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ANEXO I  

 
Formulário do relatório de atividades  

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

 
ANO: 2011 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na IES: Waldenor Barros Moraes Filho 

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: 

 

Nome dos 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 

85,991 

Marcela Guitarrara N. Crozara Março/2008 Abril/2009 9
o 

86,603 

Mariana Cardoso Melo Setembro/2007 Abril/2009 10
o
 84,012 

http://www.pet.eletrica.ufu.br/
mailto:gcaixeta@ufu.br
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Nome dos bolsistas 
Ingresso na 

IES 
 

Ingresso no 
PET 

 

Período 
letivo 
atual 

Coeficiente 
Atual de 

Rendimento 
Escolar 

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

81,585 

Andréia Crico dos Santos Março/2009 Junho/2010 7
o 

90,511 

Ygor Cardoso Mendes Março/2009 Junho/2010 7
o 

86,781 

Felipe de Souza Arruda Março/2010 Abril/2011 5
o
 80,482 

Larissa Arantes Pinto Março/2010 Abril/2011 5
o
 87,318 

Lucas Wesley de Lima Março/2010 Abril/2011 5
o
 74,909 

Roní G. Gonçalves Agosto/2010 Abril/2011 6
o
 83,609 

Bruna Beatriz Sousa Silva Agosto/2010 Abril/2011 6
o
 82,581 

Lucas Manfrim Fedozzi Março/2010 Abril/2011 5
o
 80,227 

 

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 83,717, bem acima do limite de 70 pontos adotado como referência para o programa. 
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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: Jornada científica com palestras, minicursos, 

visitas técnicas e feira de exposição. 

Tema: JEELB´2011 – XII Jornada de Engenharia Elétrica e IV Jornada de Engenharia 

Biomédica 

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: 

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 (Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica etc), quanto de outras 

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

engenharia da cidade e região. 

Descrição da Atividade: 

A JEELB’2011 (XII Jornada de Engenharia Elétrica e IV Jornada de Engenharia Biomédica) 

aconteceu no período de 12 a 16 de setembro de 2011 nas instalações da UFU, utilizando salas de 

aula, anfiteatros, centro de convivência e laboratórios de computadores. O evento exigiu dedicação 

intensa dos grupos PET/Eng.Elétrica e PET/Eng.Biomédica, devido a grande diversidade de 

atividades. A organização se iniciou cerca de um ano antes de sua realização, em agosto de 2010. 

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

financeiro e infraestrutural. Além disso, várias empresas regionais e nacionais relacionadas às áreas 

de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica foram contatadas, objetivando patrocínio técnico, 

financeiro ou de produtos (conforme detalhado no Documento II). Tais patrocínios viabilizaram a 

execução do evento e a redução dos custos para a inscrição do participante. Para tanto, os 

integrantes do PET/Eng.Elétrica e do PET/Eng.Biomédica foram divididos em comissões, 

responsáveis por tarefas específicas, que se reuniam periodicamente para verificar o andamento da 
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organização do evento e tomar decisões visando aumentar a eficiência das ações do grupo. A 

divisão consistiu em: Comissão de Relações Públicas, Comissão de Infraestrutura, Comissão 

Técnico-Científica e Comissão de Informática. É importante ressaltar que recursos como o site do 

evento e as artes gráficas utilizadas na divulgação foram elaborados pelos integrantes da  

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

evento foram utilizados os seguintes veículos de informação: canais de televisão (TV Universitária), 

mídia impressa (Revista Controle e Instrumentação, fôlderes e cartazes), Rádio Universitária, 

outdoors, além de sites (UFU, FEELT, Megaminas e o específico do evento). A JEELB’2011 foi 

composta por uma palestra motivacional de abertura (2h30min), 22 palestras (1h40min cada), 9 

minicursos (sendo um de 20h e os outros de 8h ), 14 visitas-técnicas (com duração média de 3h), 

coquetel de abertura e feira de exposição de empresas relacionados a engenharia, totalizando cerca 

de 200 horas de atividades, sendo várias destas de ocorrência simultânea. Para tanto, contou-se 

com o patrocínio financeiro de sete empresas e 39 patrocínios técnicos.  

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Diretório Acadêmico dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, Lacerda Sistemas 

de Energia, NOVUS Produtos Eletrônicos, Engeset, SIAMIG (Associação das Indústrias 

Sucroenergéticas de Minas Gerais), INVIT Negócios Inovadores, Webroom Soluções Interativas, 

Opencadd Advanced Technology Consulting Group. 

Justificativa para realização da atividade: 

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

evento e sua abrangência nacional, o grupo decidiu pela realização dessa edição. Além disso, 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 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 JEELB’2011 pretende contribuir para a formação de engenheiros melhor preparados para a 

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

um panorama atualizado do mercado de trabalho e dos campos de atuação, expor as últimas 

tecnologias e tendências, mostrar as necessidades que as empresas da área têm em termos de 

desenvolvimento e abordar o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 
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Resultados alcançados com a atividade: 

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

melhoria da formação acadêmica e profissional, um aprimoramento da perspectiva técnica e do 

mercado de trabalho no cenário atual, além de uma aproximação dos alunos com os profissionais 

atuantes. Além disso, a JEELB’2011 proporcionou um maior contato das empresas convidadas com 

os laboratórios da faculdade e com alunos e professores, abrindo um espaço para novas parcerias 

entre os mesmos. 

Comentário geral: 

A organização de eventos como a XII Jornada de Engenharia Elétrica e IV Jornada de Engenharia 

Biomédica fortalecem a convivência entre petianos e discentes da graduação, visto que os grupos 

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

proporciona aos petianos o desenvolvimento de características como liderança e organização na 

solução de problemas. Nesta edição, o grupo PET/Eng.Elétrica e PET/Eng.Biomédica contou, 

durante os dias do evento, com o auxílio de 50 alunos de graduação para executar as atividades 

programadas. Tais estudantes foram distribuídos nas atividades do evento, de tal maneira que eles 

podiam atuar na organização das atividades sem perder a chance de participar do evento, atuando 

mais especificamente como apoio do mesmo. A qualidade da JEELB garante o reconhecimento dos 

grupos PET pelos demais estudantes e corpo docente dos cursos, assim como a maior integração 

entre as partes. O contato com as empresas e profissionais da área também facilitou o acesso dos 

egressos do curso no mercado de trabalho, já que lhes proporcionou uma visão geral do mercado 

de trabalho, e lhes apresentou, mais de perto, algumas empresas em específico. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de conferência científica. 

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

científicos. 

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

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 

X 

Nov Dez 

Público Alvo: 

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

áreas afins às Engenharias Elétrica e Biomédica. 

Descrição da Atividade: 

A nona edição da Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) aconteceu no período de 

03 a 07 de Outubro de 2011 nas instalações da Universidade Federal de Uberlândia. No entanto, o 
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 processo de planejamento da conferência começou em janeiro de 2011, 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 IX 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra de abertura e 20 

sessões técnicas, totalizando 81 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 IX 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) e Companhia Energética de 

Minas Gerais (CEMIG). 

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 IX 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. 

Resultados esperados com a atividade: 

A principal meta da IX 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. 

 



 
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 

 

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 (VIII CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo e quantitativo, tanto 

na organização da IX 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: 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 Abr Mai Jun Jul Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

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). 

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. 
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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, que eles 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: Curso destinado a pessoas que estão no início 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 

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. 
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Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica 

Os ministrantes do primeiro semestre foram: Antônio César Costa Ferreira Rosa, André Luiz 

Bernuzzi Leopoldino, Andréia Crico dos Santos, Ygor Cardoso Mendes e Luiz Carlos Roma Júnior. 

Os ministrantes do semestre seguinte: Bruna Beatriz Sousa Silva, Felipe de Souza Arruda, Larissa 

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

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 

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. 
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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 

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 2011 foram: 

 

 MATLAB: ambiente interativo de desenvolvimento de aplicações para computação científica 
bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. Petianos ministrantes: 
Andréia, Bruna, Cassio, Felipe, Guilherme, Lucas Manfrim, Lucas Wesley, Luiz Carlos e 
Matheus. 

 Simulações de Circuitos: o curso abordou duas ferramentas computacionais (Orcad e 
Proteus) destinadas à simulação de circuitos e confecção de placas eletrônicas. Petianos 
ministrantes: André, Andréia, Andressa, Antônio, Cassio, Felipe, Guilherme, Larissa, Lucas 
Manfrim, Lucas Wesley, Marcela, Mariana, Matheus, Roni e Ygor. 

 Desenvolvimento de aplicativos em linguagem Python: linguagem de programação 
emergente para computadores e dispositivos móveis, que ganhou respaldo nos últimos 
anos, pela simplicidade de uso e por atender bem os paradigmas de programação e 
gerenciamento de projetos de software. Petianos ministrantes: Andréia, Andressa, Antônio, 
Cassio, Luiz Carlos, Marcela, Mariana, Matheus, Roní, Thais e Ygor. 

 Excel: o curso foi ministrado a alunos do curso de Pedagogia da UFU que participam do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à docência (PIBID). Petianos ministrantes: 
Cassio, Felipe e Ygor.  

 Linguagem Shceme/Bigloo: linguagem de programação multiparadigma que suporta 
programação funcional e procedural. Ministrante: Will Roger Pereira 
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Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Docência (PIBID). 

Justificativa para realização da atividade: 

Os minicursos de MATLAB, 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: I 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 Fev Mar 

X 

Abr 

X 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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Público Alvo: 

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

Elétrica, Biomédica, Mecânica e Mecatrônica. 

Descrição da Atividade: 

O I Torneio Universitário de Robótica (TUR) foi realizado nos dias 30, 31 de março e 01 de abril de 

2011, na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), campus Santa Mônica. No entanto, o mesmo 

começou a ser planejado desde julho de 2010, quando foram definidos o regulamento, as 

inscrições, cursos preparatórios, busca por patrocínios e premiações. O principal organizador foi o 

PET/Eng.Elétrica que, visando uma maior integração das entidades da Faculdade de Engenharia 

Elétrica da UFU, buscou o apoio da Empresa Júnior e do Diretório Acadêmico, além de outros 

graduandos. O torneio consiste 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. 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), Diretório Acadêmico (D.A) e alunos da graduação. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Minas Computadores, Pão de Batata, BOSCH e WCOM PDA. 

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 I TUR atingiu com êxito os objetivos propostos e foi um sucesso, teve 26 equipes inscritas e 13 

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

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

ocorrerá nos dias 14 a 16 de março de 2012. 

 

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

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

conversação na língua francesa envolvendo dinâmicas em grupo, discussões, apresentação 

de músicas e vídeos, jogos interativos e troca de experiências com nativos. 

Tema: Grupo de Conversação: La Petite Pause 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul Ago Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Público Alvo: 

Atividade voltada para a comunidade acadêmica em geral 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 em parceria com o 

grupo PET/Eng.Civil 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) e criar metodologias. 
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Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica: Matheus Santiago Ferreira Dos Santos, Mariana Cardoso Melo, Luiz 

Carlos Roma Júnior, Felipe de Souza Arruda, Lucas Wesley de Lima, Roní Gilberto Gonçalves 

Grupo PET/Eng.Civil: Newton Lázaro Siqueira Neto, Alana Oliveira Souza, Antônio Carlos 

Evangelista, Rodrigo Borella. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Vinícius Teixeira Martins Vilela de Carvalho, Márcio Issamu Yamamoto, Naiara Duarte e estudantes 

com vivência na língua. 

Justificativa para realização da atividade: 

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

prática do francês aos estudantes universitários, sendo esta uma proposta interessante devido aos 

vários acordos de cooperação com países francófonos estabelecidos com a UFU. Além disso, a 

atividade cria 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. Dois pontos importantes a respeito desta edição foram o contato entre pessoas 

mais e menos experientes com o idioma e o fato desta atividade ser organizada por dois grupos 

PET diferentes. 
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Quadro II - no caso de atividades de Pesquisa 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Controle do motor de indução para simulação e análise 

do funcionamento de sistemas 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Andressa Martins de Sá Fernandes e Guilherme Bueno da Paula realizaram a presente 

pesquisa com o intuito de controlar e analisar o funcionamento do motor de indução a fim de tornar 

possível o estudo do funcionamento de outros mecanismos a partir de simulações feitas utilizando o 

controle de rotação do motor. Esta análise enfoca a compreensão do protocolo de comunicação e 

sua complexa linguagem de programação de um CLP conectado a um inversor de frequência.   

