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Relatório Anual de Atividades – 2011 
(01 de março de 2010 a 31 de dezembro de 2010) 

 

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: 1992 / Abril 
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 
1.9. E-Mail do Tutor:gcaixeta@ufu.br 
1.10. Titulação e área: PhD, Sistemas de Energia Elétrica  
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): 01 de Janeiro de 1994 
1.12. Interlocutor do PET na IES: Josianne Francia Cerasoli 
1.13. E-Mail do Interlocutor : josiannefc@gmail.com 
1.14. Pró-Reitor de Graduação: Waldenor Barros Moraes Filho 
1.15. E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: waldenor@ufu.br 

 

2. 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 

Lucas Amaral Sales Março/2006 Abril/2009 9
o
 83,00 

Guilherme Bueno de Paula Setembro/2007 Abril/2009 7
o 

73,38 

Andressa Martins de Sá Fernandes Março/2008 Abril/2009 6
o 

83,58 

Thais Morais Abadio Março/2008 Abril/2009 6
o 

80,88 

Marcela Guitarrara N. Crozara Março/2008 Abril/2009 6
o 

90,77 

Cassio Bruno de Araujo Março/2008 Abril/2009 6
o 

81,13 

Mariana Cardoso Melo Setembro/2007 Abril/2009 7
o
 84,54 

Luiz Carlos Roma Júnior Março/2009 Junho/2010 4
o 

79,32 

Antônio César Costa Ferreira Rosa Março/2009 Junho/2010 4
o 

76,87 

Andréia Crico dos Santos Março/2009 Junho/2010 4
o 

88,00 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 

André Luis Bernuzzi Leopoldino
 

Agosto/2008 Junho/2010 5
o 

88,44 

Ygor Cardoso Mendes Março/2009 Junho/2010 4
o 

86,50 

Nome dos não bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 

Matheus Santiago Ferreira dos Santos
(1)

 Agosto/2005 Junho/2010 8
o 

77,39 

Notas:  
(1) Petiano ingressou no PET em junho/2007 e se afastou em outubro/2008 para participar do programa de graduação 
sanduíche entre UFU/Brasil-INSA/França. O seu reingresso no PET como colaborador ocorreu em decorrência de sua 
solicitação que atendia ao regulamento geral do PET. 

 
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 superior a 70 pontos, com pequenas variações em relação aos 
valores obtidos anteriormente. 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino/Pesquisa e Extensão 
Informar as doze atividades de ensino, pesquisa e extensão consideradas mais relevantes 
 
 

Natureza da Atividade Realizada: Jornada Científica, palestras, minicursos, visitas técnicas e 
feira de exposição. 

Tema: JEELB 2010 – XI Jornada de Engenharia Elétrica e III Jornada de Engenharia 
Biomédica 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr 
X 

Mai Jun Jul Ago 
 

Set Out Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

É um evento direcionado a toda comunidade técnico-científica regional e mesmo nacional. A 
atividade foi 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, contando com cerca de 400 participantes.  

Descrição da Atividade: 

A JEELB‟2010 (XI Jornada de Engenharia Elétrica e III Jornada de Engenharia Biomédica) 
aconteceu no período de 12 a 16 de abril de 2010 nas instalações da UFU,utilizando salas de aula, 
anfiteatros, centro de convivência e laboratórios de computadores. O evento exigiu dedicação 
intensa do grupo PET/Eng.Elétrica, dada sua grande diversidade de atividades. A organização se 
iniciou um ano antes de sua realização, em abril de 2009.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 I). Tais patrocínios viabilizaram a execução do evento e a redução dos 
custos para a inscrição do participante. Para tanto, o PET/Eng.Elétrica foi dividido em comissões 
responsáveis por tarefas específicas, as quais reuniam-se periodicamente para verificar o 
andamento da organização do evento e tomar decisões visando aumentar a eficiência das ações do 
grupo.A divisão consistiu em: Comissão de Relações Públicas, Comissão de Infraestrutura, 
Comissão Técnico-Científica e Comissão de Informática. É importante ressaltar que recursos como 
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o site do evento eas artes gráficas utilizadas na divulgação foram elaborados pelos integrantes do 
grupo PET/Eng.Elétrica. Em se tratando da divulgação do evento, vale ressaltar o uso dos seguintes 
veículos de informação: canais de televisão (TV Universitária), mídia escrita (Revista Controle e 
Instrumentação e Folders), Rádio Universitária, outdoors além de sites. O evento foi composto por 
uma mesa redonda (2h30min), 35 palestras (1h40min cada), 11 minicursos (8h cada), 18 visitas-
técnicas (com duração média de 3h) 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 dez empresas, 53 patrocinadores técnicos e três 
patrocinadores de produtos. 

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da UFU, Empresa Júnior da Eng. Elétrica (CONSELT), 
Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica (DA ELÉTRICA), 
NationalInstruments,,Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais (CREA-MG), 
Fiat S.A.,Engeset (Serviço de Engenharia Telecomunicações S/A), PialLegrand, Deltronix e 
AlpiMedic, Invit Négocios Inovadores, Oppencad Advanced Tecgnology (Consulting Group), Cargill 
e Web Room. 

Justificativa realização da atividade: 

Visto que a X Jornada de Engenharia Elétrica e a II Jornada de Engenharia Biomédica 
(JEELB‟2008) desempenhou importante função no cenário tecnológico regional em 2008, sendo 
palco para discussões fecundas entre os participantes. Dada a repercussão do evento e sua 
abrangência nacional, o grupo decidiu pela realização dessa edição. 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 pretende contribuir para a formação de engenheiros melhor preparados para a realidade, 
promovendo o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes, apresentar um 
panorama atualizado do mercado de trabalho e dos campos de atuação, expor as últimas 
tecnologias e tendências, mostrar as necessidades que as empresas da área têm em termos de 
desenvolvimento e abordar o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 

Resultados alcançados com a atividade:  
 
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 aproximar os alunos dos profissionais atuantes. Além 
disso, a JEELB proporcionou um maior contato das empresas convidadas com os laboratórios da 
faculdade, abrindo um espaço para novas parcerias entre os mesmos. 

Comentário geral:  
 
A organização de eventos como a XI Jornada de Engenharia Elétrica e III Jornada de Engenharia 
Biomédica fortalecem a convivência entre petianos e discentes da graduação, visto que o grupo 
PET abre a possibilidade destes alunos participarem da comissão organizadora. Além disso, isto 
proporciona aos petianos o desenvolvimento de características como liderança e organização na 
solução de problemas. Nesta edição, o grupo PET/Eng. Elétrica contou, durante os dias do evento, 
com o auxílio de 43 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 do grupo PET pelos demais 
estudantes e corpo docente do curso, 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. 
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Natureza da Atividade Realizada: Conferência para publicação de trabalhos científicos. 

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

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr Mai Jun Jul Ago 
 

Set  
 

Out 
X 

Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

Comunidade técnico-científica em geral, abrangendo estudantes, pesquisadores e profissionais das 
áreas de Engenharia Elétrica e Biomédica. 

Descrição da Atividade:  

A oitava edição da CEEL aconteceu no período de 25 a 29 de Outubro de 2010 nas instalações da 
Universidade Federal de Uberlândia. No entanto, o processo de planejamento da conferência 
começou em fevereiro de 2010, quando foram definidos os detalhes para efetuar uma chamada de 
trabalhos (call for papers), além de cronogramas, templates para artigos e meios de divulgação. O 
grupo PET/Eng.Elétrica foi responsável por toda realização do evento, sendo destacadas as 
seguintes ações: desenvolvimento de uma plataforma web para submissão de artigos; 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. A VIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
foi composta por uma palestra de abertura e 17 sessões técnicas, totalizando 68 apresentações de 
artigos nas áreas de Automação e Controle, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Biomédica, 
Engenharia da Computação e Sistemas de Energia Elétrica. O evento em geral obteve um público 
de aproximadamente 200 pessoas. Vale ressaltar que o evento contou com o apoio do Programa de 
Pós Graduação em Engenharia Elétrica da UFU. Nessa edição, a CEEL foi inscrita no ISSN 
(International Standard Serial Number), visando uma maior credibilidade. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), PET 
Engenharia Biomédica, Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica (PÓS-ELETRICA-
UFU) e Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). 

Justificativa para realização da atividade: 

A Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi criada para complementar a formação de 
estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU e região, capacitando os 
participantes a enfrentar as atuais exigências de mercado. Dessa maneira, a VIII CEEL representa 
um meio apropriado para pesquisadores atuantes nas diversas áreas que englobam a Engenharia 
Elétrica e Engenharia Biomédica 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 de Engenharia Elétrica e Engenharia 
Biomédica e áreas afins.  

Resultados esperados: 

A principal meta da VIII 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. 

Resultados alcançados: 

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 a maioria dos artigos apresentados continha assuntos relevantes no 
cenário científico e estavam bem estruturados, atendendo as expectativas do público. 

Comentário Geral: 

Em relação ao último evento (VII CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo e quantitativo, tanto 
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na organização da VIII CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos apresentados. Tais avanços 
são comprovados com o aumento do número de artigos inscritos, maior número de participantes 
externos à UFU e uma melhoria significativa da estrutura e dos materiais fornecidos pelo evento. 

