que transporta as 

informações entre os terminais telefônicos, desde a origem (central telefônica na origem da 

chamada) até o destino (central telefônica no destino da chamada) e vice-versa. Como 

suporte à transmissão tem-se: telefone, linha de assinante, percurso interno nas centrais 

telefônicas, linhas físicas, multiplex, rádio, atmosfera e vácuo. As linhas físicas são 

caracterizadas por condutores elétricos metálicos, geralmente é utilizado o (cobre), que 

interligam duas centrais telefônicas quaisquer. As mais utilizadas são as de pares de 

condutores elétricos, cabos coaxiais e fios. A pesquisa está ainda em fase inicial e as suas 

diretrizes ainda não estão definidas, mas provavelmente consistirá de um estudo 

bibliográfico a princípio para que depois possa evoluir para a parte prática. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Milena Bueno Pereira Carneiro, Ms, FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Março a Dezembro de 2012. 

 

U) IDENTIFICADOR VEICULAR BASEADO NA TECNOLOGIA RFID NO COMBATE 

A FURTOS E IRREGULARIDADES VEICULARES (Pesquisa) 

ALUNO(S): Antônio César Costa Ferreira Rosa (petiano) 

OBJETIVO: Construir um sistema com base na tecnologia RFID que seja capaz de fazer a 

identificação de veículos em movimento. De posse desse dado identificador, o sistema será 

capaz de informar ao posto policial mais próximo através de alertas, qual é a situação do 

veículo. A tecnologia em questão possui muitas vantagens. Além de possuir um custo 

relativamente baixo, possibilita a leitura sem haver contato físico, apenas por proximidade. 

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

PERÍODO DA PESQUISA: Abril de 2011 a Julho de 2012. 
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OBSERVAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE DE PESQUISA: 

Alguns petianos optaram por não incluir suas pesquisas no planejamento de 2012 porque já 

haviam decidido deixar o PET até o mês de março desse ano. Está prevista a realização de 

um processo seletivo para admissão de petianos que deverão iniciar novas pesquisas, cujos 

temas serão definidos posteriormente. 
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2.10. Impacto no(s) Curso(s) de Graduação 
 No planejamento de atividades considere: 

 Atividades Inovadoras na Graduação. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica relacionada a 
ações de diminuição da evasão e repetência do curso ao qual está vinculado. 

 Ações relacionadas com a inclusão de deficientes no curso (quando for o caso). 
 

 

A) JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

A realização da JEEL é um dos meios pelos quais os estudantes de graduação – 

principalmente iniciantes dos cursos de Engenharia Elétrica – tem contato com profissionais 

de Engenharia e acesso ao que efetivamente se utiliza e se deseja no campo profissional e, 

por conseguinte, contato com o ambiente que provavelmente trabalharão em alguns anos. A 

oportunidade de conhecer melhor os campos de atuação dos engenheiros eletricistas está 

diretamente relacionada com a diminuição da evasão dos estudantes dos cursos de 

engenharia. Além disso, uma vez que estes se interessam por determinadas áreas 

profissionais (expostas em sua maioria no próprio evento), tendem a se dedicar mais às 

disciplinas relacionadas a estes campos de trabalho, reduzindo também o nível de 

repetência nas mesmas. Para aqueles alunos nos últimos períodos de seus cursos, a 

participação neste evento também possibilita que estes possam vislumbrar quais setores e 

empresas mais promissoras e onde deverão ser encontradas as melhores oportunidades de 

trabalho.  

Deste modo, o contato com o mercado de trabalho e ambiente profissional proporcionado 

pela JEEL’2013 tem impacto direto nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica. 

 

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

Percebe-se que a CEEL traz um grande benefício à graduação dando oportunidade de fácil 

acesso aos graduandos em publicar artigos, e também analisar a experiência de outros 

pesquisadores da graduação. Essa oportunidade gera uma maior motivação da parte dos 

graduandos em se envolver em atividades de pesquisas. 

A CEEL proporciona um local adequado onde os alunos que desenvolvem atividades de 

iniciação científica podem submeter os resultados de suas pesquisas em forma de artigos 

técnicos. Estes, por sua vez, são enviados a revisores, convidados dentre a comunidade 

docente interna e externa, os quais fornecem aos autores envolvidos indicadores a respeito 

da qualidade de cada contribuição científica. 