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Luciano Coutinho Gomes, FEELT/UFU;  

Prof. Sérgio Ferreira de Paula Silva. FEELT/UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, laboratório de Acionamentos Elétricos e 

Eletrônicos, laboratório de Qualidades de Energia Elétrica e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade em desenvolver uma pesquisa que envolva os petianos do 

certificado de estudos em Controle e Automação. Nesse os petianos optaram por tal pesquisa 

devido à aplicação da teoria moderna de controle na geração de energia, demonstrando uma 

interdisciplinaridade entre as grandes áreas de Controle e Automação e Sistemas de Energia 

Elétrica. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se avaliar o funcionamento de diversos sistemas a partir de uma dada 

simulação imposta ao motor. Assim, poderemos dimensionar a eficiência e eficácia destes sistemas 

a fim de gerar relatórios precisos de andamento de processos industriais e até mesmo efetuar testes 

de fontes alternativas. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Em se tratando da compressão da linguagem de programação e controle em sistemas industriais a 

pesquisa foi finalizada com sucesso, após dominar a linguagem e os protocolos de comunicação 

foram realizados testes de funcionamento em sistemas de controle de vazão fluídica. Porém, devido 
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a problemas de estrutura no laboratório, não foi possível montar uma bancada que simulasse um 

sistema de geração de energia eólica. Dessa forma, em se tratando de análise de fontes renováveis 

de energia, realizou-se um estudo teórico sobre a geração e foi elaborada uma simulação em 

software que permitiu testar a eficiência deste procedimento. 

Comentário Geral: 

Após a finalização da pesquisa, com a saída de um dos membros da dupla, a petiana Andressa 

Fernandes tentou implementar um sistema real que simulasse a geração de energia eólica mas a 

montagem se tornou inviável devido a problemas de espaço para instalar uma nova bancada no 

local de estudo. Dessa forma, buscou-se um novo tema de pesquisa relacionado à área de Controle 

e Automação: Qualidade de produtos e eficiência em processos nos sistemas pneumáticos. Este 

estudo está na fase de delimitação de metas e procedimentos para obtenção de resultados efetivos 

no novo projeto. 

 

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 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Inicialmente os petianos responsáveis por essa pesquisa eram Andréia Crico dos Santos e Thais 

Morais Abadio. Com o desligamento da petiana Thais, o cronograma e os objetivos da pesquisa se 

estenderam e o grupo passou a ser composto por: Andréia Crico dos Santos, Bruna Beatriz Sousa 

Silva e Lucas Manfrim Fedozzi, alunos da ênfase se Engenharia de Sistemas de Energia Elétrica do 

curso de Engenharia Elétrica. Esta pesquisa possui 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 e executar simulações fazendo uso do software MATLAB, mais 

especificamente do Power System Analysis Toolbox (PSAT). 

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

colaboração do Prof. Dr. José Roberto Camacho da FEELT/UFU e de alunos do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão em Energias Alternativas (NERFAE).  

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 
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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 toda essa pesquisa, 

pois o vento é um bem natural, e a geração eólica provoca menores danos ao meio.  

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. Depois disso, iniciou-se um estudo da 

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

Comentário Geral: 

O período previsto para o término da pesquisa foi ultrapassado porque houve alteração no grupo 

durante o desenvolvimento e, visto a grande importância e abrangência do tema, novas metas 

foram traçadas em cima de novas bibliografias, possibilitando a elaboração de uma pesquisa mais 

completa. Os próximos passos previstos são acerca da execução de simulações de sistemas 

maiores de forma a possibilitar a comparação entre os resultados obtidos e os analisados a nível 

teórico. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Estudo de Baterias de Ciclo Profundo sob Diferentes 

Regimes de Operação 

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 Jul Ago Set Out Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Andréia Crico dos Santos e Cassio Bruno de Araujo realizaram a presente pesquisa no 

período de setembro de 2010 a maio de 2011, sendo que a primeira etapa da pesquisa consistiu em 
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um estudo bibliográfico acerca do assunto. Posteriormente, baterias estacionárias, obtidas a partir 

da doação de uma empresa em Uberlândia, foram submetidas a ensaios de carga, obedecendo a 

um método pré-estabelecido (Método dos Quatro Estágios) e a ensaios de descarga sob diferentes 

regimes de operação a fim de avaliar a quantidade de energia entregue e o rendimento do processo 

em cada caso. Para análise dos resultados, foram utilizados artifícios matemáticos como o Método 

dos Mínimos Quadrados e Integração por Método Numérico, além de softwares que possibilitaram a 

construção de gráficos que podiam ilustrar os resultados obtidos em cada ensaio. 

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 com apoio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Energias 

Alternativas, sendo executada nos laboratórios da FEELT/UFU e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade de expandir e aprofundar os conhecimentos de petianos que 

cursam a ênfase de Sistemas de Energia sobre o funcionamento de baterias de chumbo-ácido de 

ciclo profundo, tópico cuja importância vem crescendo principalmente pela intensificação nos 

estudos envolvendo sistemas de instalação de fontes renováveis de energia.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com essa pesquisa visava-se que os petianos envolvidos adquirissem a compreensão detalhada do 

funcionamento das baterias de chumbo-ácido de ciclo profundo, com atenção às diferenças 

funcionais entre estas e as baterias de chumbo-ácido automotiva. Para isso, esperava-se realizar 

um estudo bibliográfico sobre o tema e executar ensaios de carga e descarga envolvendo os pontos 

estudados. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa foi finalizada com sucesso, sendo que a obtenção do apoio de uma empresa que doou 

duas baterias de ciclo profundo foi importante para que todos os resultados esperados fossem 

alcançados, visto que possibilitou a realização de inúmeros ensaios que consolidaram os 

conhecimentos adquiridos durante o estudo bibliográfico. A pesquisa gerou um artigo intitulado 

“Estudo de baterias de ciclo profundo sob diferentes regimes de operação”, o qual foi publicado e 

apresentado na IX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – IX CEEL. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Identificador veicular baseado na tecnologia Rfid no 

combate a furtos e irregularidades veiculares 

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 
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Descrição da atividade de pesquisa: 

A pesquisa trata do desenvolvimento de um sistema que garante a identificação por proximidade de 

todos os veículos transeuntes de um determinado local, possibilitando a verificação dos automóveis 

em busca de irregularidades documentais ou boletins sobre furtos. Caso haja alguma anormalidade, 

seu objetivo é alertar as autoridades policiais mais próximas a realizarem a abordagem. Isso 

garante que a atual averiguação, por amostra, seja aperfeiçoada. 

A primeira parte foi o estudo da tecnologia RFID bem como seu funcionamento e elementos. Após 

isto foi feito a montagem dos elementos utilizando o software PROTEUS, o qual possibilitou também 

a montagem do PCB. O próximo passo será a montagem efetiva da placa e os testes do sistema. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Aniel Silva de Morais, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, principalmente no Laboratório de 

Acionamentos, Servomecanismos e Controle - LASEC e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade em desenvolver uma pesquisa individual para o petiano em 

questão, que percebeu a necessidade e a importância do sistema no contexto brasileiro.   

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se prever, por meio de simulações e da montagem final do projeto, a 

correta identificação dos veículos monitorados sob diferentes condições. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa está sendo realizada com sucesso, o único problema foi relacionado à falta de 

componentes no mercado, o que está sendo contornado aos poucos. A mesma foi publicada na IX 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – CEEL e na XIII Semana de Engenharia 

Mecânica, Mecatrônica e Aeronáutica. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Autosustentabillidade Energética no Arquipélago de 

Fernando de Noronha 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Esta pesquisa visa inicialmente levantar dados sobre a utilização da energia elétrica da Vila dos 

Remédios (único povoado do arquipélago) com o objetivo de melhorar a eficiência energética dos 

equipamentos utilizados e, consequentemente, diminuir o consumo de energia. A segunda etapa do 

projeto seria viabilizar a implantação de energias renováveis tais como eólica e solar substituindo 
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parcialmente a energia à base de óleo diesel que hoje abastece quase que totalmente a geração de 

energia elétrica do arquipélago. Numa ultima etapa será estudado a viabilidade da substituição do 

óleo diesel por biodiesel usado nos geradores elétricos. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Sebastião Camargo Guimarães Jr. (Dr.) 

Prof. M.Sc. Aídson Antônio de Paula 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, laboratório Fontes Alternativas de 

Energia e na sala do PET/Eng. Elétrica com a colaboração do petiano Ygor Cardoso Mendes. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

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. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

O projeto visa alcançar os seguintes objetivos: 

Levantar dados de cargas utilizadas pela população da Vila dos Remédios a fim de se propor a 

troca por equipamentos elétricos com melhor eficiência energética. Fazer a substituição energética 

dos chuveiros elétricos por aquecedores solares. Obter dados do estudo de velocidade dos ventos e 

radiação solar do arquipélago a fim de se estudar a viabilidade da implantação de energias 

renováveis tais como eólica e solar. Diminuir a utilização de energias não renováveis substituindo-as 

por energias eólicas e fotovoltaicas, pela geração a diesel. Estudar a viabilidade de se iniciar o 

plantio de uma cultura de oleaginosa com o intuito de se substituir o óleo diesel por biodiesel 

atingindo, assim, o objetivo final de auto sustentabilidade desse sistema energético isolado. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa, que ainda está ativa, levantou dados sobre a utilização da energia elétrica da Vila dos 

Remédios (único povoado do arquipélago) a fim de melhorar a eficiência energética. Foram 

pesquisados os principais eletrodomésticos utilizados pelo povoado assim como os equipamentos 

elétricos de maior potência e suas características. 

Comentário Geral: 

A pesquisa ainda está em andamento, na fase de análise dos dados obtidos e elaboração de um 

sistema mais eficaz. 
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Estudo dos conceitos relacionados à tecnologia Smart 

Grid 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Antônio César Costa Ferreira Rosa, André Luiz Bernuzzi Leopoldino, Cássio Bruno de 

Araújo, Luiz Carlos Roma Júnior, Matheus Santiago Ferreira dos Santos e Ygor Cardoso Mendes 

iniciaram a pesquisa em março de 2011. Em maio os petianos recém-ingressos Felipe de Souza 

Arruda, Larissa Arantes Pinto e Lucas Wesley de Lima se juntaram à pesquisa, fazendo os estudos 

bibliográficos do acervo da pesquisa. 

Além disso, foram utilizados relatórios, e demais materiais provenientes do Ministério de Minas e 

Energia, que foram de suma importância para o estudo do Smart Grid no Brasil.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Adélio José de Moraes 

Prof. Dr. Geraldo Caixeta Guimarães. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

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

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi proposta objetivando-se entender os conceitos relacionados com esta tecnologia, 

identificar os principais projetos, a situação no Brasil e em outros países do exterior, os custos dos 

investimentos e as perspectivas a curto e longo prazo. Os principais meios para obtenção dessas 

informações foram artigos técnicos e científicos, revistas especializadas e informações de projetos 

divulgadas por empresas e entidades do setor.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa esperou-se a compreensão dos conceitos relativos à tecnologia Smart Grid bem 

como a identificação dos principais projetos em andamento, a situação da tecnologia no Brasil, os 

impactos que a tecnologia trará no cotidiano das pessoas e o que é necessário para a sua 

implementação. Além disso, esperou-se levantar os custos dos investimentos e as perspectivas a 

curto e longo prazo. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Com a pesquisa foi possível estimar a viabilidade de sua utilização no cenário nacional bem como 

os passos necessários para que isto ocorresse. 

Comentário Geral: 

Com o desenvolvimento da pesquisa foi possível observar certa dificuldade ao se encontrar 
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materiais que abordassem o assunto, certamente por se tratar de um tema relativamente novo. 

Porém, os professores orientadores conseguiram muitos materiais que tornaram possível 

alcançarmos os nossos objetivos previamente estipulados. 