 

 

 
Natureza da Atividade Realizada: Jornada com palestras e minicursos 

Tema: VIII Jornada PET 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
X 

Set 
 

Out 
 

Nov 
 

Dez 
 

Jan Fev 
 

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 VIII Jornada PET com o tema “Brasil: mostra a tua cara” no período 
de 23 a 27 de agosto. O grupo PET/Eng.Elétrica participou ativamente da coordenação da 
Comissão de Divulgação, Design Gráfico e Inscrições do evento. Além disso, elaborou e apresentou 
o minicurso “ENERGIA: A FONTE QUE MOVE O MUNDO”, que foi ministrado pelos petianos 
durante a semana do evento.  O minicurso visava melhorar o conhecimento dos participantes 
acerca de aspectos técnicos e econômicos das principais fontes de energia (convencionais e 
alternativas) no contexto brasileiro. Dessa forma, o aluno teve a oportunidade de compreender os 
processos de geração, conversão e uso de energia, tendo como foco principal a energia elétrica. 
Por meio de simples experiências educativas baseadas em conceitos físicos, foram mostradas 
aplicações práticas que auxiliaram no entendimento de todo este processo e também podem ser 
facilmente englobadas no cotidiano. De forma geral, o curso abordou as diferentes maneiras de lidar 
com a energia, principalmente a elétrica, dando enfoque na racionalização da mesma com o intuito 
de proporcionar uma visão crítica e fundamentada que pode ser aplicada no dia-a-dia dos 
indivíduos. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica e os demais grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia 
(InterPET). 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Faculdades e Institutos dos grupos PET. 

Justificativa para realização da atividade: 

A Jornada PET abre as portas da Universidade para a comunidade, permitindo que os grupos PET 
tenham um contato maior com as pessoas que ainda não ingressaram no Ensino Superior e que 
estão interessadas em conhecer a vida acadêmica. Por meio dos minicursos oferecidos durante a 
semana do evento, houve a disseminação dos conhecimentos adquiridos pelos petianos na 
universidade, contribuindo para uma melhor formação dos participantes. Assim a Jornada PET é 
uma atividade que beneficia tanto os organizadores como os participantes, pois aproxima os alunos 
de ensino médio com a universidade, lhes apresentando as diversas atividades que são realizadas 
em suas dependências, e por apresentar ao petiano a comunidade que o cerca. 

Resultados esperados com a atividade: 

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. 
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Resultados alcançados com a atividade: 

A VIII 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. 

Comentário geral: 

A Jornada PET já se encontra em sua oitava edição, sendo ela a principal atividade do grupo 
InterPET e vem sendo muito bem aceita tanto pelo público alvo, quanto pela Pró-Reitoria de 
Graduação. A nona edição está prevista para o segundo semestre de 2011. 

 

 

 
Natureza da Atividade Realizada: Palestras, ações sociais e visitas técnicas a empresas das 
áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 

Tema: Trote Social: Consciência e Solidariedade 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
 

Jan Fev 
 

Público Alvo: 

Atividade voltada à comunidade acadêmica (alunos ingressantes nos cursos de graduação em 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica) havendo interação com a comunidade externa. 
Trabalha-se com 80 alunos. 

Descrição da Atividade: 

O Trote Social é um projeto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) organizado pelas 
seguintes entidades desta faculdade: PET/Eng.Elétrica, PET Engenharia Biomédica, Empresa 
Júnior (CONSELT) e Diretório Acadêmico (DA). 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 (de alimentos, livros, roupas, calçados e brinquedos), doação de 
sangue, visitas à instituições de assistência social e visitas técnicas a empresas relacionadas à 
engenharia. Tudo isto 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 do Trote 
Social distribui um material explicativo para os calouros e realiza a recepção dos mesmos. Na 
primeira semana ocorrem: 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 mais participativos, um curso de Eletrônica (ministrado por 
petianos).  

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Justificativa para realização da atividade: 

O Trote Social surgiu com o intuito de recepcionar os ingressantes dos cursos de Engenharia 
Elétrica e Engenharia Biomédica com maior dinamismo, interação e carisma, favorecendo a 
extinção da recepção convencional (trote) que é bastante depreciativa. Além disso, tem objetivo de 
proporcionar aos ingressantes um contato com a comunidade externa à UFU, conscientizando-os 
sobre o compromisso social de cada um. Para isso, o projeto auxilia famílias carentes com doação 
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de alimentos, roupas, calçados e livros. As atividades desenvolvidas permitem aos petianos contato 
com a realidade da comunidade externa, o que contribui para a formação social e cidadã dos 
membros do grupo. 

Trata-se também de uma ferramenta que auxilia 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.  

Resultados esperados com a atividade: 

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 famílias e instituições de assistência social. 

Resultados alcançados com a atividade: 

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. 

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 faculdade auxilia no suprimento de parte das despesas das confraternizações e 
coffee-breaks e, além disso, contribui fornecendo ônibus para transporte de alunos do Campus 
Santa Mônica da UFU para os 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. 

 

 
 
Natureza da Atividade Realizada: Conscientização e informação  

Tema: Semana do Meio Ambiente - Plantando Ideias e Colhendo Boas Ações – Em 
comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr Mai Jun 
X 

Jul 
     

Ago 
 

Set  
 

Out 
 

Nov 
 

Dez 
 

Jan 
     

Fev 
 

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 Plantando Ideias e Colhendo Boas ações foi realizada no período de 31 de maio a 02 de 
junho de 2010 sendo organizada pelo grupo InterPET, constituído pelos grupos PET‟s da 
Universidade Federal de Uberlândia. A organização foi dividida em três comissões, sendo elas: 
Comissão Científica, responsável pela confecção do projeto, convidar professores para participarem 
do evento, elaborar os certificados, confeccionar as cartas de agradecimento a serem  entregues 
aos palestrantes e demais autoridades presentes, elaborar o relatório final; Comissão de Relações, 
Site e Inscrições, responsável por elaborar o website do evento e administrá-lo, monitorar o 
processo de inscrição, selecionar a escola contemplada e elaborar uma atividade para a mesma e 
montar o kit do participante (pasta, crachá, caneta, bloco de anotações etc); Comissão de 
Infraestrutura e Divulgação, responsável por providenciar o suporte de multimeios e demais 
materiais necessários à abertura e ao encerramento do evento, reservar salas e anfiteatros para as 
atividades, providenciar e organizar todas as apresentações culturais, elaborar o design gráfico de 
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todo o material a ser utilizado, promover a divulgação por meios diversos, tais como internet, 
folders, cartazes e camisetas. Esse projeto ocorreu próximo ao Dia Internacional do Meio Ambiente 
(05 de junho) propondo atividades que possibilitem aos participantes reflexões e discussões sobre a 
importância do Meio Ambiente e a sua atuação no mesmo. Para tal, nos dias 31 de maio e 01 de 
junho, nas instalações da Universidade Federal de Uberlândia, foram desenvolvidas mesas 
redondas, palestras, oficinas, exposição de projetos e trabalhos que abordaram temas ambientais, 
exibição e debates de filmes e documentários. Finalizando o evento, executou-se uma atividade 
com alunos de Ensino Fundamental da Escola Municipal Domingos Pimentel de Ulhôa, promovida 
na forma de um jogo educativo com enfoque nos conceitos e ações sobre preservação do meio 
ambiente. 

Promotores da atividade: 

PET/Eng.Elétrica e os demais grupos do InterPET da Universidade Federal de Uberlândia. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Institutos e Faculdades da Universidade Federal de Uberlândia, Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD), Organização para Prevenção Ambiental – OPA! e Engeset. 

Justificativa para realização da atividade: 
 
O meio ambiente vem sendo alvo de grandes discussões e debates, no que diz respeito a sua 
preservação, importância para o planeta, além da sobrevivência da espécie humana. Diante disso, 
surge a necessidade da realização de eventos relacionados ao meio ambiente. 
“Plantando Ideias e Colhendo Boas Ações: Em Comemoração ao Dia Internacional do Meio 
Ambiente” foi promovido a fim de trazer à tona questões relativas à importância da preservação do 
meio ambiente e também conscientizar os indivíduos sobre o tema, a partir de visões diferentes a 
respeito do eixo temático central abordado por várias áreas do conhecimento. Assim, através das 
atividades de extensão, a comunidade se beneficia ampliando sua visão quanto ao ensino superior 
e quanto ao seu desenvolvimento pessoal no contexto global. 

Resultados esperados: 

Esperou-se atingir cerca de 150 participantes, dentre eles, estudantes universitários, professores e 
alunos de Ensino Médio. Objetivou-se incentivar os participantes a terem consciência da sua 
capacidade de conceber ideias e promover mudanças da comunidade dentro da temática abordada.  

Resultados alcançados: 

Foram contabilizados cerca de 120 participantes nas atividades realizadas nas instalações da 
universidade e 400 alunos de Ensino Médio participando da atividade do dia 02 de junho. Durante a 
evento, observou-se uma motivação destes em relação às propostas mostradas. 

 

 

 
Natureza da atividade realizada: Aulas expositivas 

Tema: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar Abr Mai Jun 
 

Jul Ago Set 
x 

Out 
x 

Nov 
x 

Dez 
x 

Jan Fev 

Público Alvo: 

Comunidade externa e alunos da graduação interessados no radioamadorismo sem restrições 
quanto à faixa etária. 

Descrição da Atividade: 
 
Os alunos matriculados no curso tiveram aulas sobre técnicas de radioamadorismo com o objetivo 
de se prepararem para o exame de habilitação para a prestação do serviço de radioamadorismo 
promovido pela ANATEL. Do mês de setembro até o mês de dezembro de 2010, os alunos tiveram 
aulas sobre legislação de telecomunicações, ética operacional, técnica operacional, transmissão e 
recepção auditiva de código Morse, conhecimentos em eletricidade, eletrônica e princípios de 
telecomunicações. A atividade exigiu 75% de presença e média de 70% nas avaliações para a 
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aprovação. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Prof. José Lahor Filho (convidado) 

Justificativa realização da atividade: 

O grupo PET/Eng. Elétrica se disponibilizou em participar desta atividade por considerá-la de suma 
importância para a comunidade externa de Uberlândia, que não possui até o momento nenhum 
curso do gênero. 

