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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES 

 

Relatório Anual de Atividades – 2010 
(01 de março de 2009 a 31 de dezembro de 2009) 

 

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 

Leandro Resende Mattioli Outubro/2006 Maio/2008 7o 80,17 

João Paulo Vieira Bonifácio Março/2007 Maio/2008 6o 82,63 

Marcos Fernando Menezes Vilela Março/2007 Maio/2008 6o 76,88 

João Fernando C.Camargo Outubro/2006 Maio/2008 7o 79,00 

Clarissa Valadares Machado Outubro/2006 Maio/2008 7o 72,73 

Francielen Souza Borges Outubro/2006 Maio/2008 7o 88,47 

Marla Souza Freitas Outubro/2006 Maio/2008 7o 76,27 

Lucas Amaral Sales (1) Março/2006 Abril/2009 7o 81,33 

Guilherme Bueno de Paula Setembro/2007 Abril/2009 5o 81,30 

Andressa Martins de Sá Fernandes Março/2008 Abril/2009 5o 87,93 
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Nome dos bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período letivo 
atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 

Thais Morais Abadio Março/2008 Abril/2009 4o 86,82 

Marcela Guitarrara N. Crozara Março/2008 Abril/2009 4o 89,64 

Nome dos não bolsistas Ingresso na 
IES 

 

Ingresso no 
PET 

Período letivo 
atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 

Cassio Bruno de Araujo Março/2008 Abril/2009 4o 87,64 

Mariana Cardoso Melo Setembro/2007 Abril/2009 5o 76,83 
Notas:  
(1) Petiano ingressou no PET em julho/2007 e se afastou em abril/2008 para realização de estágio na Alemanha. O seu 
reingresso ao PET 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: Palestras, Doação de Sangue, Arrecadação de alimentos, 
roupas, brinquedos, livros e calçados, visitas a Instituições de Assistência Social e empresas 
relacionadas às áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 
Tema: Trote Social: Consciência e Solidariedade - Ver Documento II para maiores detalhes 
Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
 

Jul 
X 

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) com interação à comunidade externa. Trabalha-se 
com 60 alunos, de faixa etária compreendida entre 16 e 25 anos. 

Descrição da Atividade: 

O Trote Social é um projeto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) organizado pelo 
PET/Eng.Elétrica, pela Empresa Júnior (CONSELT) e pelo Diretório Acadêmico (DA) dessa 
faculdade. O projeto tem como objetivo recepcionar e integrar os calouros dos cursos de Engenharia 
Elétrica e Engenharia Biomédica por meio de várias atividades como: arrecadação (alimentos, livros, 
roupas, calçados e brinquedos), doação de sangue, visitas a instituições de assistência social e 
visitas técnicas a empresas relacionadas à engenharia. Tudo isto visa estabelecer o contato desses 
alunos com as comunidades interna e externa à UFU, deixando-os cientes do compromisso social e 
da difícil realidade da sociedade local. Na data destinada à matrícula de ingressantes, a organização 
do Trote Social anexa um material explicativo sobre o mesmo na pasta do aluno calouro e participa 
da recepção aos mesmos. Na primeira semana são realizadas palestras, visita a uma entidade 
social, coffee-breaks, visitas aos laboratórios da FEELT, doação de sangue, apresentação de 
entidades da UFU e arrecadação de alimentos. Ao longo do período letivo 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, àqueles 
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que mais participarem, um curso de eletrônica básica (ministrado por petianos).  

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Justificativa para realização da atividade: 

O Trote Social surgiu com o intuito de recepcionar os ingressantes do Curso de Engenharia Elétrica 
da UFU com maior dinamismo, interação e carisma, favorecendo a extinção da recepção 
convencional (trote), que é bastante depreciativa. Além disso, tem objetivo de proporcionar aos 
ingressantes um contato com a comunidade externa à UFU, tornando-os cientes da carência 
alimentícia, financeira e, principalmente, afetiva, que assola parte da sociedade uberlandense, assim 
como conscientizá-los sobre o compromisso social de cada um. Outra finalidade é auxiliar famílias 
necessitadas com doações de alimentos, roupas, brinquedos, livros e calçados. As atividades 
desenvolvidas neste projeto permitem aos petianos contato com a realidade da comunidade externa 
(os relatos das pessoas das instituições sociais, a felicidade que demonstram ao receberem os 
donativos, a imagem das crianças carentes, os esforços dos voluntários das instituições). Tudo isso 
contribui para a formação social e cidadã dos membros do grupo. 