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Desenvolvimento de um sistema computacional para 

aquisição de sinais eletromiográficos e aplicação em biofeedback 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

As petianas Marcela Guitarrara Nirschl Crozara e Mariana Cardoso Melo estavam envolvidas nessa 

atividade de pesquisa que estudou aspectos relacionados ao Biofeedback e à Eletromiografia. O 

Biofeedback é uma técnica que permite ao paciente entrar em contato com alguns aspectos de seu 

sistema biológico como movimentos, atividade muscular, força e deslocamento articular, mediante a 

amplificação e exibição destas informações, de modo que ele possa aprender a controlar estes 

sinais. A Eletromiografia (EMG) é um recurso muito utilizado na aplicação das técnicas de 

biofeedback para avaliação e diagnóstico da atividade elétrica muscular nas terapias físicas e 

ocupacionais. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Alcimar Barbosa Soares, Ph.D., FEELT/UFU;  

 Profª. Ângela Abreu Rosa de Sá, Drª., FEELT/UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida na sala do PET/Eng.Elétrica e em laboratórios da área de Engenharia 

Biomédica da Faculdade de Engenharia Elétrica/UFU. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Reconhecendo a importância do tratamento de diversas condições patológicas musculares e 

neuromusculares, propõe-se a continuação do desenvolvimento de um software, em linguagem de 

programação C#, que se comunique em tempo real com um aparelho de eletromiografia e exiba os 

sinais coletados utilizando de elementos visuais e auditivos de forma a permitir uma melhor 

compressão e controle da atividade. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Esperava-se criar um software de Biofeedback que realizasse a captação do sinal eletromiográfico, 

com duas possíveis terapias que utilizam elementos tridimensionais.  

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Acredita-se que os resultados esperados foram alcançados, sendo que o software de Biofeedback 
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foi desenvolvido com sucesso. Nesse software, elementos tridimensionais se deslocam conforme a 

tensão muscular e o sistema também permite um feedback obtido por meio de recursos auditivos. 

Para a definição do protocolo de uma sessão, o sinal eletromiográfico do paciente é captado para 

verificação do seu estado de saúde e condição física e com base nisso, é configurada a linha de 

base da sessão e o erro tolerável do paciente durante a sessão.  

 

Título da pesquisa/Tema de estudo: Interface para disponibilização de treinamento em 

leituras de mamografias digitais. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago 

X 

Set 

X 

Out 

X 

Nov 

X 

Dez 

X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A petiana Mariana Cardoso Melo estava envolvida nessa atividade de pesquisa que visa elaborar 

uma interface que integre um conjunto de imagens selecionadas da base de imagens do LAPIMO 

(disponível na Internet), regras e ferramentas de um treinamento em leitura de mamografias digitais 

em monitores e um esquema CAD – Computer-Aided Diagnostic, para serem utilizados no 

treinamento em leituras de mamografias digitais. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Ana Claudia Patrocinio, Dr., FEELT/UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida em laboratórios da área de Engenharia Biomédica da FEELT/UFU. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Dadas as dificuldades relacionadas à execução de um diagnóstico seguro e rápido a partir da leitura 

de uma mamografia, propõe-se essa pesquisa a fim de criar uma interface que possa facilitar o 

aprendizado de residentes em radiologia ou até mesmo otimizar o trabalho de profissionais mais 

experientes.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

A interface planejada consta os laudos corretos que serão comparados com os laudos realizados 

pelos próprios usuários do sistema, incentivando o estudo e maior aprendizado da leitura de 

mamografias e o sistema possuirá cerca de 80 casos cadastrados. Cada caso, teria até cinco 

imagens de mamografia e informações sobre presença de nódulos, calcificação, densidade e 

classificação BiRads. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A interface proposta está em fase de desenvolvimento, sendo que a pesquisa deverá se estender 

por um período de 2012 para que o software seja finalizado com êxito.  
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Título da pesquisa/Tema de estudo: Estudos Dinâmicos para Análise de Impacto dos 

Requisitos Mínimos para a Conexão de Produtores Independentes de Energia (PIE) ao 

Sistema Elétrico Comercial 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan 

X 

Fev 

X 

Mar 

X 

Abr 

X 

Mai 

X 

Jun 

X 

Jul 

X 

Ago Set Out Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano Cassio Bruno de Araujo realizou o presente estudo entre Agosto/2010 e Julho de 2011, 

no Laboratório de Eletricidade Rural e Fontes Alternativas de Energia. Após um estudo bibliográfico, 

sobretudo normativo, da conexão de centrais elétricas às redes de distribuição/transmissão, 

diferentes fenômenos físicos relacionados foram analisados. Cada caso particular (como, por 

exemplo, o efeito de uma falta trifásica no ponto de entrega de energia) foi abordado 

numericamente usando diferentes modelos oferecidos pelos softwares escolhidos (no caso, PSAT – 

Power Systems Analysis Toolbox e ATP – Alternative Transient Program). O estudo se concentrou 

nos desafios técnicos da conexão de um novo produtor de eletricidade, ressaltando certos efeitos 

transitórios, muitas vezes negligenciados durante o projeto, capazes de gerar sérios prejuízos 

técnicos e econômicos. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. José Roberto Camacho, Ph.D., FEELT/UFU.       

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida com apoio do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Energias 

Alternativas, sendo executada nos laboratórios da FEELT/UFU. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esse estudo foi motivado pelo crescente número de produtores independentes de eletricidade 

(como as usinas sucroalcooleiras) que se conectam à rede de distribuição a fim de vender a 

diferença entre a energia produzida e a demanda interna.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Visou-se apontar os principais desafios técnicos a observar para esse tipo de conexão, com ênfase 

nos fenômenos transitórios (eletromecânicos) e suas consequências na qualidade/disponibilidade 

do fornecimento de energia aos diferentes consumidores (carga interna à central e a clientes 

“próximos” (no sentido elétrico do termo)). 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

O estudo evidenciou alguns pontos frágeis das normas vigentes, como detalhes que podem 

comprometer a estabilidade do sistema elétrico nas redondezas da conexão. Foi possível validar 

alguns modelos matemáticos representativos de elementos da rede (como máquinas elétricas, 

reguladores de tensão/velocidade, etc), e a viabilidade ou não da consideração de ocorrências 

assimétricas como sendo simétricas (pois alguns softwares só permitem o cálculo dessas últimas). 
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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, palestras e 

minicursos. 

Tema: IX 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 

X 

Nov 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 400 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 pelos 

grupos PET e abordando, sob forma de cursos práticos e palestras, conteúdos relacionados ao 

tema central, que também é trabalhado na palestra geral ou na mesa-redonda de abertura do 

evento. Este ano foi realizada a IX Jornada PET com o tema “Universidade e os Desafios 

Profissionais” no período de 3 a 7 de outubro. O grupo PET/Eng.Elétrica participou ativamente da 

coordenação da Comissão de Infraestrutura e Patrocínio que tinha por funções: reservar anfiteatros 

e/ou salas para realização da abertura e encerramento do evento; fornecer o suporte de multimeios 

e demais materiais necessários à abertura e ao encerramento do evento; providenciar a 

alimentação dos participantes do evento; organizar todas as apresentações culturais durante o  

evento; buscar patrocínio junto a empresas e instituições interessadas, além de  administrar o fluxo 

de caixa.  O PET/Eng.Elétrica elaborou e apresentou o minicurso “Engenharia Elétrica: uma Ciência 

Desafiadora”, que foi ministrado pelos petianos durante a semana do evento. O curso apresentou a 

Engenharia Elétrica por duas visões diferentes: a universitária e a profissional, sendo discutidas 

questões relacionadas às perspectivas da engenharia para o futuro, às funções desempenhadas por 

profissionais da área e ao perfil esperado de um engenheiro. Com relação à visão universitária, 

foram apresentados conceitos e experimentos ao mesmo tempo simples e interessantes, que 

permitiram ao participante um primeiro contato com ferramentas que um estudante de Engenharia 

Elétrica lida frequentemente. Já com relação à visão profissional, foi analisada a evolução do 

cenário energético nacional, ressaltando as novas possibilidades de utilização das energias 

renováveis (ex.: eólica, solar, etc.) e tópicos relacionados à eficiência energética. 
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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), Supermercado Cristo Rei 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 de 

todos os 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 IX Jornada PET permitiu novamente 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, a Jornada PET abordou e debateu os desafios profissionais 

transmitindo conhecimentos e esclarecendo dúvidas dos estudantes sobre os mundos acadêmico e 

profissional. 

Comentário Geral: 

A Jornada PET já se encontra em sua nona 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 edição está 

prevista para o segundo semestre de 2012. 
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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, arrecadação de 

alimentos, roupas, brinquedos, livros e calçados, visitas a instituições de assistência social e 

empresas relacionadas à área de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 

Tema: 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 

X 

Mai 

X 

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 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 (vide 

documento II). 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 data destinada à matrícula de ingressantes, a organização anexa um 

material explicativo sobre o Trote Social na pasta dos alunos calouros e participa da recepção dos 

mesmos. Na primeira semana são realizadas palestras, 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).  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica, PET/Eng.Biomédica, CONSELT, DA e alunos dos cursos de graduação da 

faculdade. 
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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. 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, às instituições sociais e às empresas de engenharia). O 

projeto é divulgado por meio do site oficial (www.trotesocial.eletrica.ufu.br), de jornais regionais 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 2011 ocorreram duas edições do 

projeto: XVII (no primeiro semestre) e XVIII (no segundo semestre).   
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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, grupos de discussão, apresentações culturais e exibição de um 

documentário com debate. 

Tema: Semana do Meio Ambiente – Coleta Seletiva: reutilize seus recursos, reduza os 

impactos e recicle suas ideias 

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 médio. 

Descrição da Atividade: 

A atividade intitulada “Semana do Meio Ambiente – Coleta Seletiva: reutilize seus recursos, reduza 

os impactos e recicle suas ideias” foi realizada no período de 01 a 05 de junho de 2011, 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 Divulgação; e Comissão de Divulgação, Design Gráfico e Inscrições. 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 a importância 

da Coleta Seletiva e como cada pessoa pode agir para colaborar com a preservação ecológica. 

Para tal, no período de 01 e 04 de junho, nos campi Santa Mônica e Umuarama da Universidade 

Federal de Uberlândia, foram desenvolvidas mesas redondas, palestras, oficinas, grupos de 

discussão, apresentações culturais e exibição de um documentário com debate. Finalizando o 

evento, no dia 05 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 
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pessoas de diferentes faixas etárias que se encontravam no parque. Dentre os atrativos, pode-se 

citar: oficinas, teatro, brincadeiras infantis, caminhada ecológica com o apoio da empresa CTBC 

(Companhia de Telecomunicações do Brasil Central) e plantação simbólica de uma árvore nas 

dependências do parque. 

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); Organização para 

Prevenção Ambiental – OPA!; Projeto Sinhá Recicla; Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte 

e Lazer (Futel); Empório das Plantas; grupo Tamboril Arte Independente; Valoriza Agronegócios; 

Instituto Ipê Cultural; CTBC (Companhia de Telecomunicações do Brasil Central). 

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 “Coleta Seletiva: reutilize seus 

recursos, reduza os impactos e recicle suas ideias” surge da necessidade de trazer à tona questões 

relativas à coleta seletiva, ressaltando a importância das ações de reduzir, reutilizar e reciclar o lixo 

que é produzido. A partir de visões diferentes a respeito do eixo temático central abordado por 

variadas áreas do conhecimento, a comunidade se beneficia ampliando a visão quanto às 

responsabilidades de cada um no contexto global. 

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 essa atividade de extensão, que aconteceu no 

parque em um domingo (05/06/2011), conseguiu atingir um maior público devido ao dinamismo das 

ações e ao local da socialização. 
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Natureza da atividade realizada: Ação social com caráter educativo 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Palestras, dinâmicas, minicursos, atividades de 

recreação, discussões que visavam informação e conscientização.  

Tema: Projeto Renovar 

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 Set Out Nov Dez 

Público Alvo: 

Crianças de nove a doze anos da Organização Não Governamental (ONG) Estação Vida. 

Descrição da Atividade: 

Durante duas horas, aos sábados, os menores da ONG Estação Vida participaram de atividades 

técnico-culturais, dentro e fora do campus da universidade. É válido ressaltar que os encontros 

foram realizados a cada quinze dias para que os organizadores tivessem tempo de elaborar melhor 

as atividades propostas pelo projeto. Tais atividades foram orientadas pelos petianos, contando, 

sempre que possível, com auxílio de profissionais da área de educação infantil e ciências sociais. 