Resultados esperados: 

Com esta atividade, era esperado que os alunos ficassem preparados para o exame de 
radioamadorismo aplicado pela ANATEL. Além disso, os alunos receberiam formação para toda sua 
carreira como radioamador. 

Resultados alcançados: 

O curso conseguiu tornar os alunos aprovados aptos ao exame de habilitação para a prestação do 
serviço de radioamadorismo, aplicado pela ANATEL. 

 

 

 
Natureza da Atividade Realizada: Minicursos 

Tema: Cursos complementares 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul Ago 
 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

Estudantes de graduação e pós-graduação da grande área de Ciências Exatas, da Universidade 
Federal de Uberlândia e do Instituto Federal Goiano (IFG campus Morrinhos). 

Descrição da Atividade: 

A atividade consiste em vários minicursos, organizados e ministrados por petianos, que contemplam 
ferramentas computacionais de extrema importância na vida acadêmica e profissional dos 
estudantes 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. 
Na maioria das vezes, para conseguir aprovação, o participante teve que atingir uma nota mínima de 
60% em uma atividade avaliativa e ter frequência igual ou superior a 75%. 

Os assuntos abordados nos cursos de 2010 foram: 

 MATLAB: ambiente interativo de desenvolvimento de aplicações para computação científica 
bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. Petianos ministrantes: 
Andréia, Andressa, Cassio, Lucas, Marcela, Mariana, Marla, Thais e Ygor. 

OBS.: Esse curso também foi ministrado no IFG, durante o evento “Segunda Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia e Segundo Encontro de Iniciação Científica do Instituto 
Federal Goiano”. 

 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, Andressa, Antônio, Cassio, Clarissa, Francielen, Guilherme, João 
Fernando, Leandro, Luiz Carlos, Marcos, Marcela, Mariana e Thais. 

 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 
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paradigmas de programação e gerenciamento de projetos de software. Petianos 
ministrantes: Clarissa, João Paulo, Lucas, Luiz Carlos, Marcela, Marcos, Mariana, Matheus e 
Thais. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Instituto Federal Goiano (IFG Campus Morrinhos). 

Justificativa para realização da atividade: 

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: 

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: 

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.  

No IFG Morrinhos, o curso de MATLAB foi direcionado aos alunos de Tecnologia em Sistemas para 
Internet, que se mostraram surpresos com as aplicações da ferramenta. 

O curso de Orcad, citado no relatório de planejamento, sofreu uma reestruturação de modo a 
abranger outra ferramenta computacional, conhecida como Proteus. Desta forma, o curso teve seu 
título alterado para “Simulação de Circuitos”. 

 

 

 
Natureza da Atividade Realizada: Curso 

Tema: Curso de Eletrônica Básica 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar Abr 
X 

Mai Jun Jul Ago 
 

Set 
 

Out 
X 

Nov Dez 
 

Jan Fev 
 

Público Alvo: 
Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica que mais participaram das 
atividades do XV e XVI Trote Social. 

Descrição da Atividade:  

O curso teve a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo de 
aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos e ocorre semestralmente contando 
com duas edições. Os ministrantes foram Andressa, Cassio, Guilherme, Marcela, Mariana, Thais, 
André, Andréia, Antônio, Luiz e Ygor. No curso, houve 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 foram também explicados e experiências que utilizaram osciloscópios e outras 
ferramentas dos laboratórios foram feitas. Além disso, foi apresentada a teoria básica dos 
semicondutores, com explicação sobre diodos, LED‟s e transistores, seguidas de experiências 
práticas envolvendo circuitos importantes no ramo da eletrônica, como retificadores de ondas e 
amplificadores de sinais. Para melhor compreensão da teoria, foram feitas simulações 
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computacionais envolvendo os „softwares‟ Orcad e Proteus, confrontando com as medições práticas 
dos laboratórios. Os participantes receberam apostilas sobre todos os assuntos abordados no curso; 
estas foram confeccionadas pelos petianos responsáveis, sendo sempre atualizadas. Foi realizada 
uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de verificar o nível de satisfação e 
sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

Promotores da atividade:  

Grupo PET/Eng.Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Justificativa para realização da atividade:  

O curso de Eletrônica Básica é uma das premiações para os ingressantes que participaram com 
maior destaque do Trote Social. Este curso visa suprir as necessidades que tais alunos encontrarão 
posteriormente nos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica devido à falta de contato 
com aplicações práticas no ciclo básico. Além disso, os participantes por meio das aulas práticas e 
teóricas tem uma noção sobre o que será abordado no decorrer de sua graduação, atraindo-os para 
algumas de suas aplicações mais importantes, de forma que a evasão destes nos cursos possa ser 
reduzida, bem como a repetência nas disciplinas relacionadas à eletrônica. 

Resultados esperados com a atividade:  

Ao final do curso era esperado que os participantes soubessem distinguir os componentes 
eletrônicos, manusear aparelhos de medição com segurança e entendessem a teoria acerca de 
circuitos básicos elétricos e eletrônicos. 

Resultados alcançados com a atividade:  

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas práticas pode-se notar que 
houve a compreensão técnica dos participantes referente à eletrônica, e nítida capacidade de 
reconhecimento dos componentes apresentados no curso. Os resultados foram, assim, positivos, 
uma vez que os participantes conseguiram absorver os conhecimentos. Tal fato pode ser 
confirmado através das avaliações realizadas no final de cada curso.  

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. Outro ponto importante 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 Simulações de 
Circuitos, também oferecido pelo próprio grupo PET. 

 

 

 
Natureza da atividade realizada: Ação social com caráter educativo 

Tema: Projeto Renovar 

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

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
 

Jan Fev 
X 

Público Alvo: 

Menores da Instituição Missão Criança 

Descrição da Atividade: 
 
Durante duas horas semanais, aos sábados, os menores da Missão Criança participaram de 
atividades técnico-culturais, dentro e fora do campus da universidade. Tais atividades foram 
orientadas pelos petianos, contando, sempre que possível, com auxílio de outros grupos PET e 
profissionais da área de educação infantil e ciências sociais. Os encontros abordavam desde visitas 
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a museus e laboratórios, a discussões acaloradas sobre ética e cidadania. Em outras ocasiões, a 
atividade era de cunho totalmente prático, utilizando conceitos de eletricidade básica, como a 
construção de pequenos motores artesanais de corrente contínua. Durante as duas edições do 
projeto realizadas neste ano, os menores foram instruídos a expor seus pensamentos a respeito das 
atividades, permitindo à organização avaliá-las e aproximá-las cada vez mais dos anseios das 
crianças. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), PET Ciências Sociais, PET Educação Física, Instituto 
de Física e Prof. Márcio Issamu Yamamoto. 

Justificativa para realização da atividade: 

Dados os desafios encontrados pela Instituição Missão Criança 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, inclusive, futuramente, 
na busca de um emprego. 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. 

Resultados esperados: 

O principal objetivo deste projeto foi melhorar a formação cidadã de menores da Instituição Missão 
Criança, agregando conhecimentos técnico-científicos e culturais, além de desenvolver o senso 
crítico dos mesmos. Mesclada a essa obtenção de cultura, o projeto teve a constante intenção de 
despertar no participante o gosto e curiosidade por tarefas de cunho prático. Idealiza-se que, mais 
tarde, o contato com tais atividades possa auxiliá-lo a se direcionar no campo 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 os menores 
assumiram essa postura. Por meio dos Diários de Bordo, caderno no qual as crianças se 
expressavam acerca do projeto após cada encontro, observou-se uma visível evolução na sua 
capacidade de expressão, à medida que os depoimentos ficavam mais bem elaborados. E, sem 
dúvidas, o ambiente acadêmico e toda a sua riqueza científico-cultural passou a fazer parte dos 
sonhos de vários menores, os quais, na maioria das vezes, talvez não considerassem o ensino 
superior como uma possibilidade em seu futuro. 

 

 

 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Análise e simulação do controle automático de geração de 
um sistema elétrico de potência 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andressa Martins de Sá Fernandes, Guilherme Bueno 
da Paula e Lucas Amaral Sales realizaram a presente pesquisa com o intuito de analisar e simular o 
controle automático de geração do sistema elétrico de potência. Esta análise enfoca os desvios de 
freqüência do sistema quando este tem sua carga variada por qualquer perturbação. Para tal, são 
simuladas diferentes configurações de cargas em sistemas híbridos de geração, ou seja, sistemas 
hidrelétricos e termoelétricos, os quais possuem distintas dinâmicas nos sistemas de controle para 
restauração da freqüência original.   

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, PhD. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 
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Prof. Adélio José de Moraes, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, laboratório de Dinâmica de Sistemas 
Elétricos e na sala do PET/Eng. Elétrica com a colaboração dos ex-petianos (atualmente em 
intercâmbio na França) Daiane Rezende Carrijo e Rodrigo Sousa Ferreira. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade em desenvolver uma pesquisa que envolva todos os petianos 
do certificado de estudos em Controle e Automação. Nesse sentido o grupo decidiu 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, ambos grupos de pesquisa do PET/Eng. Elétrica.   