 

C) TROTE SOCIAL 

Considerando que o Trote Social contribui para o fim da recepção convencional de calouros 

(algumas vezes violenta), intensifica o relacionamento entre alunos ingressantes e veteranos 

e favorece a boa formação social, cultural e cidadã dos participantes do projeto, conclui-se 

que esta é uma atividade inovadora, embora já seja realizada há mais de nove anos, sendo 

ultimamente também realizada por outros cursos de graduação com objetivos comuns. 
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Trata-se também de uma ferramenta muito importante na diminuição da evasão nos cursos 

de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, uma vez que apresenta toda a 

infraestrutura, atividades desenvolvidas pela faculdade, áreas de conhecimento e 

oportunidades oferecidas aos estudantes de graduação já nas suas primeiras semanas 

letivas. 

 

D) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

O participante terá oportunidade de conhecer os tópicos básicos de eletrônica e ter contato 

com os mesmos através de aulas práticas. Assim, apesar dos alunos estarem no início da 

graduação (calouros), os estudantes poderão ter uma noção sobre o que será abordado 

futuramente e também ser atraídos para algumas das aplicações mais importantes dos 

pontos discutidos no curso. Desta maneira, procura-se contribuir com a diminuição da 

evasão destes alunos nos cursos de graduação, bem como reduzir os índices de repetência 

nas disciplinas relacionadas à eletrônica. 
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2.11. Atividades de Caráter Coletivo  

 participação em eventos científicos, feiras, mostras, encontros locais, regionais e nacionais. 

 atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciação científica e extensão na IES. 

 

  

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

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

integrantes do PET/Engenharia Elétrica. 

 

A) JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

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

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

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

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

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

graduandos e profissionais. 

 

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

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

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

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

 

C) X JORNADA PET 

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

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

atividades conjuntas, favorecendo o fortalecimento do grupo InterPET da Universidade 

Federal de Uberlândia.  

 

D) TROTE SOCIAL 

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

PET Engenharia Biomédica, membros do Diretório Acadêmico e Empresa Júnior de 

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

em edições anteriores, petianos egressos, técnicos e professores da Faculdade de 

Engenharia Elétrica em sua organização e execução. 
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E) IV SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

Por se tratar de um tema abrangente, atual e de grande importância, a atividade será 

realizada pela maioria dos 21 grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia. Para a 

organização do evento, será feita uma divisão em comissões entre os grupos do InterPET e 

as decisões serão tomadas por estas nas reuniões do mesmo. 

 

 

F) REUNIÕES DO INTERPET 

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

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

reuniões são em geral realizadas a cada quinzena com alternância de local e de dia de 

semana para possibilitar uma maior presença de alunos. Nossos representantes oficiais 

nestas reuniões para o próximo período são os seguintes petianos: Andréia Crico dos 

Santos, Bruna Beatriz Souza Silva, Felipe Souza Arruda e Larissa Arantes Pinto. 

 

G) CINE InterPET  

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

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

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

e um debatedor previamente convidado pelos grupos organizadores de cada mês. 

  

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

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

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

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

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

reconhecida para a sociedade.  
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3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
 

Atividade Proposta: II TUR 
Período: de 14 a 16 de março de 2012 
 
Atividade Proposta: X CEEL 
Período: de 24 a 28 de Setembro de 2012 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: Outubro de 2012 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Atualize – Informática para a melhor idade 
Período: Março a Junho de 2012  
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 27 de Fevereiro a 09 de Julho de 2012 e de 06 de Agosto a 19 de Dezembro de 2012 
 
Atividade Proposta: Semana do Meio Ambiente 
Período: de 01 a 05 de Junho de 2012 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 23 de Abril a 04 de Maio de 2012 
 
Atividade Proposta: Curso de Simulação de Circuitos 
Período: de 14 a 18 de Maio de 2012  
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 07 a 11 de Maio de 2012 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: de Abril a Junho de 2012  
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2012, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2012, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Abril de 2012 
 
Atividade Proposta: XVI ENAPET 
Período: Julho de 2012 
 
Atividade: Pesquisas 
Período: Todas as pesquisas serão desenvolvidas ao longo do ano de 2012. 
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4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE 
 

A) Reuniões Ordinárias 

Semanalmente serão realizadas reuniões objetivando a troca de informação entre os 

integrantes, proporcionando um maior preparo para com as atividades programadas, além 

de fortalecer as relações profissionais do grupo.    

 

B) Reuniões de confraternização 

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

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

 

C) Leitura de livros 

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

integrantes do PET. 

 

 
 
 
Local e Data: Uberlândia, 01 de março de 2012. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
  Tutor 
 