Os encontros abordaram discussões acaloradas sobre assuntos socioculturais, com intuito de 

despertar o espírito de ética e cidadania nos jovens. Em outras ocasiões, a atividade era de cunho 

prático, utilizando conceitos de física e eletricidade básica. Assim, a execução de experiências 

dinâmicas transmitiu o aprendizado de forma descontraída. Durante esta edição do projeto, os 

menores foram instruídos a expor seus pensamentos durante as atividades, fato que ajudou a 

desenvolver o senso crítico dos mesmos. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), Prof. Pedro Sarmet (ESEBA/UFU), Bárbara P. Pedroso 

(profissional de recreação infantil – ONG Estação Vida) e Prof. Márcio Issamu Yamamoto 

(ESEBA/UFU). 

Justificativa realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. Dados os desafios 

encontrados pela ONG Estação Vida tanto na educação quanto na iniciação profissional dos 

menores, o grupo PET/Eng.Elétrica elaborou esse projeto como uma tentativa de despertar nas 

crianças a importância dos estudos em suas vidas tornando-as capazes de ampliar seus 

conhecimentos para atuar ativamente na sociedade. Além disso, o Projeto Renovar é uma 

oportunidade para seus realizadores desenvolverem suas práticas pedagógicas, amadurecendo o 

grupo e aprimorando a sua capacidade de ensino e aprendizagem. 
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Resultados esperados: 

O principal objetivo deste projeto foi melhorar a formação cidadã de menores da ONG Estação Vida. 

As atividades propostas foram desenvolvidas para aperfeiçoar o conhecimento através de novas 

sensações e emoções, buscando ser sempre agradável e interessante para as crianças e 

adolescentes, alcançando as suas formas de entendimento, superando dificuldades, e incentivando 

a renovação do saber. Mesclada a essa obtenção de cultura, o projeto teve a constante intenção de 

despertar no participante o gosto e curiosidade por tarefas de caráter prático. Idealiza-se que, mais 

tarde, o contato com tais experiências no meio acadêmico possa auxiliá-los a se direcionar no 

campo pessoal e profissional. 

Resultados alcançados: 

Uma das conquistas mais significativas foi a compreensão das crianças sobre a importância da 

dedicação e do trabalho em grupo na luta por um dado objetivo. Tanto as atividades de caráter 

técnico como as culturais foram se tornando mais divertidas e proveitosas à medida que houve 

maior aproximação entre os organizadores e os participantes. Por meio dos Diários de Bordo, 

caderno no qual as crianças se expressavam acerca do projeto após cada encontro, os petianos 

conseguiam obter uma avaliação por parte dos participantes. Desta forma, a organização teve 

condições de tornar os encontros cada vez mais atrativos. E acredita-se que o ambiente acadêmico 

estimulou os menores a considerarem o ensino superior como uma possibilidade em seu futuro. 

 

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 
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4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

Justifique: 

a) O grupo ministraria um curso que aborda os princípios de funcionamento de um computador a 

partir do detalhamento dos seguintes componentes: fonte de alimentação, placa mãe, processador, 

chipset, hard disk (HD), placa de vídeo, placa de rede, entre outros. No entanto, o curso em questão 

seria executado em parceria com o professor Nei, o qual pediu o auxílio do grupo PET/Eng.Elétrica 

nas atividades exercidas. Assim, o mesmo estabeleceu o público alvo e o cronograma que deveria 

ser executado no mês de julho. Para tal, O grupo desenvolveu o material didático do curso e se 

preparou para exercer a atividade no período definido. Contudo, houve divergência entre 

disponibilidade da Vara da Infância e Juventude em trazer as crianças nos dias específicos e a 

disponibilidade do professor Nei em atender às crianças nas datas disponibilizadas pela mesma. 

Isto fez com que o cronograma firmado com o professor (responsável majoritário pelo curso), fosse 

adiado. Na ocasião, o PET estava preparando um de seus maiores eventos (JEELB – Jornada de 

Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica) e não pode auxiliá-lo na nova data, a qual estava fora 

do combinado. 

Apesar deste imprevisto, dois membros do grupo se reuniram novamente com o professor, 

analisaram as reservas de laboratórios junto a Faculdade de Engenharia Elétrica – FEELT – e o 

auxiliaram a encontrar a melhor data para continuar a execução da atividade. A mesma foi 

concluída no mês de setembro, os adolescentes tiverem um bom proveito do curso e ganharam do 

PET/Eng.Elétrica pastas do evento supracitado. 

b) As pesquisas que constam no relatório de planejamento do grupo desenvolvidas pelos petianos: 
Luiz Carlos Roma Júnior e André Luis Bernuzzi Leopoldino não foram concluídas, pois estes foram 
participar de um programa para intercâmbio na França. Desta forma, outras pesquisas começaram 
a ser desenvolvidas pelos novos integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica.  
 

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

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(X) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

 

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

ao qual está vinculado: 

(X) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 
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Justifique: 

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) IX 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, Eletrônica Básica e 

Python. 

 

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

gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 

(X) 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. 

 

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

acompanhamento e orientação do grupo: 

(X) Excelente  (  ) Regular 

(..) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: 

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

planejamento para a análise e orientação dos grupos da universidade. Além disto, o Comitê realiza 

uma visita anual ao grupo PET/Eng. Elétrica no sentido de obter uma informação mais precisa e real 

sobre as atividades ali realizadas. 
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5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

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

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. 

 

a) O I Torneio Universitário de Robótica (I 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 Renovar abrangeu o ensino ao proporcionar discussões sobre assuntos 

socioculturais, com intuito de despertar o espírito de ética e cidadania nos jovens 

participantes e propor atividades de cunho prático, utilizando conceitos de física e 

eletricidade básica. A atividade teve caráter de extensão, pois seu público era composto por 

crianças assistidas pela Organização Não Governamental (ONG) Estação Vida. A pesquisa 

foi explorada quando os petianos envolvidos tiveram que procurar informações por meios 

diversos, solicitando inclusive a ajuda de profissionais da área de educação infantil (como a 

assistente social Bárbara P. Pedroso e o Prof. Márcio Issamu Yamamoto), visando seguir 

uma didática que favorecesse o aproveitamento e atendesse às peculiaridades do grupo ao 

qual o Projeto Renovar se destinava. 

 

 

 



 
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 

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  

 

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

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

 

Artigos de Congressos/Conferências de 2011 
 
Artigo:  A LABORATORY STRUCTURE FOR DYNAMICS AND POWER QUALITY STUDIES OF 

WIND FARMS 
Autores: Fernanda H Costa, Alex Reis, Guilherme L. Xavier, Elias B. Alvarenga, José Carlos de 

Oliveira, Geraldo Caixeta Guimarães 
Home page do trabalho (URL): www.dca.ufrn.br/~cobep11  
Classificação do evento: Nacional (Natal – RN) 
Nome do evento: XI Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência 
Título dos anais do evento: Anais XI COBEP 
Período de realização: 11/09/2011 a 15/09/2011 
 
 

Artigo:  TIME DOMAIN VARIABLE SPEED WIND ENERGY CONVERSION SYSTEMS 
MODELLING USING ATP PLATFORM 

Autores: Fernanda H Costa, Elias B. Alvarenga, José Carlos de Oliveira, Geraldo Caixeta 
Guimarães Arthur F. Bonelli, Zélia da Silva Vitório 

Home page do trabalho (URL): www.icrepq.com 
Classificação do evento: Internacional (Las Palmas de Gran Canaria) 
Nome do evento: International Conference on Renewable Energies and Power Quality (ICREPQ'11) 
Título dos anais do evento: Anais do ICREPQ'11 
Período de realização: 11/04/2011 a 15/04/2011 
 
 

Artigo:  UMA ESTRUTURA LABORATORIAL PARA ESTUDOS DE QUALIDADE DE ENERGIA E 
DINÂMICA DE PARQUES EÓLICOS 

Autores:  Fernanda H Costa, Alex Reis, Guilherme L. Xavier, Elias B. Alvarenga, Arthur F. Bonelli, 
José Carlos de Oliveira, Geraldo Caixeta Guimarães 

Home page do trabalho (URL): www.ufmt.br/cbqee2011 
Classificação do evento: Nacional (Cuiabá-MT) 
Nome do evento: Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais do IX CBQEE 
Período de realização: 31/07/2011 a 03/08/2011 
 
 

Artigo:  ANÁLISE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA 
VIA SCICOSLAB 

Autores:  George Oda, Deoclides A. de Almeida Junior, Lucas Amaral Sales, Geraldo Caixeta 
Guimarães 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 

http://www.dca.ufrn.br/~cobep11
http://www.icrepq.com/
http://www.ufmt.br/cbqee2011
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
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Artigo:  MODELAGEM COMPUTACIONAL DE CENTRAIS EÓLICAS À VELOCIDADE VARIÁVEL 
USANDO O ATP 

Autores:  Alex Reis, Guilherme L. Xavier, Fernanda H. Costa, José C. Oliveira, Geraldo C. 
Guimarães, Arthur F. Bonelli, Zélia S. Vitório 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  ESTUDOS DA DINÂMICA DE UM SISTEMA ELÉTRICO COM GERADORES DE 
INDUÇÃO EQUIPADOS COM REGULADORES DE VELOCIDADE 

Autores:  Cláudio Lemos de Souza, Geraldo Caixeta Guimarães, Adélio José de Moraes,  Luciano 
Martins Neto 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  MAXIMIZAÇÃO DA POTÊNCIA DE UMA TURBINA EÓLICA DE VELOCIDADE VARIÁVEL 
CONSIDERANDO O EFEITO DA INÉRCIA 

Autores:  Daniel A. Caixeta, Geraldo Caixeta Guimarães, Marcelo Lynce Ribeiro. Chaves, José 
Carlos de Oliveira, Arthur F. Bonelli 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  ANÁLISE DA CURVA DE CARGA EM UMA ÁREA RESIDENCIAL COM SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE E UTILIZAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR 

Autores:  Fabio Lima de Albuquerque, Geraldo C. Guimarães, Adélio J. de Moraes e Sérgio B. da 
Silva 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  INTEGRAÇÃO DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE DE 
ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS: ESTUDO DE CASO NO MUNICÍPIO DE 
PALMAS TOCANTINS 

Autores:  Sergio B. Silva, Fabio L. Albuquerque, Dalvene O. Brito, Jailson R. de Oliveira, Geraldo C. 
Guimarães, Adélio J. de Moraes 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional (5 páginas) 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 

http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
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Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  MODELAGEM E ESTUDOS DE DESEMPENHO DE GERADORES SÍNCRONOS 
HEXAFÁSICOS ESPECIAIS PARA APLICAÇÃO EM PARQUES EÓLICOS VISANDO OS 
INDICADORES DE QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA 

Autores:  Fernanda H. Costa, Paulo G. R. Oliveira, José C. Oliveira, Geraldo C. Guimarães, Arthur 
F. Bonelli 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ATP PARA DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DO 
ACIONAMENTO DE UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO ATRAVÉS DA TÉCNICA DE 
MODULAÇÃO VETORIAL 

Autores:  Filipe de Oliveira Dias, Geraldo Caixeta Guimarães, Luciano Coutinho Gomes, Marcelo 

Lynce Ribeiro Chaves 

Home page do trabalho (URL): www.ceel.eletrica.ufu.br 
Classificação do evento: Regional (5 páginas) 
Nome do evento: Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Título dos anais do evento: Anais da IX CEEL 
Período de realização: 03/10/2011 a 07/10/2011 
 
 

Artigo:  ANÁLISE DA CURVA DE CARGA EM UMA ÁREA RESIDENCIAL COM SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE E UTILIZAÇÃO DE AQUECEDOR SOLAR  

Autores:  Fabio Lima de Albuquerque, Geraldo C. Guimarães, Adélio J. de Moraes e Sérgio B. da 
Silva 

Home page do trabalho (URL): http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/ 
ISBN: 978-85-64689-00-8 
Classificação do evento: Internacional  Local: Mar Del Plata - Argentina 
Nome do evento:  Congresso Latino-Americano de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – 