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se prever, por meio de simulações, o comportamento da variação da 
freqüência de um sistema elétrico quando este sofre perturbação em sua carga. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa foi finalizada com sucesso, gerando publicação em resumo no 18 SIICUSP - Simpósio 
Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo, além disso o projeto foi muito 
importante por ter proporcionado o estudos bibliográficos sobre diferentes sistemas elétricos de 
potência e seus métodos de controle de freqüência, assim como as ferramentas que auxiliarão nas 
simulações a serem feitas.  

Comentário Geral: 

Para maior embasamento teórico os petianos envolvidos cursaram a disciplina “Análise da Dinâmica 
e Controle da Geração de Sistemas Elétricos de Potência”, oferecida para o doutorado da Pós-
Graduação da FEELT e ao final da pesquisa utilizaram o resultado para publicá-los num evento 
relativamente conhecido como o SIICUSP. 

 

 

 
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: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 
 
As petianas Francielen Souza Borges, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara e Mariana Cardoso Melo 
realizaram a pesquisa que foi planejada com o seguinte tema “Desenvolvimento de um sistema 
computacional para aquisição de sinais eletromiográficos e aplicação em biofeedback”. 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. Dentro dessas duas temáticas estudadas no curso de Engenharia Biomédica, foi 
proposto o 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. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa conta com o apoio do laboratório de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia 
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Elétrica – Biolab. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 
Reconhecendo a importância da técnica de „biofeedback‟ no tratamento de diversas condições 
patológicas musculares e neuromusculares, o grupo optou por essa pesquisa para aprimorar o 
conhecimento de seus integrantes na área e futuramente desenvolver um protótipo que possa ser 
implementado no laboratório de Engenharia Biomédica da FEELT e utilizado em diversas pesquisas 
da área lá desenvolvidas. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Desenvolver uma interface amigável e funcional capaz de fornecer ao usuário um „feedback‟ 
referente à sua atividade muscular, criando dessa forma um sistema que envolva um ambiente 
interativo em duas dimensões, e posteriormente, aprimorá-lo para um ambiente em três dimensões 
utilizando da  técnica de Realidade Virtual. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Até o momento, foi desenvolvida uma interface em duas dimensões em que o usuário deve seguir 
um protocolo referente à quantidade de força que deve ser executada para o seu tratamento. Para 
isso, por meio de um gráfico com uma faixa de tolerância e recursos auditivos, o próprio usuário 
pode se corrigir durante o exercício proposto pelo protocolo. Além disso, o sistema permite um 
cadastro de dados pessoais e das sessões executadas por cada paciente. 

Comentário Geral: 

A pesquisa proposta ainda não pode ser realizada por completo durante o período planejado, devido 
ao grau de dificuldade na elaboração total do sistema. Porém, o grupo optou por dar continuidade 
ao que foi proposto e incluir na pesquisa o desenvolvimento da comunicação do „software‟ com 
diversos tipos de „hardware‟. 

 

 

 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da 
Energia Elétrica de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando Lâmpadas LED 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Andréia Crico dos Santos, Antônio César Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno Araujo, 
Clarissa Valadares Machado, João Paulo Vieira Bonifácio, Luiz Carlos Roma Júnior, Marcos 
Fernando Menezes Vilela, Matheus Santiago Ferreira dos Santos, Thais Morais Abadio e Ygor 
Cardoso Mendes realizaram a presente pesquisa que foi planejada com o seguinte nome 
“Desenvolvimento e Análise de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação com Enfoque em 
Qualidade de Energia”. Esta pesquisa possui como foco principal verificar a viabilidade da utilização 
de um conjunto de células fotovoltaicas aliado às lâmpadas LED por meio de um estudo da 
eficiência e qualidade energética. Além disso, ela visa a montagem de uma estrutura teste a ser 
montada nos campi da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), para análise e verificação da 
eficiência do sistema proposto em relação ao atual sistema de iluminação externa presente na 
universidade. Dentro dos itens que compõem o sistema proposto, a lâmpada LED e um conversor 
Boost quadrático já foram construídos em etapas anteriores da pesquisa.Vale ressaltar que em 2010 
os petianos envolvidos na pesquisa responsáveis pelo estudo das baterias, conseguiram apoio de 
uma empresa que doou duas baterias de ciclo profundo, fato que possibilitou a realização de 
diversos ensaios e aprofundamento do conhecimento a cerca dos regimes de operação de baterias 
estacionárias. 

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 
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colaboração do Prof. Dr. João Batista Vieira Junior da FEELT/UFU e dos alunos de pós-graduação 
do Laboratório de Eletrônica de Potência da FEELT/UFU. A empresa Moura também colaborou com 
a pesquisa ao doar duas baterias ao grupo. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade de desenvolvimento de uma pesquisa que envolva todos os 
petianos do certificado de estudos em Sistemas de Energia Elétrica. Nesse sentido o grupo decidiu 
por tal pesquisa devido a sua grande abrangência em tal certificado. Além do mais, o PET/Eng. 
Elétrica esforça-se no sentido de realizar pesquisas direcionadas também a ensino e extensão. 
Sendo que, durante e após a implementação da estrutura teste serão desenvolvidas atividades de 
ensino e extensão que envolvam conceitos teóricos, ferramentas e resultados experimentais 
contempladas na pesquisa.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Efetuar estudos mais aprofundados sobre o conjunto de células fotovoltaicas, o banco de baterias e 
o conversor Boost, itens necessários a construção do sistema proposto, além da montagem na 
prática do último item. Outros resultados esperados consistiam na realização de medições da 
iluminância da lâmpada LED anteriormente construída pelo grupo, tendo como parâmetro a norma 
NBR 5101 e também a comparação de tal sistema com aquele já utilizado no Campus Santa Mônica 
da UFU. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Foram realizados estudos bibliográficos sobre o funcionamento das diversas partes que comporão o 
sistema e alguns componentes do sistema e o conversor Boost foi projetado e construído. Além 
disso, medições da iluminância da lâmpada LED e também do sistema de iluminação convencional 
utilizado no Campus Santa Mônica da UFU e comparações entre ambos foram feitos. 

Sobre tais medições, estudos baseados na norma NBR 5101 foram feitos e um artigo foi produzido, 
resultando em bons padrões de iluminação da lâmpada construída pelo grupo e inclusive 
satisfatoriamente superior aos do sistema convencional utilizado na referida universidade. 

Comentário Geral: 

A pesquisa proposta não pôde ser realizada por completo devido à rotatividade do grupo envolvido e 
à sua abrangência, o que a torna complexa, além da dificuldade em obter financiamento para 
implementação de algumas partes do sistema, como o painel fotovoltaico. Sendo assim, o grupo 
pretende concluí-la, dentro de suas limitações, em 2011. 

 

 

 

3.2. Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 
Entre as atividades listadas no item 3.1, informar as três atividades consideradas mais impactantes para o curso de graduação 

e que proporcionaram inovação na graduação.  

a) VIII CEEL (VIII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) - A 
Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica é considerada uma das mais impactantes 
por capacitar os estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU e região 
para as atuais exigências acadêmicas. É também inovadora, pois proporciona ao 
participantes um espaço diferenciado para apresentar e discutir suas atividades e 
contribuições científicas, diversificando e complementando as atividades da graduação e pós-
graduação. A CEEL também exerce um papel 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. Muitas vezes, ao entrar em contato com o 
meio científico, os alunos se sentem motivados a buscarem o aprimoramento de sua 
formação acadêmica por meio da inserção em núcleos de pesquisa. 

b) Trote Social – A atividade contribui para o fim da recepção convencional de calouros (trote) e 
intensifica o relacionamento entre alunos ingressantes e veteranos, favorecendo a boa 
formação social, cultural e cidadã dos participantes do projeto. Embora seja realizada há mais 
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de cinco anos na FEELT, pode-se dizer que esta é uma atividade inovadora no cenário 
universitário, na medida em que se apresenta como uma alternativa ao trote convencional. 
Trata-se também de uma ferramenta impactante e de grande importância nos cursos de 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, uma vez que apresenta a infraestrutura da 
Faculdade, as atividades desenvolvidas, as áreas de conhecimento e as oportunidades 
oferecidas aos estudantes de graduação de uma forma interativa e continuada. 

c) Cursos ministrados - Os cursos complementares ministrados tem grande impacto na 
graduação uma vez que complementam a formação acadêmica e profissional dos estudantes, 
ampliando seus conhecimentos sobre ferramentas e tecnologias essenciais, mas não vistas 
na grade curricular. E tem o caráter inovador por utilizar o método empírico de aprendizado, 
por meio de aulas experimentais, o que possibilita um contato direto do participante com o 
assunto abordado. 

 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e alunos), de 
modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 

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

cumprida pelo(a) Tutor(a)? 
(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

 
4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 
cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(X) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 
(X) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 

Justifique: a) A pesquisa intitulada “Pesquisa bibliográfica sobre a aplicação de sinais biomédicos 
para controle de dispositivos robóticos” foi concluída, porém não consta neste relatório devido ao fato 
de a petiana Marla Souza Freitas ter se desligado do programa em agosto de 2010 com o intuito de 
estagiar em uma empresa de sua área de sua formação. 

b) As pesquisas anteriormente desenvolvidas pelos petianos: João Fernando Calcagno Camargo, 
Leandro Resende Mattioli, Clarissa Valadares Machado e Marcos Fernando Menezes Vilela não 
foram concluídas, pois estes receberam bolsa 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: 

(  ) Efetiva 
(X) Parcial  
(  ) Não houve interação 

Justifique: O grupo teve uma interação satisfatória com o projeto pedagógico do curso, pois de acordo 
com as necessidades da graduação foram desenvolvidos vários projetos. Podemos destacar os três 



18 
  

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) VIII 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: Poderia haver pessoas disponíveis 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: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 
(X) 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. 