Trata-se também de uma ferramenta muito importante na diminuição da evasão nos cursos de 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, uma vez que apresenta toda a infraestrutura e 
atividades desenvolvidas pela faculdade, 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 
veteranos, contribuir para a boa formação técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do 
projeto e atender várias famílias e instituições de assistência social com doações. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Os principais resultados alcançados com esta atividade são: redução da ocorrência do trote 
convencional (recepção de calouros), aumento considerável na interação entre alunos da 
graduação, indícios de melhoria na formação técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do 
projeto. Esses resultados foram observados durante as discussões realizadas após as atividades e 
no atendimento às instituições de assistência social com as doações. 

Comentário geral: 

Deve-se ressaltar que este projeto é muito bem aceito pela FEELT e, para viabilizá-lo, tem recebido 
apoio da direção e das coordenações dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. A 
faculdade auxilia financeiramente em parte das despesas das confraternizações e coffee-breaks. 
Além disso, a faculdade contribui fornecendo ônibus para transporte de alunos do Campus Santa 
Mônica da UFU 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 seu 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. 

 



5 

 

 

Natureza da Atividade Realizada: Palestras. 
Tema: Ciclo de Palestras da Faculdade de Engenharia Elétrica 
Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr Mai Jun Jul Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

É um evento direcionado a todos os estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de 
Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, havendo a participação de 
aproximadamente 100 pessoas.  

Descrição da Atividade: 

O Ciclo de Palestras tem a finalidade de promover o aperfeiçoamento técnico de seus participantes 
por meio de palestras temáticas, palestras interdisciplinares e apresentações de trabalhos técnicos. 
As palestras tem a duração de 1 hora e 30 minutos e são distribuídas ao longo do segundo 
semestre de 2009, com temas abordando as grandes áreas de Engenharia Elétrica, como Controle 
e Automação, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia da Computação, Sistemas de Energia e 
Engenharia Biomédica. Os palestrantes são docentes e profissionais das áreas citadas acima, 
enquanto que os petianos são responsáveis pela organização da atividade. 

As apresentações de trabalhos são de 20 a 30 minutos para exposição e 10 minutos para 
discussões, sendo três apresentações por dia, distribuídas no mesmo período das palestras, mas 
com menor freqüência. Os trabalhos inscritos devem ser submetidos na forma de resumo e 
seqüência de tópicos, são analisados previamente pela comissão organizadora, objetivando evitar 
apresentações fora do escopo do evento. 

Em se tratando da divulgação do evento, utiliza-se cartazes, comunicação verbal e internet. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica e Pós-Graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica- FEELT/UFU 

Justificativa realização da atividade: 

O Ciclo de Palestras foi criado para preencher uma lacuna existente na formação dos estudantes de 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU. Dessa maneira, a atividade representa uma 
oportunidade apropriada para alunos que tenham interesse em conhecer assuntos não tratados nas 
disciplinas da graduação, sendo esse conhecimento complementado através das palestras. A 
apresentação de trabalhos promove o aperfeiçoamento prático, por meio da organização de 
apresentações e maior desenvoltura frente ao público. 

Resultados esperados: 

O Ciclo de Palestras pretende alcançar uma formação mais completa dos alunos da FEELT, 
promovendo o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes. A partir das 
palestras espera-se que os participantes tenham um contato com assuntos diferentes dos propostos 
pela ementa do curso, mas importantes para a sua formação profissional. Da mesma forma, espera-
se que os alunos tenham mais iniciativa de apresentar, assistir e discutir os trabalhos desenvolvidos, 
tornando-se mais preparados e seguros para exporem e se posicionarem criticamente frente ao 
público sobre os assuntos abordados. 

Resultados alcançados: 

O Ciclo de Palestras, contou com a participação de alunos da graduação e pós-graduação da 
FEELT/UFU e de outras faculdades da região nas palestras ministradas.  Em sua primeira edição, 
houve 5 palestras, sendo essas “O dia-a-dia do Engenheiro”, “Sistemas Hápticos e Aplicações 
Computacionais”, “Explicações sobre Certificados de Estudos”, “Empregabilidade e Comportamento 
em Entrevistas” e “Quer ser um Profissional de Destaque? Aprenda mais sobre Certificações”. As 
apresentações de trabalhos não ocorreram, devido à falta de submissões de resumos nesta edição. 

Comentário Geral: 
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Em relação à primeira edição do Ciclo de Palestras, não foram alcançados todos os objetivos 
esperados, mas os obtidos forneceram credibilidade ao evento e principalmente conhecimento aos 
participantes. 

 
Natureza da Atividade Realizada: Minicursos 
Tema: Cursos complementares 
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: 

Estudantes de graduação e pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal de Uberlândia, além de estudantes de outros cursos relacionados, prioritariamente, da 
grande área de Ciências Exatas. 