The 9th Latin-American Congress: Electricity, Generation and Transmission 
Título dos anais do evento: Anais do IX CLAGTEE 2011 (Paper 02-015 – 6 páginas) 
Período de realização: 06/11/2011 a 09/11/2011 
 
 

Artigo:   MODELAGEM COMPUTACIONAL DE CENTRAIS EÓLICAS À VELOCIDADE VARIÁVEL 
USANDO O ATP 

Autores:  Alex Reis, Fernanda H. Costa, Guilherme L. Xavier, José C. Oliveira, Geraldo C. 
Guimarães, Arthur F. Bonelli 

Home page do trabalho (URL): http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/ 
ISBN: 978-85-64689-00-8 
Classificação do evento: Internacional  Local: Mar Del Plata - Argentina 
Nome do evento:  Congresso Latino-Americano de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – 

The 9th Latin-American Congress: Electricity, Generation and Transmission 
Título dos anais do evento: Anais do IX CLAGTEE 2011 (Paper 20-006 – 7 páginas) 
Período de realização: 06/11/2011 a 09/11/2011 

http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/
http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/
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Artigo:  UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE SCICOSLAB PARA ESTUDOS DA DINÂMICA E 
CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA 

Autores: Deoclides Alves de Almeida Junior, George Oda, Lucas Amaral Sales, Geraldo Caixeta 
Guimarães 

Home page do trabalho (URL): http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/ 
ISBN: 978-85-64689-00-8 
Classificação do evento: Internacional  Local: Mar Del Plata - Argentina 
Nome do evento:  Congresso Latino-Americano de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – 

The 9th Latin-American Congress: Electricity, Generation and Transmission 
Título dos anais do evento: Anais do IX CLAGTEE 2011 (Paper 20-009 – 10 páginas) 
Período de realização: 06/11/2011 a 09/11/2011 
 
 

Artigo:  MODELAGEM E ANÁLISE DE DESEMPENHO DE GERADORES SÍNCRONOS 
ESPECIAIS PARA UTILIZAÇÃO EM PARQUES EÓLICOS 

Autores: F. H. Costa, R. Nakamura, A. Reis, J. C. Oliveira, G. C. Guimarães, A. F. Bonelli 

Home page do trabalho (URL): http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/ 
Classificação do evento: Internacional  Local: Mar Del Plata - Argentina 
ISBN: 978-85-64689-00-8 
Nome do evento:  Congresso Latino-Americano de Geração e Transmissão de Energia Elétrica – 

The 9th Latin-American Congress: Electricity, Generation and Transmission 
Título dos anais do evento: Anais do IX CLAGTEE 2011  (Paper 02-029 – X páginas) 
Período de realização: 06/11/2011 a 09/11/2011 
 
 

Artigo:  MAXIMIZATION OF VARIABLE SPEED WIND TURBINE POWER INCLUDING THE 
INERTIA EFFECT  

Autores: Daniel Caixeta, Geraldo Guimarães, Marcelo Chaves, Jose Oliveira and Arthur Bonelli 

Home page do trabalho (URL): www.epqu2011.org  
Classificação do evento: Internacional  Local: Lisbon - Portugal 
Nome do evento: IEEE EPQU2011 - 11th International Conference  
Título dos anais do evento: Anais do IEEE EPQU2011 
Período de realização: 17/10/2011 a 19/10/2011 
 
 

Artigo:  MODELING AND PERFORMANCE ANALYSIS OF SPECIAL PERMANENT MAGNETIC 
EXCITATION SIX-PHASE SYNCHRONOUS GENERATORS FOR WIND FARM 
APPLICATION 

Autores:  Fernanda Da Costa, Jose Carlos De Oliveira, Rafael Nakamura, Geraldo Caixeta and 

Arthur Bonelli 

Home page do trabalho (URL): www.epqu2011.org  
Classificação do evento: Internacional  Local: Lisbon - Portugal 
Nome do evento: IEEE EPQU2011 - 11th International Conference  
Título dos anais do evento: Anais do IEEE EPQU2011 
Período de realização: 17/10/2011 a 19/10/2011 
 

http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/
http://www3.fi.mdp.edu.ar/clagtee/
http://www.epqu2011.org/
http://www.epqu2011.org/
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Projetos de Pesquisa em 2011 (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 (2), 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 
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 2012) 
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 
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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 2014) 
Alunos envolvidos: Graduação (1), Mestrado acadêmico (2), Doutorado (1) 
Integrantes: Prof. Adélio José de Oliveira - Integrante  

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

 

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. 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Artigo:  IDENTIFICADOR VEICULAR BASEADO NA TECNOLOGIA RFID NO COMBATE A 
FURTOS E IRREGULARIDADES VEICULARES. 

Autores: Antônio César Costa Ferreira Rosa, Aniel Silva de Morais e Josué Silva de Morais. 
Evento: IX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 03 a 07 de Outubro de 2011 
 
 

Artigo:  IDENTIFICADOR VEICULAR BASEADO NA TECNOLOGIA RFID NO COMBATE A 
FURTOS E IRREGULARIDADES VEICULARES. 

Autores: Antônio César Costa Ferreira Rosa, Aniel Silva de Morais e Josué Silva de Morais. 
Evento: XIII Semana da Engenharia Mecânica, Mecatrônica e Aeronáutica (SEMEC) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 26 a 30 de Setembro de 2011 
 
 

Artigo:  CONTROLE DO FLUXO LUMINOSO DE LÂMPADAS LED VISANDO MAIS 
DURABILIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA. 

Autores: Igor Borges Tavares, Antônio César Costa Ferreira Rosa, Felipe Adriano da Silva 
Gonçalves, Marcus Vinícius Ferreira, Tiago Henrique Pavaneli. 

Evento: IX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 03 a 07 de Outubro de 2011 
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Artigo: AMPLIFICADOR CHAVEADO COM REPRODUÇÃO SONORA POR MEIO DE PLASMA. 
Autores:  Felipe Adriano da Silva Gonçalves, Antônio César Costa Ferreira Rosa, Gabriel Fernandes 

Machado, Guilherme Beraldo Silveira e Silva, Igor Borges Tavares. 
Evento: IX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 03 a 07 de Outubro de 2011 
 
 

Artigo:  ESTUDO DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO SOB DIFERENTES REGIMES DE 
OPERAÇÃO 

Autores: Andréia Crico dos Santos, Cassio Bruno de Araujo, Sebastião Camargo Guimarães Júnior. 
Evento: IX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 03 a 07 de Outubro de 2011 
 
 

Artigo:  OTIMIZAÇÃO DE COMPONENTES PARA INTERFACE DE VISUALIZAÇÃO E 
MANIPULAÇÃO DE IMAGENS EM SISTEMAS DE TREINAMENTO DIGITAL EM 
MAMOGRAFIA. 

Autores: Ricardo de Lima Thomaz, Isabela M. Miziara, Mariana Cardoso Melo, Ana Claudia 
Patrocinio. 

Evento: V Simpósio de Instrumentação e Imagens Médicas 
Local: Porto Alegre - RS 
Data: 15 a 16 de abril de 2011 
 
 

Artigo:  DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE TREINAMENTO DIGITAL EM 
MAMOGRAFIA COM BASE NO ESTUDO DA CLASSIFICAÇÃO BI-RADS™ 

Autores:  Isabela M. Miziara, Mariana Cardoso Melo, Ricardo de Lima Thomaz, Ana Claudia 
Patrocinio. 

Evento: IX Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 03 a 07 de Outubro de 2011 
 
 

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. 
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c) As atividades sociais organizadas pelo PET, como as visitas a instituições de assistência a 
menores em situações de risco (ex.: Missão Criança, ONG Estação Vida) têm ajudado no 
amadurecimento pessoal dos alunos à medida que estes começam a “vivenciar” a realidade 
daquelas crianças, 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 

 

Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo 
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Documento I 
 

 

Outras Atividades 
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Natureza da Atividade Realizada: Apoio em um simpósio científico. 

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

minicursos, sessões técnicas, mesa redonda e reunião plenária. 

Tema: XIII Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada – SVR 2011 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai 

X 

Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Público Alvo: 

É um evento direcionado a toda comunidade técnico-científica nacional e internacional ligada à área 

da tecnologia computacional. O evento contou com a participação de pesquisadores, estudantes e 

outros profissionais das áreas acadêmica, industrial e comercial.  

Descrição da Atividade: 

O XIII Simpósio de Realidade Virtual e Aumentada – SVR 2011 – ocorreu no período de 23 a 26 de 

maio de 2011 no Center Convention Uberlândia. Ocorreram três palestras, cinco minicursos, nove 

sessões técnicas, uma mesa redonda, uma cerimônia de abertura com coquetel, uma reunião 

plenária e um jantar. As atividades realizadas pelo Grupo PET/Eng.Elétrica foram de apoio à 

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

do evento. Dentre essas atividades, pode-se citar: elaboração de orçamentos de CDs e materiais 

gráficos, verificação e validação das inscrições dos participantes no momento de credenciamento, 

remanejamento de atividades de pessoas que desejassem alterar seu cronograma de participação, 

venda de materiais com a personalização do evento e entrega de certificados. Além disso, os 

petianos recepcionaram alguns participantes estrangeiros, mostrando-os os principais pontos 

turísticos de Uberlândia. 

Promotores da atividade: 

O simpósio foi organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – UFU (Pós-

Elétrica UFU), pelo Grupo de Realidade Virtual Aplicada (GRVA), pelo Instituto Federal Tecnologia 

Triângulo Mineiro (IFTM) e recebeu apoio da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), dos 

grupos PET/Eng.Elétrica e PET/Eng.Biomédica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), Invit Negócios Empreendedores, Visual Virtual, Absolut 

Technologies, Barco, Nvidia. 

 



 
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 

 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade não consta no relatório de planejamento do grupo, contudo o grupo PET/Eng.Elétrica 

considerou que trabalhar no apoio do SVR seria uma oportunidade de aprendizado para os 

petianos, dada a grande importância desse evento diante do atual cenário das áreas da tecnologia 

ligadas à Realidade Virtual e Aumentada. Além do desenvolvimento das habilidades pessoais de 

cada membro, ao realizar essa atividade, o PET/Eng.Elétrica pôde contribuir para a realização do 

evento que promoveu a troca de experiências entre centenas de pessoas ligadas ao setor, serviu 

como instrumento para exibição dos avanços da Realidade Virtual e Aumentada e facilitou a 

interação entre diversos grupos de pesquisa. 

Resultados esperados com a atividade: 

Esperava-se que as atividades de apoio ao SVR promovidas pelo PET/Eng.Elétrica pudessem 

ajudar a organização logística e, assim, contribuir para o sucesso do evento que apresenta 

relevante importância no panorama da tecnologia da computação. Além disso, acreditava-se que 

essas atividades pudessem trazer novas experiências que possibilitassem o desenvolvimento de 

aptidões dos petianos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Acredita-se que com o empenho das várias entidades envolvidas no trabalho de organização do 

SVR, o evento pôde alcançar os seus objetivos. Os petianos adquiriram conhecimento de como 

proceder na organização de evento de tal porte e puderam ainda aperfeiçoar a prática do trabalho 

em grupo. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Feira de profissões. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Palestras de cunho geral e informativo sobre o 

curso de Engenharia Elétrica. 

Tema: Visita à Escola Estadual Jerônimo Arantes 

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: 

O projeto tem como público alvo os alunos de ensino médio da Escola Estadual Jerônimo Arantes. 

Descrição da Atividade: 

O PET/Eng.Elétrica foi convidado a participar da feira de profissões da escola estadual Jerônimo 

Arantes para apresentar os variados aspectos dos cursos de Engenharia Elétrica e Biomédica, além 

de quaisquer outros assuntos de interesse dos alunos. Estes se mostraram muito interessados em 

conhecer melhor os cursos e a vida acadêmica de quem os escolhe. Foram levados como material 
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de apoio (também para aumentar o interesse de quem visitasse o estande) banners sobre 

dispositivos elétricos e sobre o Torneio Universitário de Robótica – também organizado pelo grupo, 

notebook com vídeos cômicos, informativos da carreira de engenheiro, além de apostilas sobre 

eletricidade básica e o panorama energético brasileiro. 