 

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 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, 
conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica e confraternização com 
gincana e torneio esportivo. 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. 
  

b) A SIPAT – II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (SENAC) compreendeu o caráter de indissociabilidade pois houve 
apresentação dos riscos de acidentes com eletricidade no ambiente de trabalho (ensino), os 
métodos de proteção foram apresentados para um público externo à Universidade (extensão) 
e a atividade também requereu estudo do assunto pelos membros do grupo PET para 
elaboração de todo o material de apresentação da semana (pesquisa) – Ver mais detalhes no 
documento I. 
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c) O projeto de Comunicação Virtual abrangeu o ensino ao proporcionar a inclusão digital de 
indivíduos de média idade que antes vivenciavam uma realidade bastante distante do mundo 
virtual. A atividade teve caráter de extensão, pois seu público era composto por pessoas que 
trabalhavam em uma instituição social e a pesquisa foi explorada quando os petianos 
envolvidos elaboraram um material que tratava todo o conteúdo discutido durante o projeto, 
com o cuidado de seguir uma didática que favorecesse o aproveitamento e atendesse às 
peculiaridades do grupo ao qual a atividade se destinava – Ver mais detalhes no documento 
I. 

 
5.2. Dirigidas ao Tutor  
 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou no ano 
de 2010. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 
Artigos de Congressos/Conferências de 2010 
 

a) Utilização da Transformada de Wavelet para Detectar Variações Anormais de Freqüência 
em Sistemas de Geração Distribuída 

Autores: Julio César Ferreira, Geraldo Caixeta Guimarães, Carlos Henrique Salerno, Adélio 
José de Moraes 

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 VII CEEL 
Período de realização: 31/08/2009 a 04/09/2009 
 

b) Caracterização do Campo Elétrico de Linhas Aéreas de Média Tensão em Pedestres 
Através de Elementos Finitos 

Autores:  Lucas de Araújo Amaral, Wellington Maycon dos Santos Bernardes, José R. 
Camacho, Geraldo C. 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 VII CEEL 
Período de realização: 31/08/2009 a 04/09/2009 
 

c) Montagem Laboratorial para a Análise da Operação Independente de um Sistema de 
Geração Eólica Dotado de Gerador Síncrono 

Autores:  Raphael Ferreira Vieira, Geraldo Caixeta Guimarães, Arthur Fernando Bonelli, José 
Carlos de Oliveira, Adélio José de Moraes, Carlos Henrique Salerno  

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 VII CEEL 
Período de realização: 31/08/2009 a 04/09/2009 
 

d) Análise do Comportamento Dinâmico da Frequência de um Sistema Elétrico sob 
Sobrecargas 

Autores: Raphael Ferreira Vieira, Daiane Rezende Carrijo, Rodrigo Sousa Ferreira, 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 VII CEEL 
Período de realização: 31/08/2009 a 04/09/2009 
 

E://artigos/ceel2009_06.pdf
E://artigos/ceel2009_06.pdf
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
E://artigos/ceel2009_26.pdf
E://artigos/ceel2009_26.pdf
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
E://artigos/ceel2009_27.pdf
E://artigos/ceel2009_27.pdf
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
E://artigos/ceel2009_28.pdf
E://artigos/ceel2009_28.pdf
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
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e) Sistema Solar Fotovoltaico Conectado à Rede Elétrica Operando como Gerador de 
Potência Ativa e Compensador de Potência Reativa 

Autores:  Fabio Lima de Albuquerque, Adélio José de Moraes, Geraldo Caixeta Guimarães, 
Sérgio M. R. Sanhueza, Alexandre R. Vaz  

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 VII CEEL 
Período de realização: 31/08/2009 a 04/09/2009 
 
f) Estabilização de Pequenas Oscilações de Máquina Síncrona em Pequena Central 

Hidroelétrica com o Controle da Potência Acelerante (Artigo BR_69) 
Autores:  J.M. (João Marcos) Brito da Silva; G.C. Guimarães; M. (Manoel) Berto Alves; L. 

(Luciano) Martins Neto 

Home page do trabalho (URL): http://www.cigreac.org.ar/XIIIeriac.htm  
Classificação do evento: Internacional  Local: Puerto Iguazú - Argentina 
Nome do evento: Encontro Regional Ibero-Americano do CIGRÉ 
Título dos anais do evento: Anais do XIII ERIAC 
Período de realização: 24/05/2009 a 28/05/2009 
 
g) A Simple Model of the Electromagnetic Field Associated with Ionic Channels at Rest 
Autores: Destro Filho, João Batista; Vieira, Raphael Ferreira; Guimarães, G.C. 

Home page do trabalho (URL): http://www.cs.tut.fi/wcsb09  
Classificação do evento: Internacional  Local: Aarhus, Denmark 
Nome do evento: Sixth International Workshop on Computacional Systems Biology 
Título dos anais do evento: Anais do WCSB 2009 
Período de realização: 10/06/2009 a 12/06/2009 
 
h) Design and Implementation of a New Onload Voltage Regulator for Power Distribution 

Systems 
Autores: Lima, Rodrigo Rimoldi; Guimarães, G. C.; Oliveira, Aloísio; Chaves, Marcelo L. R. 

Home page do trabalho (URL): http://www.pscexpo.com  
Classificação do evento: Internacional  Local: Seattle WA 
Nome do evento: PES Power Systems Conference & Exposition 
Título dos anais do evento: Anais do PSCE 2009 
Período de realização: 15/03/2009 a 18/03/2009 
 
i) Photovoltaic Solar System Connected to the Electric Power Grid Operating as Active Power 

Generator and Reactive Power Compensator (B-452) 
Autores:  Fábio Lima de Albuquerque, Adélio José de Moraes, Geraldo Caixeta Guimarães, 

Sérgio M. R. Sanhueza, Alexandre R. Vaz 
Home page do trabalho (URL): http://www.feg.unesp.br/clagtee 
Classificação do evento: Internacional  Local: Ubatuba-SP 
Nome do evento:  8

th
 Latin - American Congress: Electricity Generation and Transmission 

Título dos anais do evento:  Book of Abstracts and Proceedings of 8th Latin-American 
Congress: Electricity Generation and Transmission 

ISBN: 978-85-61065-01-0 
Nome da editora:  FDCT - Fundacao para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Cidade da editora: Guaratinguetá - SP 
Período de realização: October, 18 - 22; 2009 
 
j)  Detecção de Variações Anormais de Freqüência na Eminência de Ilhamento de Geradores 

Síncronos Distribuídos Utilizando a Transformada de Wavelet (B-618) 
Autores: Julio Cesar Ferreira, Geraldo Caixeta Guimarães, Adélio José de Moraes, Carlos 

Henrique Salerno 
Home page do trabalho (URL): http://www.feg.unesp.br/clagtee 
Classificação do evento: Internacional  Local: Ubatuba-SP 
Nome do evento:  8

th
 Latin - American Congress: Electricity Generation and Transmission 

Título dos anais do evento:  Book of Abstracts and Proceedings of 8th Latin-American 
Congress: Electricity Generation and Transmission 

E://artigos/ceel2009_41.pdf
E://artigos/ceel2009_41.pdf
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.cigreac.org.ar/XIIIeriac.htm
http://www.cs.tut.fi/wcsb09
http://www.pscexpo.com/
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ISBN: 978-85-61065-01-0 (9788561065010) 
Nome da editora: FDCT - Fundacao para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Cidade da editora: Guaratinguetá - SP 
Período de realização: October, 18 - 22; 2009 
 
k)  Modelagem e Análise Comparativa de Desempenho de Geradores Síncronos Hexafásicos 

Especiais em Relação aos Convencionais para Aplicações em Sistemas Eólicos (B-630) 
Autores: Arthur Fernando Bonelli1, José Carlos de Oliveira2, R. Martins3, Geraldo Caixeta 

Guimarães e Zélia S. Vitório 
Home page do trabalho (URL): http://www.feg.unesp.br/clagtee 
Classificação do evento: Internacional  Local: Ubatuba-SP 
Nome do evento: - 8

th
 Latin - American Congress: Electricity Generation and Transmission 

Título dos anais do evento:  Book of Abstracts and Proceedings of 8th Latin-American 
Congress: Electricity Generation and Transmission 

ISBN: 978-85-61065-01-0 
Nome da editora:  FDCT - Fundacao para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Cidade da editora: Guaratinguetá - SP 
Período de realização: October, 18 - 22; 2009 
 
Artigos de Periódicos/Revistas de 2010 
 
a)  Voltage Collapse Risk Associated to Under-Voltage Capacitive Compensation in Electric 

Power System Operation 

Autores: BARBUY, Heraldo Silveira ; ROCCO, A. ; FERNANDES, Luiz Augusto Pereira ; 

GUIMARÃES, G. C. 
Home page do trabalho (URL): http://www.scipub.org/scipub/detail_issue.php?V_No=211&j_id=ajas 
Nome do periodico/revista:  American Journal of Applied Sciences 
ISBN: 978-85-61065-01-0 
 
b)  Electric Power System Under-Voltage Load Shedding Protection Can Become a Trap 

Autores: FERNANDES, Luiz Augusto Pereira ; ROCCO, A. ; BARBUY, Heraldo Silveira ; 

GUIMARÃES, G. C. 
Home page do trabalho (URL): http://www.scipub.org/scipub/detail_issue.php?V_No=215&j_id=ajas 
Nome do periodico/revista:  American Journal of Applied Sciences 
ISBN: 978-85-61065-01-0 
 
c)  Independent power producer parallel operation modeling in transient network simulations 

for interconnected distributed generation studies 

Autores: Moura, Fabrício A.M. ; Camacho, José R. ; Chaves, Marcelo L.R. ; GUIMARÃES, G. 