Descrição da Atividade: 

A atividade consiste em vários minicursos, organizados e ministrados por petianos, que contemplam 
ferramentas e tecnologias 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 semana, contando, na maioria das vezes, com uma atividade 
avaliativa no último dia. Para conseguir aprovação, o participante deve atingir uma nota mínima de 
60% na atividade avaliativa e ter frequência igual ou superior a 75%. 

Os assuntos abordados nos cursos de 2009 foram: 

� MATLAB: ambiente interativo de desenvolvimento de aplicações para computação científica 
bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. Petianos ministrantes: 
Cássio Bruno, Guilherme Bueno, João Paulo Vieira, Lucas Amaral, Leandro Resende e 
Mariana Cardoso; 

� Orcad: suíte de aplicativos para simulação de circuitos elétricos e confecção de placas de 
circuito impresso. Petianos ministrantes: Clarissa Valadares, João Fernando, Marcos 
Fernando e Marla Souza; 

� Python: linguagem de programação de computadores e dispositivos móveis emergente, que 
ganhou respaldo nos últimos anos, pela simplicidade de uso e por atender bem os novos 
paradigmas de programação e gerenciamento de projetos de software. Petianos 
ministrantes: Clarissa Valadares, João Paulo Vieira, Lucas Amaral, Leandro Resende e 
Marcos Fernando; 

� Desenvolvimento Web: curso dividido em dois níveis (básico e intermediário), que aborda 
diversas tecnologias, incluindo linguagens, ferramentas e sistemas de banco de dados, 
utilizadas para o desenvolvimento de sites e aplicações Web. Petianos ministrantes: 
Francielen Souza, Lucas Amaral, Leandro Resende e Marla Souza. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Faculdade de Engenharia Elétrica- FEELT/UFU 

Justificativa 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, 
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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 dificuldades, problemas e atividades avaliativas propostos pelos 
ministrantes nos cursos. 

Comentário Geral: 

Após o término dos cursos, vários alunos da graduação e pós-graduação procuraram o grupo no 
intuito de solicitar a abertura de novas turmas, comprovando a importância dos assuntos abordados 
e justificando a realização de alguns destes cursos nos dois semestres letivos. 

 
Natureza da atividade realizada: Aulas expositivas 
Tema: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

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. 

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 2009, 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. 

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 possuía, 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 aptos ao exame de habilitação para a prestação do serviço de 
radioamadorismo, visto que todos os alunos conseguiram obter notas superiores a 70% nos 
simulados aplicados durante o curso. O exame da ANATEL será aplicado em breve com data 
indeterminada. Esta data é determinada pela ANATEL, independente do PET/Eng. Elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Natureza da Atividade Realizada: Conferência para publicação de trabalhos científicos. 
Tema: VII CEEL – VII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr Mai Jun Jul Ago 
X 

Set  
X 

Out 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 VII edição da CEEL aconteceu no período de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2009 nas 
instalações da Universidade Federal de Uberlândia. No entanto, o processo de planejamento da 
conferência começou em fevereiro de 2009, quando foram definidos os detalhes para efetuar a 
chamada de trabalhos (call for papers), tais como cronogramas, templates para artigos completos 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 VII Conferência de Estudos em 
Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra de abertura e 11 sessões técnicas, totalizando 53 
apresentações de artigos nas áreas de Controle e Automação, Eletrônica e Telecomunicações, 
Engenharia Biomédica, Engenharia da Computação e Sistemas de Energia Elétrica. Cada sessão 
técnica teve um público participante de cerca de 50 pessoas. Vale ressaltar que o evento contou 
com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da UFU.  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PÓS-ELETRICA-UFU). 

Justificativa 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 para as atuais exigências acadêmicas. Dessa maneira, a VII 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 completos 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 VII 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 completos. Vale ressaltar que os integrantes do PET Eng. Elétrica atuaram 
como organizadores da atividade e também como participantes, através da apresentação de artigos 
na conferência. 

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 abrange assuntos relevantes no 
cenário científico e estavam bem estruturados, atendendo as expectativas do público. 
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Natureza da atividade realizada: Palestras, dinâmicas e exposição de materiais 
Tema: Semana do Meio Ambiente 
Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Mar Abr Mai Jun 
X 

Jul Ago Set Out 
 

Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

A atividade foi destinada a estudantes da graduação da Universidade Federal de Uberlândia e a 
alunos do ensino fundamental de escolas públicas da cidade de Uberlândia. 