 

Promotores da atividade: 

PET/Eng.Elétrica  

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Escola Estadual Jerônimo Arantes 

Justificativa para realização da atividade: 

Apesar de a atividade não constar no relatório de planejamento, o grupo decidiu por realizá-la, pois 

este tipo de atividade auxilia os estudantes de Ensino Médio na escolha de um curso superior e 

estreita os laços entre a comunidade acadêmica e a externa. Por meio dessa mostra os alunos da 

escola visitada puderam conhecer melhor os cursos de Engenharia Elétrica e Biomédica, tendo 

assim a oportunidade de tirar dúvidas, sanar suas curiosidades e conhecer atividades que os alunos 

desses cursos podem desenvolver ao longo da graduação. 

Resultados esperados com a atividade: 

Objetivou-se esclarecer aos alunos sobre a vida acadêmica e principalmente sobre o curso de 

Engenharia Elétrica, suas ênfases e o curso de Engenharia Biomédica. Despertando o interesse 

pelos cursos e também para sanar dúvidas quanto aos mesmos. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Na feira/mostra de profissões, em geral, houve um público pequeno. Apesar disso, considerou-se 

grande o número de alunos que procuraram o estande de Engenharia Elétrica e Biomédica para 

conversarem com os petianos sobre os cursos, suas dificuldades, seus desafios e suas 

possibilidades. 

 

Natureza da Atividade Realizada: Feira de profissões. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Palestras de cunho geral e informativo sobre o 

curso de Engenharia Elétrica. 

Tema: Visita ao Colégio Mais Positivo 

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 
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Público Alvo: 

A atividade teve como público alvo os alunos de ensino médio do colégio. 

Descrição da Atividade: 

Apresentação de duas palestras de forma a orientar melhor os alunos do ensino médio a respeito do 

curso de Engenharia Elétrica, de suas ênfases e do mercado de trabalho. Para as palestras foram 

preparados um conjunto de slides explicativos, vídeos para despertar o interesse dos estudantes, e  

um momento de perguntas para discutir a vida acadêmica e as possibilidades extracurriculares da 

graduação. 

Promotores da atividade: 

PET/Eng.Elétrica  

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Colégio Mais Positivo Uberlândia 

Justificativa para realização da atividade: 

Apesar de a atividade não constar no relatório de planejamento, o grupo decidiu por realizá-la, pois 

este tipo de atividade auxilia os estudantes de Ensino Médio na escolha de suas carreiras, e estreita 

os laços entre a Universidade e a comunidade. 

Resultados esperados com a atividade: 

Esperou-se atingir cerca de 50 participantes alunos de Ensino Médio. Objetivou-se esclarecer aos 

alunos sobre a vida acadêmica e principalmente sobre o curso de Engenharia Elétrica e suas 

ênfases, além de apresentar as possibilidades do mercado de trabalho. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Foram contabilizados cerca de 60 participantes nas duas palestras realizadas nas instalações do     

Colégio Mais Positivo Uberlândia, observou-se que os alunos se demonstraram muito interessados 

na carreira de Engenharia Elétrica, pois estes participaram ativamente da palestra com perguntas e 

curiosidades. 

 

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 

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 
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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 Antônio César Costa Ferreira Rosa realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina 
de Eletrônica Analógica II oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 5° período 
de graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor Sérgio 
Ricardo de Jesus. 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: 2011/2 
 
Os petianos Cassio Bruno de Araujo e Andréia Crico dos Santos realizaram a atividade de Grupo de 
Estudos da disciplina de Eletromagnetismo oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos 
alunos do 3° período de graduação de Engenharia Elétrica, sob a orientação do professor Geraldo 
Caixeta Guimarães. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelos petianos estão: 
atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas, correção de listas de exercícios e 
prestação de auxílio ao professor no momento de aplicação de avaliações. 
Período: 2011/1 
 
O petiana Larissa Arantes Pinto realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Introdução à Tecnologia da Computação oferecida pela Faculdade de Ciências da Computação aos 
alunos do 1° período de graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a 
orientação da professora Rita Maria da Silva Júlia. Dentre as principais atividades 
desenvolvidas pela petiana estão: atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas, 
correção de trabalhos e prestação de auxílio ao professor nas aulas de laboratório. 
Período: 2011/1 e 2011/2 
 
O petiano Felipe de Souza Arruda realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Introdução à Tecnologia da Computação oferecida pela Faculdade de Ciências da Computação aos 
alunos do 1° período de graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a 
orientação do professor Bruno Travençolo. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo 
petiano estão: atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas, correção de trabalhos e 
prestação de auxílio ao professor nas aulas de laboratório. 
Período: 2011/1. 
 
O petiano Ygor Cardoso Mendes realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Eletromagnetismo oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 3° período de 
graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor Ivan 
Nunes Santos. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo petiano estão: atendimento aos 
alunos para esclarecimento de dúvidas, correção de trabalhos e prestação de auxílio ao professor 
nas aulas de laboratório. 
Período: 2011/2. 

 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

a) III UAI PET (III Encontro dos Grupos PET de Minas Gerais) – O UAI PET é um 
encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de Educação Tutorial 
do estado de Minas Gerais, com o propósito de promover discussões acerca do Programa 
de Educação Tutorial nas Instituições de Ensino Superior do referente estado. No ano de 
2011, a Universidade Federal de Juiz de Fora foi sede do evento que ocorreu no período de 
18 a 20 de março. Os petianos Guilherme Bueno de Paula, Thais Morais Abadio, Marcela 
Guitarrara Nirschl Crozara, Cassio Bruno Araujo, Luiz Carlos Roma Júnior, Ygor Cardoso 
Mendes e Lucas Amaral Sales do PET/Eng.Elétrica participaram do evento. 
 

b) XI SUDESTE PET (XI Encontro Regional dos Grupos PET do Sudeste) - O SUDESTE 
PET é um encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de 
Educação Tutorial da região Sudeste, com o objetivo de aprofundar sua integração, 
mediante a discussão de temas importantes tanto para o desenvolvimento do programa, 
como para a concepção do papel da educação no Brasil. No ano de 2011, a Universidade 
Federal de Alfenas foi sede do evento que ocorreu no período de 21 a 24 de abril. Os 
petianos Antônio César Costa Ferreira Rosa e Matheus Santiago Ferreira dos Santos do 
PET/Eng.Elétrica participaram do evento. 
 

c) XVI ENAPET (XVI 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. O evento ocorreu em 
Goiânia, nas dependências da Universidade Federal de Goiás, no período de 12 a 16 de 
julho de 2011, o qual teve a participação de todos os petianos do PET/Eng.Elétrica. 
 

d) Outros eventos - O PET/Eng.Elétrica teve representantes em outros eventos como: 
 

1. VI ENEEL – VI Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Elétrica; 
2. Workshop Revisão do módulo 8 do PRODIST 

 

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 2011 estão 

relacionadas abaixo: 

1. Usina Hidrelétrica de Miranda – Indianópolis, Minas Gerais 

2. TGM Turbinas – Sertãozinho, São Paulo 

3. SMAR – Sertãozinho, São Paulo 

4. Olidef cz – produtos neonatais– Ribeirão Preto, São Paulo 

5. Braile – São José do Rio Preto, São Paulo 

6. TELCON – Sorocaba, São Paulo 

7. Souza Cruz – Uberlândia, Minas Gerais 

8. Emborcação – Araguari, Minas Gerais 
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9. TRAFORIO – São José do Rio Preto, São Paulo 

10. CBMM – Araxá, Minas Gerais 

11. ENGESET – Uberlândia, Minas Gerais 

12. General Eletric – Campinas, São Paulo 

13. Coca-Cola – Uberlândia, Minas Gerais 

14. SIGMED – Ribeirão Preto, São Paulo 

15. Incubadura Supera – Ribeirão Preto, São Paulo 

  

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 2011 os representantes 
oficiais nestas reuniões foram os seguintes petianos: Thais Morais Abadio, Andréia Crico dos 
Santos, Luiz Carlos Roma Júnior, Bruna Beatriz Sousa Silva, Felipe de Souza Arruda e Larissa 
Arantes Pinto. A petiana Marcela Guitarrara Nirschl Crozara foi uma das coordenadoras do 
InterPET até Dezembro de 2011. 

 

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 Biologia, no dia 22 de setembro  de 2011, foi “Prova 
de Fogo”. 

 

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.    

 

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 
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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 2011, o grupo elegeu o livro “O Futuro da 
Humanidade”, escrito por Augusto Cury, para leitura e posterior discussão. Durante o segundo 
semestre, foi realizada a leitura do livro “A Revolução dos Bichos”, de George Orwell. 
 

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 JEELB - http://www.jeelb.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 Antônio César Costa Ferreira Rosa. 

 

CURSOS DE LÍNGUAS 

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

http://www.pet.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br/
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Planejamento Anual de Atividades – 2011 

(01 e janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011) 

 
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: 

2011-1: Corresponde ao período de Janeiro de 2011 a Junho de 2011; 

2011-2: Corresponde ao período de Julho de 2011 a Dezembro de 2011. 

 

A) JEELB’2011 (XII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E IV JORNADA DE 

ENGENHARIA BIOMÉDICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Engenharia Biomédica. 

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

nas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica 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 

JEELB 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 e do engenheiro biomédico e mostrar as necessidades que as 

empresas da área tem em termos de desenvolvimento e o papel que o futuro engenheiro 

deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEELB’2011 é um evento cuja organização se iniciou ainda no segundo 

semestre de 2010, quando os grupos PET foram divididos em quatro comissões 

(Informática, Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica) que começaram a 

trabalhar em suas respectivas áreas para que a execução do evento obtenha sucesso. A 

interligação das atividades de cada comissão é feita tanto em reuniões ordinárias do grupo 

quanto em reuniões exclusivas para o próprio evento. Este possuirá duração de uma 
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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 

profissional (visitas técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento 

(estudantes ou profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: Setembro de 2011. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

B) IX CEEL (IX 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 

Engenharia Biomédica. 

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

profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 

apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: O evento, com duração de uma semana, é composto por sessões técnicas 

para apresentações de artigos científicos, previamente avaliados por revisores ad-hoc, 

internos e externos a 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: 03 a 07 de Outubro de 2011. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 
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C) JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica juntamente com os demais grupos do InterPET. 

OBJETIVOS: Entre os objetivos da Jornada PET, destacam-se: buscar o aprimoramento 

intelectual da comunidade, por meio de cursos de várias áreas do conhecimento; promover 

a discussão de temas atuais de interesse geral; contribuir para a interação entre a 

comunidade externa e a universidade; incentivar novas práticas pedagógicas por parte dos 

grupos PET baseando-se na responsabilidade social; divulgar os cursos de graduação da 

universidade e contribuir para a formação acadêmica dos petianos. 

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 e é 

executada em conjunto com os outros 20 grupos PET da UFU. A atividade com duração de 

uma semana consistirá em minicursos, mesa redonda e atividades culturais. Cada grupo 

será responsável pela organização de seus próprios minicursos relacionados com suas 

áreas de conhecimento e com a temática proposta que ainda não foi definida.  

Atuando como ministrantes, os petianos tem a oportunidade de desenvolver características 

como falar em público e transmitir conhecimentos.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2011. 

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

 

D) TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Engenharia Elétrica (FEELT): Empresa Júnior (CONSELT), Diretório Acadêmico (D.A.) e 

PET Engenharia Biomédica. 

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

Engenharia Biomédica e integrá-los aos âmbitos da universidade, do seu curso e da 

sociedade. Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a comunidade externa 

à UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e afetiva) 
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que assolam grande parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem o 

objetivo de tornar os graduandos 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. 

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

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas;  

 Doação de sangue;  

 Visitas às instituições de assistência social;  

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 (XVII Trote Social) e 2011-2 (XVIII Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica. 

OBSERVAÇÃO: Esta atividade foi planejada para substituir a antiga forma de recepção dos 

calouros (trote convencional). Visando maior envolvimento dos alunos ingressantes, o 

PET/Eng.Elétrica oferece o curso de Eletrônica Básica para os mais participativos. 
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E) SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica juntamente com os demais grupos do InterPET. 