C. 
Home page do trabalho (URL): http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/504085 
Nome do periodico/revista:  Electric Power Systems Research 
ISBN: 978-85-61065-01-0 
 
 
Projetos de Pesquisa em 2010 (sob minha coordenação) 
 
a)  Definição e Montagem de uma Estrutura Laboratorial para Estudos de Desempenho de 

Sistemas de Conversão Eólicos em Regime Transitório e Permanente e Avaliação dos 
Impactos nas Redes e Conexão 
Descrição: Este projeto destina a realização de pesquisas sobre sistemas típicos de conversão 
de energia eólica, baseando-se em montagens laboratoriais em escala reduzida a partir das 
quais serão realizadas medições e análises de desempenho no sentido de realizar 
comparações com simulações computacionais. 
Situação: Em andamento (término previsto no final de 2010) 
Alunos envolvidos: Graduação (5), Mestrado acadêmico (1) 
Integrantes: José Carlos de Oliveira - Integrante  

    Geraldo Caixeta Guimarães - Coordenador. 
Financiador(es): Furnas - Centrais Elétricas S/A. 

 

http://lattes.cnpq.br/5755649906009861#_blank
http://lattes.cnpq.br/5755649906009861#_blank
http://lattes.cnpq.br/1516750463026262#_blank
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b)  Análise do comportamento anormal da frequência de um sistema elétrico pela 
Transformada de Wavelet 
Descrição: As variações eventuais de freqüência no Sistema Elétrico de Potência podem 
ultrapassar os limites estabelecidos para sua operação normal. Isto pode acarretar sérios 
problemas no funcionamento de equipamentos sensíveis conectados a rede elétrica, tais como 
os turbo-geradores empregados em usinas termoelétricas. Para a supervisão da freqüência do 
sistema são utilizados relés de freqüência, os quais acionam os dispositivos de proteção 
quando são detectadas condições anormais. Neste contexto, os principais objetivos desta 
pesquisa consistem em propor a implementação de um algoritmo capaz de detectar distúrbios 
na freqüência, caracterizados por situações de sub ou sobrefreqüência, e também quantizar o 
tempo em que o sistema esteve operando nestas condições. Para atingir este alvo é 
empregada a técnica de wavelet de análise de multiresolução (AMR) para detecção dos 
distúrbios gerados. Os dados obtidos podem então ser tratados de modo a serem usados para 
uma possível manutenção preditiva nas turbinas a vapor, visto que estas estão sujeitas a 
danos quando em prolongada operação sob condições anormais de freqüência..  
Situação: Concluído no final de 2009 
Natureza: Pesquisa.  
Alunos envolvidos: Mestrado acadêmico (1)  
Integrantes: Adélio José de Moraes - Integrante  

    Carlos Henrique Salerno - Integrante  
    Geraldo Caixeta Guimarães - Coordenador. 

Número de orientações: 1  
 
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) O tutor tem apoiado a iniciativa de incluir, sempre que possível, outros alunos do curso de 
graduação no desenvolvimento de algumas atividades organizadas pelo grupo PET, como 
por exemplo, cursos extracurriculares, pesquisa, jornadas e conferências. 
  

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 dois eventos de maior repercussão da Faculdade de Engenharia Elétrica (a JEELB 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 a aproximação com 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 
 

5.2.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, indicando o 
evento, o local e a data. 
 
Artigo: ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA NA SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
CONVENCIONAL POR LÂMPADAS LED SOB A LUZ DA NBR 5101. 
Autores: João Paulo Vieira Bonifácio, Marcos Fernando Menezes Vilela, Thais Morais Abadio, 
Clarissa Valadares Machado, Cassio Bruno Araujo, Sebastião Camargo Guimarães Júnior. 
Evento:VIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 25 a 29 de Outubro de 2010 
 
Artigo: ANÁLISE DO CENTRO DE GRAVIDADE POR MEIO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS 
GRÁFICOS 
Autores: Ricardo de Lima Thomaz, Mariana Cardoso Melo, Silvio Soares dos Santos. 
Evento:VIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 25 a 29 de Outubro de 2010 
 
Artigo: ELABORAÇÃO DE UM MÓDULO SIMPLIFICADO PARA CAPTAÇÃO DE SINAIS 
ELETROMIOGRÁFICOS 
Autores: Francielen Souza Borges, Diogo da Silva Lima, Iohanna A. Hissa Okubo, Alcimar Barbosa 
Soares. 
Evento:VIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 25 a 29 de Outubro de 2010 
 
Artigo: MANIPULAÇÃO EM TEMPO REAL DE SINAIS ELETROOCULOGRÁFICOS PARA O 
CONTROLE DE UM TECLADO VIRTUAL 
Autores: Francielen Souza Borges, Iohanna A. Hissa Okubo, Diogo da Silva Lima. 
Evento:VIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 25 a 29 de Outubro de 2010 
 
Artigo:CONTROLE DE UM TECLADO VIRTUAL POR MEIO DE SINAIS ELETROOCULOGRÁFICO 
Autores:  Francielen Souza Borges,Diogo da Silva Lima, Iohanna A. Hissa Okubo. 
Evento:XXII Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB) 



24 
  

Local: Tiradentes – MG 
Data: 21 a 25 de Novembro de 2010 
 
Artigo: ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA LÂMPADA 
CONVENCIONAL POR LÂMPADAS LED NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 
Autores:  Thais M. Abadio, Cassio B. Araujo, Daiane R. Carrijo, Sebastião C. G. Júnior (Dr.) 
Evento: 18º SIICUSP - Simpósio Internacional de Iniciação Científica 
Local: São Paulo – SP 
Data: 16 a 19 de Novembro de 2010 
 
Artigo: ANÁLISE DA DINÂMICA E CONTROLE DA GERAÇÃO DE UM SISTEMA ELÉTRICO DE 
POTÊNCIA UTILIZANDO SCICOSLAB. 
Autores: Guilherme Bueno de Paula, Andressa Martins de Sá Fernandes e Lucas Amaral Sales 
Evento: 18º SIICUSP - Simpósio Internacional de Iniciação Científica 
Local:São Paulo – SP 
Data: 16 a 19 de Novembro de 2010 
 
Artigo: CONCEPÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE VENTILAÇÃO AUTOMATIZADA PARA ESTUDOS DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
Autores: Guilherme Bueno de Paula, Sérgio Ferreira de Paula Silva, Décio Bispo, Antônio Carlos 
Delaiba  
Evento: VIII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
Local: Uberlândia-MG 
Data: 25 a 29 de Outubro de 2010 

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

 
a) As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng.Elétrica/UFU, em sua maioria, intensificam o 

contato dos petianos com os professores da FEELT e de outras faculdades e IES, assim 
como profissionais de várias empresas relacionadas às áreas de Engenharia Elétrica e 
Engenharia Biomédica. Estes contatos contribuem significativamente para formação 
acadêmica dos mesmos. 
 

b) Outro aspecto relevante é proporcionado pelas visitas técnicas ligadas a empresas do setor 
de engenharia – Ver mais detalhes no documento II. Estas complementam a teoria vista ao 
longo do curso, além de mostrar aos alunos as potencialidades da profissão bem como 
viabilizar um contato desses alunos com os profissionais da área. 

 
c) As atividades sociais organizadas pelo PET, como as visitas a instituições de assistência a 

menores em situações de risco (ex.: Missão Criança) 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. 

 
 
Local e Data: Uberlândia, 12 de abril de 2011 
 
 
Assinatura do Tutor: 
 
 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 
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Documento I 
 
 
 

Outras Atividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natureza da atividade realizada: Aulas de informática com o intuito de promover a inclusão 
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digital de pessoas que antes viviam distantes do mundo virtual. 

Tema: Projeto Comunicação Virtual 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Público Alvo: 
 
O público alvo é composto por mulheres da terceira idade que cuidam de crianças abrigadas na 
Missão Criança – instituição beneficiada. A maioria dos projetos desenvolvidos em abrigos para 
menores tem como objetivo auxiliar as próprias crianças que, neste caso, já estão supridas no 
quesito integração virtual. Desta maneira, optou-se de forma alternativa, que os contemplados pelo 
projeto fossem as chamadas “Mães Sociais”. 