OBJETIVOS: A comemoração da Semana do Meio Ambiente é de relevante importância, 

visto que possibilita a sensibilização dos participantes, tornando-os corresponsáveis pelo 

modelo de gestão ambiental em uma sociedade que pretende ser sustentável, atuando na 

conservação e preservação dos recursos naturais. Devido às grandes proporções do Dia 

Mundial do Meio Ambiente, realiza-se tal evento na Universidade Federal de Uberlândia, 

pois se acredita que a comunidade acadêmica é um público com plenas condições para 

conceber ideias e promover mudanças na comunidade externa. 

DESCRIÇÃO: O evento, organizado próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho 

de 2011), será constituído de atividades baseadas em temáticas ambientais, promovendo 

orientações, discussões e a conscientização dos participantes. Para tal, serão realizadas 

mesas redondas, palestras, minicursos, exposição de projetos e trabalhos que abordem 

temas ecológicos, além de exibição e debates de filmes e documentários.  

Por complementar a formação acadêmica dos estudantes, preparando-os para o mercado 

de trabalho e tornando-os aptos a exercer cidadania, essa atividade pode ser classificada 

como uma atividade de ensino. Por outro lado, o evento também é caracterizado como 

atividade de extensão, uma vez que as atividades realizadas dentro do campus da 

universidade serão abertas à comunidade, contando ainda com minicursos e atividades 

exclusivas para a mesma. 

PERÍODO PREVISTO: De 30 de Maio a 04 de Junho de 2011. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade interna e externa à universidade. 

 

F) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica e Prof. José Lahor Filho. 

OBJETIVOS: Preparar os alunos para o exame de habilitação em radioamadorismo 

promovido pela ANATEL transferindo, assim, conhecimentos válidos para toda sua carreira 
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como radioamador. 

DESCRIÇÃO: Os participantes terão aulas sobre legislação de telecomunicações, ética e 

técnica operacional, transmissão e recepção auditiva de código Morse, conhecimentos em 

eletricidade, eletrônica e princípios de telecomunicações. A atividade exigirá 75% de 

presença e média de 70% nas avaliações para a aprovação. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade externa e alunos da graduação interessados no 

radioamadorismo sem restrições quanto à faixa etária. 

OBSERVAÇÃO: O grupo PET/Eng.Elétrica se disponibiliza em participar desta atividade por 

considerá-la de suma importância para a comunidade externa de Uberlândia, que possui 

pouca oferta de cursos do gênero. Tendo em vista o tipo de atividade e o público alvo, o 

curso pode ser considerado tanto no âmbito do ensino como no de extensão. 

G) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS:André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andréia Crico dos Santos, Antônio César 

Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno de Araújo, Guilherme Bueno de Paula, Luiz Carlos Roma 

Júnior, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara, Matheus Santiago Ferreira dos Santos, Thais 

Morais Abadio (petianos). 

OBJETIVOS:Capacitar os alunos da graduação para utilizarem o softwareMATLAB, visto 

que o uso deste 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 terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

Uma apostila já 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 75% nas 

aulas. Além disso, será feita uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de 

verificar o nível de satisfação e recolher sugestões para as próximas edições. 
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PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

H) CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andressa Martins de Sá Fernandes, 

Antônio César Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno de Araújo, Guilherme Bueno de 

Paula,Marcela Guitarrara Nirschl Crozara, Mariana Cardoso Melo, Matheus Santiago 

Ferreira dos Santos, Ygor Cardoso Mendes(petianos). 

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 um 

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 terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

Uma apostila já 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 75% nas 

aulas. Além disso, será feita uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de 

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

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos das engenharias Elétrica e Biomédica. 
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I) CURSO DE PYTHON 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Andréia Crico dos Santos, Andressa Martins de Sá Fernandes, Antônio 

César Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno de Araújo, Luiz Carlos Roma Júnior, Marcela 

Guitarrara Nirschl Crozara, Mariana Cardoso Melo, Thais Morais Abadio(petianos). 

OBJETIVOS: As habilidades de programação de microcomputadores e dispositivos móveis 

são exigidas em muitas áreas da Engenharia Elétrica e da Engenharia Biomédica. Para que 

os estudantes estejam preparados para o mercado de trabalho, faz-se necessário 

acompanhar tecnologias emergentes nesta área. A linguagem Python tem ganhado muito 

respaldo nos últimos anos, pela simplicidade de uso e por atender bem aos novos 

paradigmas de programação e gerenciamento dos projetos de software. 

Visando complementar a formação acadêmica dos estudantes de graduação sobre 

linguagens e técnicas de programação, propõe-se ministrar um curso que abordará as 

expressões básicas da linguagem, bem como módulos adicionais para lidar com aplicações 

mais específicas (criação de interfaces gráficas e protocolos de comunicação).  

DESCRIÇÃO: O curso terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

Uma apostila já 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 75% nas 

aulas. Além disso, será feita uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de 

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

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

J) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andréia Crico dos Santos, Antônio 

César Costa Ferreira Rosa, Luiz Carlos Roma Júnior, Ygor Cardoso Mendes(petianos). 
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OBJETIVOS: O curso de eletrônica básica é uma atividade de ensino, que se constitui numa 

premiação para os participantes mais ativos do Trote Social (outra atividade do grupo) e é 

ministrado quando esses se encontram no segundo período do curso de graduação. O curso 

possibilita aos ouvintes um primeiro contato com tópicos elementares da eletrônica, 

fornecendo um embasamento sobre componentes eletrônicos básicos. 

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, ministradas pelos próprios petianos. 

Uma apostila já 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: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação do segundo período que forem mais 

participativos durante a última edição do Trote Social. 

 

K) PROJETO RENOVAR 

LOCAL: Organização Não Governamental (ONG) Estação Vida. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVOS: Melhorar a formação cidadã de menores da ONG Estação Vida, 

acrescentando conhecimentos técnico-científicos e culturais, além de desenvolver o senso  

crítico dos mesmos. 

DESCRIÇÃO: A ONG Estação Vida foi criada com o objetivo de atender a crianças e 

adolescentes de 6 a 16 anos, fora do horário escolar, com atividades significativas e de 

formação para a cidadania. Nesse sentido, o PET/Eng.Elétrica propõe o Projeto Renovar, 

que visa contribuir na formação social e intelectual dos participantes por meio de atividades 

como apresentação de documentários, grupos de discussão, peças teatrais e tarefas 

práticas como pintura ou dança. Esta é uma atividade típica de extensão e de caráter 

coletivo. 
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PERÍODO PREVISTO: Abril a Junho de 2011. 

PÚBLICO ALVO: Menores, de 6 a 16 anos, da ONG Estação Vida. 

 

L) I TUR (PRIMEIRO TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

RESPONSÁVEIS: Os petianos André Luis Bernuzzi Leopoldino, Guilherme Bueno de Paula 

e Mariana Cardoso Melo; o representante da Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia 

Elétrica (CONSELT) Roberto Celestino Júnior; o representante do Diretório Acadêmico 

(D.A.) da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) Ygor Coutinho Antunes; o discente 

Arthur Pires Ribeiro Silva e os docentes da FEELT Dr. Carlos Augusto Bissochi Júnior e Dr. 

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira. 

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, 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 somente tem 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 destes. 

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. Apesar de estar na sua primeira edição, pretende-se 

realizar o torneio anualmente, propondo novas dificuldades e desafios para os participantes. 

Para a organização dessa competição, o torneio foi dividido em duas etapas: Classificatória 

e Final. Na primeira, a equipe, constituída de quatro 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: Março e abril de 2011. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes universitários com interesses em robótica de Uberlândia e 

região como, por exemplo, das engenharias Elétrica, Biomédica, Mecânica e Mecatrônica. 
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M) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Luiz Carlos Roma Júnior, Mariana Cardoso Melo e Matheus Santiago 

Ferreira dos Santos (membros do PET/Eng.Elétrica); Naiara Alves Duarte e Rogério de 

Castro Ângelo (alunos do curso de Letras). 

OBJETIVOS: Imersão na língua francesa, possibilitando melhor aprendizado daqueles que 

estudam o idioma, 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 “La Petite Pause”, organizado pelo 

PET/Eng.Elétrica em parceria com alunos da graduação do curso de Letras, 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 em grupo, busca-se 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 doze encontros com duração 

de uma hora cada, todos às sextas-feiras a partir das 18h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua francesa. 

 

N) PROJETO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

LOCAL: Laboratório de informática da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica e Prof. Nei Oliveira de Souza. 

OBJETIVOS: O projeto objetiva ensinar conceitos de informática, com foco em hardware, 

auxiliando também na utilização de sistemas operacionais e de redes a fim de instruir e 

capacitar o aluno a executar técnicas de manutenção geral em computadores. 
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DESCRIÇÃO: O curso abordará os princípios de funcionamento de um computador a partir 

do detalhamento dos seguintes componentes: fonte de alimentação, placa mãe, 

processador, chipset, hard disk (HD), placa de vídeo, placa de rede, entre outros. Além 

disso, serão apresentadas técnicas de formatação, instalação e configuração do Sistema 

Operacional (Windows) e seus diferentes meios de aplicação, incluindo rede ponto a ponto. 

A princípio as aulas serão ministradas pelo professor Nei e o grupo PET/Eng.Elétrica irá se 

dividir de forma que cada petiano participe de um dos assuntos citados acima. Dessa forma, 

pretende-se ter o domínio do conteúdo a partir da participação como ouvinte e monitor. 

Posteriormente, tendo a base sólida quanto aos componentes que serão exibidos, os 

petianos poderão ministrar o curso de forma coerente. Portanto, a estrutura geral do projeto 

será definida após a participação do grupo como auxiliador do professor Nei. Assim, os 

métodos de ensinamento e cobrança de tais conceitos para com os alunos ainda serão 

avaliados. Sendo uma atividade voltada a comunidade externa, esta se configura uma 

extensão. 

PERÍODO PREVISTO: Julho de 2011. 

PÚBLICO ALVO: Adolescentes oriundos da vara da Infância e da Juventude de Uberlândia. 

 

O) CONTROLE DO MOTOR DE INDUÇÃO PARA SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO 

FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS  (Pesquisa) 

ALUNO(S):   Andressa Martins de Sá Fernandes (petiana);  

                Guilherme Bueno de Paula (petiano). 

OBJETIVO: Objetiva-se realizar o estudo para controlar e analisar o funcionamento do motor 

de indução a fim de tornar possível o estudo do funcionamento de outros mecanismos a 

partir de simulações feitas utilizando o controle de rotação do motor. Para gerar esta 

variação, pretendemos trabalhar com o auxílio de um CLP conectado a um inversor de 

freqüência bem como seu protocolo de comunicação e sua complexa linguagem de 

programação, dessa forma, serão estudadas detalhadamente as funções destes dispositivos 

para que possamos ter condições de adequá-los em nossa montagem.  

Dessa forma, seremos capazes de avaliar o funcionamento de diversos sistemas a partir de 

uma dada simulação imposta ao motor. Assim, poderemos dimensionar a eficiência e 

eficácia destes sistemas a fim de gerar relatórios precisos de andamento de processos 

industriais e até mesmo efetuar testes de fontes alternativas.  
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ORIENTADOR(ES): Prof. Dr. Luciano Coutinho Gomes, FEELT/UFU;  

                                  Prof. Sérgio Ferreira de Paula Silva. FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Setembro de 2011. 

OBSERVAÇÃO: Simultaneamente aos trabalhos acima mencionados, os envolvidos com 

esta pesquisa possuem estudos a relacionados aos tipos de sistemas para simulação e 

análise. A petiana Andressa Fernandes está estudando o desempenho das turbinas eólicas, 

visto que a eficiência delas varia de acordo com as condições do tempo e local, logo a partir 

do controle de rotação do motor de indução, iremos simular as condições de funcionamento 

das turbinas e dessa forma, poderemos analisar a efetividade da geração de energia elétrica 

a partir da energia eólica. O petiano Guilherme Bueno está estudando o sensoriamento, 

CLP’s e sistema supervisório bem como seu protocolo de comunicação e montagem, tudo 

isso é baseado em 4 bancadas (ventilador, bomba d’àgua, compressor e esteira 

transportadora) existentes no Laboratório de Eficiência Energética que permitem diversos 

estudos de automação ligado a eficiência energética. O objetivo dessa parceria é aproveitar 

o conhecimento prático do petiano Guilherme Bueno de Paula com a parte teórica da 

petiana Andressa Fernandes e juntos ambos se ajudarem. 