Descrição da Atividade: 
 
No cenário global, a importância da comunicação e transmissão de informações é um fato. Assim, é 
de suma importância compreender ferramentas que possibilitem a comunicação remota, tais como 
Orkut, MSN, e-mails e afins. Outra questão relevante é que o máximo de pessoas seja integrado 
nesse meio virtual, que se mostra cada dia mais importante em nossa sociedade globalizada. 
Tal projeto contribui para a inclusão digital, trazendo para a comunidade da Missão Criança novos 
recursos de comunicação através do computador. Com isso, visa-se levar aos participantes novas 
possibilidades de recreação, ocupação e o estabelecimento de contatos com alguém distante, 
trazendo a eles outras formas de ver o mundo. Tudo isso de uma forma atenciosa, sucinta e 
prazerosa. 
O projeto foi realizado nas instalações da instituição beneficiada, às sextas-feiras, totalizando 11 
encontros, de duração de 1h30min cada. Para complementar o curso, o grupo elaborou uma 
apostila que foi distribuída gratuitamente, a qual abrangia todo o conteúdo ministrado, de forma 
simples e didática. 
Essa atividade foi concebida e executada pelos seguintes petianos: André Luis Bernuzzi Leopoldino, 
Andréia Crico dos Santos, Antônio César Costa Ferreira Rosa, Luiz Carlos Roma Júnior e Ygor 
Cardoso Mendes. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 
Instituição Missão Criança 

Justificativa realização da atividade: 
 
De forma geral, algumas pessoas não tiveram a oportunidade de conhecer os recursos oferecidos 
pelos meios virtuais, diferentemente do que ocorre atualmente com grande parte da juventude. 
Diante disso, o curso vem justamente para contrapor essa ideia, a fim de facilitar a assimilação de 
tais conhecimentos, proporcionando a integração dos participantes ao meio virtual. 

Resultados esperados: 

Ao final do projeto se esperava que as participantes adquirissem noções básicas de informática 
(periféricos, noções de arquivo, pasta, Microsoft Word etc) para que então fossem capazes de 
utilizar recursos voltados para a comunicação remota (Orkut, e-mail e MSN). 

Resultados alcançados: 
 
Apesar das dificuldades inicialmente encontradas, que são facilmente compreendidas diante do total 
desconhecimento dos elementos da informática por parte das participantes, ao término do projeto, 
observou-se um alto índice de interesse e bom aproveitamento. 
Uma vez apresentadas ao mundo virtual, as „mães sociais‟ se mostraram empolgadas com todas as 
possibilidades que a internet propicia. Com isso, algumas participantes desenvolveram a 
capacidade de aprender mais com a prática individual. 

Comentário Geral: 
 
O projeto alcançou de maneira geral os objetivos inicialmente propostos. As atividades foram muito 
proveitosas tanto para os ministrantes quanto para as participantes e, ao término dos encontros, 
criaram-se laços afetivos, entre os instrutores e alunos, que são sustentados principalmente pelo 
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contato virtual. 
Uma observação interessante é que uma das participantes adquiriu um notebook e deu 
continuidade em seu aprendizado com a orientação das próprias crianças que ela cuida. 
É importante salientar que esse projeto foi uma iniciativa dos petianos ingressantes em Junho/2010, 
motivados pelos membros mais antigos do grupo, os quais sugeriram que fosse criada uma nova 
atividade de extensão. 

 

 
 
Natureza da Atividade Realizada: Competição de robótica. 

Tema: TUR – Torneio Universitário de Robótica 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar Abr Mai Jun Jul 
     

Ago 
 

Set  
 

Out 
     

Nov 
     

Dez 
     

Jan 
     

Fev 
     

Público Alvo: 

Estudantes universitários em geral, mais especificamente os relacionados às áreas de Engenharia 
Elétrica, Biomédica, Mecânica e Mecatrônica. 

Descrição da Atividade:  
 

O Torneio Universitário de Robótica (TUR) será 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 torneio 
começou a ser planejado desde julho de 2010, quando foram definidos o regulamento, as 
inscrições, cursos preparatórios, busca por patrocínios e premiações. O maior 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 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 somente tem 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, BOSCH e WCOM. 

Justificativa realização da atividade: 

O torneio foi criado para suprimir necessidades técnicas e práticas das disciplinas do certificado de 
Automação e Controle. Além disso, é perceptível o interesse universitário nesse tipo de evento e da 
importância da atividade para o crescimento acadêmico do aluno e da faculdade. A FEELT 
reconhece a importância de tal projeto para os alunos, os quais terão a oportunidade de agir como  
engenheiros no campo de desenvolvimento, permitindo assim um enriquecimento em relação ao 
que é oferecido na graduação, bem como incentivar o trabalho em equipe para conquistar seus 
objetivos. 

Resultados esperados: 

Espera-se que a competição consiga agregar o conhecimento técnico aos participantes, inspire o 
trabalho em equipe, bem como a propagação do conhecimento entre veteranos e novatos. Além 
disso, pretende-se estimular o aprendizado de automação e robótica, o reconhecimento da FEELT 
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no âmbito universitário, permitir a aplicação dos conhecimentos teóricos na prática e encorajar o 
espírito competitivo dos alunos. 

Resultados alcançados: 

Até o momento, pode-se observar um grande número de inscrições de vários cursos de graduação 
da Universidade Federal de Uberlândia, bem como de outros âmbitos acadêmicos. Apesar da 
realização do evento ainda não ter ocorrido, objetiva-se e espera-se um grande sucesso.  

 

 

 
Natureza da atividade realizada: Apresentação e feira de exposição. 

Tema: II Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – II SIPAT/SENAC 

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

Mar Abr Mai Jun 
 

Jul 
X 

Ago Set Out 
 

Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

Alunos de diversos cursos técnicos do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC/MG) 
com enfoque naqueles do curso técnico de Segurança do Trabalho. 

Descrição da Atividade: 
 
Os alunos do curso Técnico em Segurança do Trabalho do  Senac Uberlândia realizaram no período 
de 12 a 16 de julho a II Sipat (II Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho) com o 
tema “Minhas Atitudes, Nossa Segurança!”. Tal atividade foi elaborada  com o objetivo de aumentar 
a interação dos estudantes com empresas locais a partir da utilização de stands informativos. Além 
disso, o evento promoveu o debate das ações de prevenção de doenças e acidentes de trabalho  
por meio de palestras  e experiências práticas que estimulam a mudança de comportamento  e 
aquisição de novos hábitos salutares à vida profissional. 
Para tal, o PET/Eng.Elétrica foi convidado a expor os perigos e métodos de prevenção de acidentes 
no trabalho envolvendo eletricidade. A apresentação deu-se por exposições audiovisuais, como 
vídeos informativos, banners e cartazes. O grupo também realizou uma atividade interativa com o 
público por meio do Nervoteste, aparelho de teste sensorial que envolve aplicações elétricas. 

Promotores da atividade: 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC/MG – e Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Curso Técnico de Segurança no Trabalho. 

Justificativa para realização da atividade: 

O grupo PET/Eng.Elétrica se disponibilizou a participar desta atividade por considerá-la de suma 
importância para melhoria da divulgação dos meios e métodos para prevenção de acidentes com a 
eletricidade. Além disso, o tema de segurança do trabalho não é abordado nas disciplinas da 
graduação em Engenharia Elétrica, de modo que a participação em tal evento e a pesquisa para a 
elaboração das apresentações complementam a formação acadêmica dos petianos. 

Resultados esperados: 

Com esta atividade, era esperado que os participantes do evento pudessem conhecer um pouco 
mais sobre os perigos no manuseio da eletricidade e as formas de prevenção de acidentes 
utilizando EPI‟s (Equipamentos de Proteção Individual). 

Resultados alcançados: 

O evento proporcionou um ambiente no qual foi possível estabelecer o contato entre os 
apresentadores e estudantes dos cursos técnicos. Por meio da comunicação com os participantes e 
outros apresentadores, pode-se constatar que o evento atendeu às expectativas de todos os 
envolvidos. 
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Natureza da Atividade Realizada: Atividade com objetivo de desenvolver a conversação na 
língua francesa envolvendo dinâmicas em grupo, discussões, apresentação de músicas e 
vídeos, jogos interativos e troca de experiências com nativos. 

Tema: Grupo de Conversação: La Petite Pause 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
 

Ago 
 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
 

Jan Fev 
 

Público Alvo: 

Atividade voltada para a comunidade acadêmica em geral com interesse na língua francesa, sem 
restrições quanto à faixa etária, mas limitada em 20 participantes. 

Descrição da Atividade: 

O Grupo de Conversação “La Petite Pause”, organizado pelo PET/Eng.Elétrica em parceria com o 
grupo PET/Letras tem como objetivo envolver aqueles que se interessam pela língua e cultura 
francesa dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Durante os encontros, procurou-se a 
interação entre os participantes, a fim de promover a conversação e a imersão na língua. Por meio 
de dinâmicas em grupo, buscou-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). Nesta edição, houve a oportunidade de contar com a presença de pessoas cuja 
língua materna é o francês. Essas atividades percorreram os campos da lexicologia, sintaxe, 
sotaque e compreensão auditiva. Para a realização das mesmas foi necessário confeccionar 
materiais (cartas, tabuleiros, cenários e roteiros de atividade) e criar metodologias. Foram realizados 
doze encontros com duração de uma hora cada, todos às sextas-feiras a partir das 18h00min.  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica: João Fernando Calcagno Camargo, João Paulo Vieira Bonifácio, Luiz 
Carlos Roma Júnior, Mariana Cardoso Melo, Marcos Fernando M. Vilela,  Matheus Santiago 
Ferreira dos Santos;  PET/Letras: Carolina Paluma, Lorraine Belz Silva, Mariana Resende Correa; e 
alunos graduandos no curso de Letras: Naiara Alves Duarte, Rogério de Castro Ângelo. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Estudantes com vivência na língua. 

Justificativa para realização da atividade: 

Proporcionar a prática do francês aos estudantes universitários devido aos vários acordos de 
cooperação com países francófonos estabelecidos com a UFU. Além disso, criar um espaço para os 
demais interessados na cultura francesa.  

Resultados esperados com a atividade: 

Os principais resultados esperados com esta atividade foram: 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. 
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Comentário geral: 

Os relatos dos participantes são sempre positivos quanto à sua evolução e aprendizado da língua 
francesa. Acredita-se que para um bom grupo de conversação o número de participantes deve ser 
restrito e, por isso, sempre são reservadas dez vagas para cada entidade. Outros pontos 
importantes são o contato entre os mais e menos experientes com o idioma e a atividade ser 
organizada por dois grupos PET diferentes. 

 
 
 
Natureza da Atividade Realizada: Grupos de Estudos 

Tema: Grupos de Estudos de Cálculo Diferencial e Integral I, Funções de Variáveis Reais I, 
Métodos Numéricos, Sistemas de Controle, Conversão de Energia, Ciência e Tecnologia dos 
Materiais, Introdução à Tecnologia da Computação, Circuitos Elétricos I e Eletromagnetismo. 

Cronograma de Execução da Atividade:  

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan Fev 

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:  

As petianas Andressa Martins de Sá Fernandes e Mariana Cardoso Melo realizaram a atividade de 
Grupo de Estudos da disciplina de Métodos Numéricos, oferecida pela Faculdade de Matemática 
aos alunos do 4° período do curso de graduação em Engenharia Elétrica, sob a orientação do 
professor Santos Alberto Enriquez Remigio. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelas 
petianas, estão: atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas a respeito do 
conteúdo da disciplina e auxiliar o professor na criação de gabaritos para as listas de exercícios. 

A petiana Andressa Martins de Sá Fernandes também realizou a atividade de Grupo de Estudos de 
Conversão de Energia, oferecida ao 4º período dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 
Biomédica, sob orientação do professor Luiz Carlos Gomes de Freitas. A petiana era responsável 
por verificar toda a infraestrutura e realizar as montagens necessárias para as aulas práticas da 
disciplina, além de tirar dúvidas de alunos. 

A petiana Mariana Cardoso Melo também realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Sistemas de Controle, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 6° período do 
curso de Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor responsável por ministrar as aulas 
práticas, Luciano Coutinho Gomes. Foi prestado atendimento aos alunos para esclarecer dúvidas e 
o professor foi auxiliado na correção dos trabalhos. 

A petiana Thais Morais Abadio realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de Cálculo 
Diferencial e Integral 1, oferecida pela Faculdade de Matemática aos alunos do 1° período de 
graduação de Estatística e Administração, sob a orientação do professor Juliano Gonçalves Oler. 
Dentre as principais atividades desenvolvidas pela petiana estão: atendimento aos alunos com a 
finalidade de esclarecer dúvidas a respeito do conteúdo da disciplina e corrigir listas de exercícios. 

Os petianos Andréia Crico dos Santos e Luiz Carlos Roma Júnior realizaram a atividade de Grupo 
de Estudos na disciplina de Eletromagnetismo, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos 
alunos do 3º período de graduação dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob 
a orientação do professor Geraldo Caixeta Guimarães. Dentre as principais atividades 
desenvolvidas pelos petianos, estão: atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer 
dúvidas a cerca do complexo conteúdo da disciplina e auxiliar o professor na correção de listas de 
exercícios e testes aplicados no decorrer do curso.  

O petiano Luiz Carlos Roma Júnior também realizou a atividade de Grupo de Estudos de Funções 
de Variáveis Reais I, oferecida pela Faculdade de Matemática aos alunos do 1º período de 
Engenharia Elétrica, sob orientação da professora Ana Carla Piantella. Ele atendeu aos alunos que 
apresentavam dúvidas, realizou revisões dos principais tópicos relacionados aos assuntos 
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estudados e elaborou um material que continha todo o conteúdo tratado na disciplina. 

O petiano André Luis Bernuzzi Leopoldino realizou a atividade de Grupo de Estudos de Circuitos 
Elétricos 1, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica para os alunos do 3º período da 
graduação. As atividades estiveram sob as orientações dos professores responsáveis por ministrar 
as aulas teóricas e práticas da disciplina: Adélio José de Moraes e Carlos Eduardo Tavares. Dentre 
as principais atividades desenvolvidas pelo petiano estão: atendimento aos alunos com a finalidade 
de esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da disciplina, auxiliar o professor na elaboração de aulas 
práticas. 

O petiano Antônio César Costa Ferreira Rosa realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina 
de Ciência e Tecnologia dos Materiais oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos 
do 3° período de graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a orientação do 
professor Carlos Eduardo Tavares. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo petiano 
estão: atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas, correção de Estudos Dirigidos 
aplicados antes das provas e prestação de auxílio ao professor no momento de aplicação de 
avaliações. 

O petiano Ygor Cardoso Mendes realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina de 
Introdução à Tecnologia da Computação oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos 
alunos do 1° período de graduação de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, sob a 
orientação do professor Augusto W. Fleury Veloso da Silveira. Dentre as principais atividades 
desenvolvidas pelo petiano estão: atendimento aos alunos para esclarecimento de dúvidas e 
correção de trabalhos feitos pelos alunos semanalmente. 

Promotores da atividade:  

Grupo PET/Eng. Elétrica  

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

 

 

 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Concepção De Uma Estação De Ventilação Automatizada 
Para Estudos De Eficiência Energética 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
    X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
 

Nov 
 

Dez 
 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O petiano Guilherme Bueno de Paula realizou a presente pesquisa com o intuito de analisar os 
componentes de uma estação de ventilação totalmente automatizada. Este estudo foca em 
equipamentos fundamentais para automatização como o CLP, sistema supervisorio e o 
sensoriamento necessário para controlar a principal variável, o vento.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Sérgio Ferreira de Paula Silva, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Prof. Décio Bispo, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Prof. Antônio Carlos Delaiba, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU, laboratório de Eficiência Energética e 
na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu devido a preocupação do petiano Guilherme em ter um contato mais 
aprofundado com as ferramentas da automação industrial. O aluno mostrou-se bem interessado 
nessa parte prática de chão de fábrica e se juntou ao laboratório no intuito de continuar a 
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manutenção de suas 4 bancadas (ventilador, bomba d‟àgua, compressor e esteira transportadora).   

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se entender o funcionamento do sistema supervisor, CLP e sensores, 
almeja-se também ter um conhecimento do protocolo de comunicação utilizado entre os 
componentes bem como seus acionamentos. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa foi finalizada com sucesso, gerando publicação de artigo no evento regional VIII CEEL – 
Conferencia de estudos em Engenharia Eletrica, além disso contribuiu muito para complementar a 
formação do certificado em Automação e Controle, visto que nas disciplinas do certificado ainda não 
existe um contato prático como o oferecido pelo Laboratório de Eficiência Energética.  

Comentário Geral: 

Além de ter finalizado o projeto com sucesso a realização dos estudos permitiu aperfeiçoar ainda 
mais as estações de trabalho do Laboratório de Eficiência Energética, por que durante o projeto foi 
implementado o acesso das bancadas via internet, agora além de automatizada as bancadas 
possuem acesso remoto também. 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

a) X SUDESTE PET (X 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 2010, a Universidade Federal do Rio 
de Janeiro foi sede do evento que ocorreu no período de 01 a 04 de abril. Todos os alunos 
que integravam o PET/Eng.Elétrica na ocasião participaram do evento. 

 

b) XV ENAPET (XV 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 Natal, nas 
dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no período de 25 a 30 de 
julho de 2010, o qual teve a participação de um representante do PET/Eng.Elétrica. 

 

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

1. V ENEEL – V Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Elétrica; 
2. 18º SIICUSP – 18º Simpósio Internacional de Iniciação Científica; 
3. Segunda Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Segundo Encontro de Iniciação 

Científica do Instituto Federal Goiano. 
4. Workshop Fator de Potência e Referência no Brasil. 

 

 

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 com o 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 2010 estão 
relacionadas abaixo: 
  

1. Usina Hidrelétrica de Miranda, Indianópolis - Minas Gerais 

2. General Eletric Motors, Campinas – São Paulo 

3. Biométrica, Americana – São Paulo 

4. SMAR – Sertãozinho, São Paulo 

5. TGM Turbinas – Sertãozinho, São Paulo 

6. Pial Legrand – São Paulo, São Paulo 

7. Olidef cz - produtos neonatais – Ribeirão Preto, São Paulo 

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

9. Cargill – Uberlândia, Minas Gerais 

10. TELCON – Sorocaba, São Paulo 

11. Souza Cruz – Uberlândia, Minas Gerais 

12. Procion Raios X – Ribeirão Preto, São Paulo 

13. Emborcação – Araguari, Minas Gerais 

14. TRAFORIO – São José do Rio Preto, São Paulo 

15. CBMM – Araxá, Minas Gerais 

16. ENGESET – Uberlândia, Minas Gerais 
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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 2010 os representantes 
oficiais nestas reuniões foram os seguintes petianos: Clarissa Valadares Machado, Marcos 
Fernando Menezes Vilela, Thais Morais Abadio, Andréia Crico dos Santos e Luiz Carlos Roma 
Júnior. A petiana Marcela Guitarrara Nirschl Crozara é uma das coordenadoras do InterPET. 

 
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 Geografia, no dia 28 de junho de 2010, foi “Território 
Restrito”, dirigido por Wayne Kramer. 

 
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 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 2010, o grupo elegeu o livro “Desvendando os 
segredos da linguagem corporal”, escrito por Allan e Bárbara Pease, para leitura e posterior 
discussão. Durante o segundo semestre, foi realizada a leitura do livro “O futuro da humanidade”, 
de Augusto Cury. 
 
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. 
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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 André 
Luis Bernuzzi Leopoldino e Antônio César Costa Ferreira Rosa. 

 

CURSOS DE LÍNGUAS 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data: Uberlândia, 02 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
  Tutor 
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