 

P) ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS À ENERGIA 

EÓLICA  (Pesquisa) 

ALUNO(S):  Andréia Crico dos Santos (petiana); 

                   Thais Morais Abadio (petiana). 

OBJETIVO: A pesquisa visa estabelecer a compreensão de forma mais profunda e 

detalhada da energia eólica, permitindo a obtenção do conhecimento pleno dos parâmetros 

que influenciam na geração eólica. Além disso, pretende-se executar simulações fazendo 

uso do 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 2011 a Junho de 2011. 

 

Q) ESTUDO DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO SOB DIFERENTES REGIMES DE 

OPERAÇÃO  (Pesquisa) 

ALUNO(S):  Andréia Crico dos Santos (petiana) 

                  Cassio Bruno de Araújo (petiano) 
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OBJETIVO: A pesquisa visa à compreensão do funcionamento de baterias de chumbo-ácido 

de ciclo profundo, com atenção às diferenças funcionais entre estas e as baterias de 

chumbo-ácido automotivas. Para isso, baterias estacionárias são submetidas a ensaios de 

carga, obedecendo a um método pré-estabelecido (Método dos Quatro Estágios) e a 

ensaios de descarga sob diferentes regimes de operação a fim de avaliar a quantidade de 

energia entregue e o rendimento do processo em cada caso. Para análise dos resultados, 

serão utilizados artifícios matemáticos como o Método dos Mínimos Quadrados e Integração 

por Método Numérico.  

ORIENTADOR(ES): Prof. Sebastião Camargo Guimarães Jr., Dr., FEELT/UFU.             

PERÍODO DA PESQUISA: Setembro de 2010 a Abril de 2011.  

 

R) ESTUDOS DINÂMICOS PARA ANÁLISE DE IMPACTO DOS REQUISITOS 

MÍNIMOS PARA A CONEXÃO DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE ENERGIA 

(PIE) AO SISTEMA ELÉTRICO COMERCIAL  (Pesquisa) 

ALUNO(S): Cassio Bruno de Araújo (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa foca a conexão de produtores independentes de energia à rede 

elétrica, em nível de distribuição (13,8kV). Dado o crescente número de usinas 

sucroalcooleiras que aproveitam o bagaço da cana para produzir sua própria eletricidade, e 

o fato de que muitas das vezes a energia excedente é comercializada com a concessionária 

local, torna-se necessária uma análise mais profunda dos impactos de eventuais ocorrências 

elétricas. Nesse sentido, a pesquisa propõe o estudo de fenômenos permanentes e 

transitórios, como faltas, rejeições de carga, perdas de linha falha na geração própria. Os 

dois softwares escolhidos para as simulações são o PSAT (Power System Analysis Toolbox) 

e ATP (Alternative Transient Program). 

ORIENTADOR(ES): Prof. José Roberto Camacho Jr., Ph.D., FEELT/UFU.             

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2010 a Julho de 2011. 

 

S) DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA AQUISIÇÃO DE 

SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS E APLICAÇÃO EM BIOFEEDBACK  (Pesquisa) 

ALUNO(S): Marcela Guitarrara Nirschl Crozara (petiana);  

              Mariana Cardoso Melo (petiana).  

OBJETIVO: O Biofeedback é uma técnica que permite ao paciente entrar em contato com 

alguns aspectos de seu sistema biológico como movimentos, atividade muscular, força e 
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deslocamento articular, mediante a amplificação e exibição destas informações, de modo 

que ele possa aprender a controlar estes sinais. A Eletromiografia (EMG) é um recurso 

muito utilizado na aplicação das técnicas de biofeedback para avaliação e diagnóstico da 

atividade elétrica muscular nas terapias físicas e ocupacionais. Reconhecendo a importância 

dessa técnica no tratamento de diversas condições patológicas musculares e 

neuromusculares, propõe-se a continuação do desenvolvimento de um software, em 

linguagem de programação C#, que se comunique em tempo real com um aparelho de 

eletromiografia e exiba os sinais coletados utilizando de elementos visuais e auditivos de 

forma a permitir uma melhor compressão e controle da atividade. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Alcimar Barbosa Soares, Ph.D., FEELT/UFU; 

       PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011. 

 

T) INTERFACE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM LEITURAS DE 

MAMOGRAFIAS DIGITAIS  (Pesquisa) 

ALUNO(S): Mariana Cardoso Melo (petiana).  

OBJETIVO: Elaborar uma interface que integre um conjunto de imagens selecionadas da 

base de imagens do LAPIMO (disponível na Internet), regras e ferramentas de um 

treinamento em leitura de mamografias digitais em monitores e um esquema CAD – 

Computer-Aided Diagnostic, para serem utilizados por residentes em radiologia e 

profissionais já experientes. A partir de um sistema de treinamento já em andamento que 

está sendo desenvolvido no projeto TECNOLOGIA DIGITAL APLICADA NO PROGRAMA 

DE RESIDÊNCIA EM RADIOLOGIA: IMPACTO NO DESEMPENHO NA INTERPRETAÇÃO 

DAS IMAGENS MAMOGRÁFICAS. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Ana Claudia Patrocinio, Dr., FEELT/UFU.              

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011. 

 

U) AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO DE DADOS DAS BANCADAS 

DE UM LABORATÓRIO DO INSTITUTO DE FÍSICA DA UFU  (Pesquisa) 

ALUNO(S): Higgor Olippe (aluno da graduação); 

                  Luiz Carlos Roma Júnior (petiano). 

OBJETIVO: O objetivo da pesquisa (projeto) é automatizar e controlar os processos de 
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aquisição de dados das bancadas do Laboratório do Grupo de Propriedades Ópticas e 

Térmicas de Materiais do Instituto de Física da UFU, mais especificamente o registros de 

propriedades da luz tais como intensidade e diâmetro do feixe. A proposta também envolve 

o controle computacional dos dispositivos desenvolvidos, com um sistema independente. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Acácio Aparecido de Castro Andrade., Dr., INFIS/UFU.             

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2011 a Novembro de 2011. 

 

V) DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE AQUISIÇÃO E ANÁLISE DE 

DADOS EM MOTORES DE RELUTÂNCIA VARIÁVEL  (PESQUISA) 

ALUNO(S): André Luis Bernuzzi Leopoldino (petiano). 

OBJETIVO: De posse do fato de o Motor de Relutância Variável (MRV) vir cada vez mais 

chamando a atenção da indústria e da comunidade acadêmica, a pesquisa visa à montagem 

de uma placa de condicionamento de sinais de tensão e corrente. Tal placa é composta de 

sensores de tensão e corrente e seu desenvolvimento se faz necessário já que os valores 

de corrente e tensão obtidos através de ensaios do motor são bastantes elevados, não 

podendo assim ser lidos diretamente por uma placa de aquisição comum.  

ORIENTADOR(ES): Prof. Luciano Coutinho Gomes, Dr., FEELT/UFU.  

PERÍODO DA PESQUISA: Fevereiro de 2011 a Agosto de 2011. 

 

W) DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR 

UTILIZANDO A TECNOLOGIA RFID  

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 Abril de 2012. 

 

 



 
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 

 

X) DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR 

UTILIZANDO A TECNOLOGIA RFID  (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 Abril de 2012. 

 

Y) 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 

ecosistema 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, 

conseqüentemente, 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. Sebastião Camargo Guimarães Jr. (Dr.) 

PERÍODO DA PESQUISA: Abril de 2011 a março de 2012. 
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Z) ESTUDO DOS CONCEITOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA SMART GRID  

(PESQUISA) 

ALUNO(S): Antônio César Costa Ferreira Rosa (petiano); 

                   André Luiz Bernuzzi Leopoldino (petiano); 

                   Cássio Bruno de Araújo (petiano); 

                   Luiz Carlos Roma Júnior (petiano); 

                   Matheus Santiago Ferreira dos Santos (petiano); 

                   Ygor Cardoso Mendes (petiano). 

OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo entender os conceitos relacionados com esta 

tecnologia, identificar os principais projetos, a situação no Brasil e em outros países do 

exterior, os custos dos investimentos e as perspectivas a curto e a longo prazo. Sendo 

assim, os principais meios para obtenção dessa informações serão artigos técnicos e 

científicos, revistas especializadas e informações de projetos divulgadas por empresas e 

entidades do setor. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Adélio José de Moraes e Prof. Geraldo Caixeta Guimarães. 

PERÍODO DA PESQUISA: Março de 2011 a Setembro de 2011. 
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2.2. 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) JEELB’2011 (XII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E IV JORNADA DE 

ENGENHARIA BIOMÉDICA) 

A realização da JEELB é um dos meios pelos quais os estudantes de graduação – 

principalmente iniciantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica – 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 ou engenheiros biomédicos 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 JEELB’2011 tem impacto direto nos 

cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 

 

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

A CEEL exerce um papel muito importante na diminuição da evasão e da repetência nos 

cursos de Engenharia Elétrica e Biomédica, pois apresenta aos estudantes de graduação as 

novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em laboratórios de pesquisa, fazendo 

com que estes conheçam melhor o seu curso e possivelmente se interessem mais pelas 

disciplinas que são estudadas na graduação. Além disto, 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. 
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C) TROTE SOCIAL 

Considerando que o Trote Social contribui para o fim da recepção convencional de calouros 

(Trote), 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 cinco anos, sendo ultimamente 

também realizada por outros cursos de graduação com objetivos comuns. 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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2.3. 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) JEELB’2011 (XII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E IV JORNADA DE 

ENGENHARIA BIOMÉDICA) 

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

grupo PET/Eng.Elétrica convidou o grupo PET Engenharia Biomédica para participar como 

organizador, e 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) IX CEEL (IX 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) JORNADA PET 

A IX 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.  
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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. 

 

E) 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: Marcela Guitarrara 

Nirschl Crozara (uma das coordenadoras do InterPET), Luiz Carlos Roma Júnior e Andréia 

Crico dos Santos. 

 

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. 
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H) III UAI PET (III Encontro dos Grupos PET de Minas Gerais) 

O UAI PET é um encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de 

Educação Tutorial de Minas Gerais, com o objetivo de aprofundar sua integração, mediante 

a discussão de temas importantes tanto para o desenvolvimento do programa, como para a 

concepção do papel da educação no Brasil. 

 

I) XI SUDESTE PET (XI Encontro Regional dos Grupos PET do Sudeste) 

O SUDESTE PET é um encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do 

Programa de Educação Tutorial da região Sudeste, com o objetivo de aprofundar sua 

integração, mediante a discussão de temas importantes tanto para o desenvolvimento do 

programa, como para a concepção do papel da educação no Brasil.  

 

J) XVI ENAPET (XVI 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: JEELB’2011 
Período: de 12 a 16 de Setembro de 2011 
 
Atividade Proposta: IX CEEL 
Período: de 03 a 07 de Outubro de 2011 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: de 07 a 11 de Novembro de 2011 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 21 de Fevereiro a 07 de Julho de 2011 e de 08 de Agosto a 19 de Dezembro de 2011 
 
Atividade Proposta: Semana do Meio Ambiente 
Período: de 01 a 05 de Junho de 2011 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: 08 de Agosto a 21 de Dezembro de 2011 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 02, 04, 06, 10 e 12 de Maio de 2011 e outra semana de curso, prevista para o 
segundo semestre de 2011 
 
Atividade Proposta: Curso de SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 
Período: de 11 a 15 de Abril de 2011 e outra semana de curso, prevista para o segundo semestre 
de 2011 
 
Atividade Proposta: Curso de Python 
Período: de 28 de Março a 01 de Abril e outra semana de curso, prevista para o segundo 
semestre de 2011 
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 11 a 15 de Abril e outra semana de curso, prevista para o segundo semestre de 2011 
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2011, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2011, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Outubro de 2011 
 
Atividade Proposta: III UAI PET 
Período: Março de 2011 
 
Atividade Proposta: XI SUDESTE PET 
Período: Abril de 2011 
 
Atividade Proposta: XVI ENAPET 
Período: Julho de 2011 
 
Atividade: Pesquisas 
Período: Todas as pesquisas serão desenvolvidas ao longo do ano de 2011. 
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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 elegerá dois ou mais livros para leitura e posterior discussão. 

 

 
 
 
Local e Data: Uberlândia, 14 de março de 2011. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
  Tutor 

 