Descrição da Atividade: 

O evento “Semana do Meio Ambiente” ocorreu na semana em que se comemora o Dia Mundial do 
Meio Ambiente (05 de junho de 2009) e é composto por atividades baseadas no pressuposto da 
metodologia de orientações e discussões buscando soluções efetivas e a conscientização dos 
participantes. Essa semana foi caracterizada pela realização de palestras e mesas redondas, 
abrangendo diversos temas dentro do contexto do meio ambiente. Os palestrantes e debatedores 
das mesas redondas eram profissionais envolvidos em estudos e trabalhos relacionados ao meio 
ambiente. Simultaneamente às discussões, ocorreu uma exposição de materiais reciclados, vídeos 
de algumas situações reais que retratam a degradação da natureza e banners referentes às 
pesquisas feitas por grupos PET que relacionavam questões ambientais às suas respectivas áreas 
acadêmicas. No último dia, cada grupo PET se tornou responsável pela realização de dinâmicas e 
atividades de conscientização em escolas de ensino fundamental.  

O PET/Eng.Elétrica participou como um dos organizadores dessa atividade em parceria com outros 
grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia. 

Promotores da atividade: 

Grupos PET integrantes do InterPET da Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU – e escolas estaduais e municipais participantes do 
evento.  

Justificativa realização da atividade: 

O grupo PET/Eng. Elétrica participa dessa atividade por considerá-la de suma importância à 
formação cidadã da comunidade externa quanto à conscientização ambiental. A Semana 
proporciona ainda um maior contato com a comunidade e instiga sua participação como cidadão na 
busca de informações, possibilitando a sensibilização dos participantes. Dessa forma, esses se 
tornam co-responsáveis pelo modelo de gestão ambiental em uma sociedade que pretende ser 
sustentável, atuando na conservação e preservação dos recursos naturais. Devido à importância do 
Dia Mundial do Meio Ambiente, decidiu-se pela implementação da Semana do Meio Ambiente na 
Universidade Federal de Uberlândia. 

Resultados esperados: 
Com esta atividade, era esperado que os participantes do evento pudessem conhecer mais sobre os 
recursos naturais e a situação atual dos mesmos quanto à preservação. Além disso, o evento 
atualiza a concepção ecológica dos estudantes, visto que o mercado atual exige a consciência 
ambiental para com as relações sócio-econômicas.  
 
Resultados alcançados: 

O evento proporcionou um contato entre os organizadores e estudantes de ensino fundamental, 
promoveu discussões pertinentes sobre as dinâmicas desenvolvidas e conseguiu despertar o 
interesse dos estudantes pelas questões ambientais. 
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Natureza da atividade realizada: Aulas Extracurrilares modularizadas para Alunos de Ensino 
Médio.  
Tema: Projeto Modularizado de Educação - PME 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai 
 

Jun 
 

Jul Ago Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 

Público Alvo: 

Projeto destinado a alunos de Ensino Médio da 1° e 2° série da Escola Estadual Messias Pedreiro 
da cidade de Uberlândia/MG com dificuldades nas matérias de Física e Matemática. 

Descrição da Atividade: 

Este projeto visa suprir a deficiência das disciplinas de Matemática e Física para os alunos do 
Ensino Médio através de aulas extracurriculares modularizadas, de forma que os alunos possam 
escolher participar dos módulos com o conteúdo que tenham maior dificuldade. Os conteúdos 
escolhidos para tais módulos abrangem matérias básicas, objetivando sanar dúvidas que 
frequentemente os alunos trazem desde o ensino fundamental e que dificultam a continuidade da 
formação no ensino médio. Os módulos abordados foram: Operações Matemáticas Elementares, 
Razões e Proporções, Trigonometria Básica e Análise de Vetores, esclarecendo a parte matemática 
e as suas aplicações na física. Cada módulo é composto por um total de duas aulas ministradas em 
um horário extra após o término das aulas normais dos alunos. Tais aulas são de responsabilidade 
de uma dupla de petianos divididos por meio de uma escala. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Coordenação Pedagógica e Diretoria da Escola Estadual Messias Pedreiro. 

Justificativa realização da atividade: 

Os alunos de ensino médio normalmente enfrentam diversas dificuldades para compreender 
algumas matérias de Física e Matemática por não terem tido uma base bem estruturada durante o 
ensino fundamental em alguns conteúdos necessários no ensino médio. Tal fato ocorre pela 
dificuldade dos alunos na compreensão destas, ou ainda pelo fato de que alguns professores de 
escolas públicas não conseguem cumprir todo o conteúdo programático das disciplinas, tornando  
deficiente a formação dos estudantes durante o ensino médio.  

Resultados esperados: 
Os resultados esperados são a minimização de reprovações de alunos nas matérias de exatas do 
ensino médio, devido às dificuldades básicas vindas do ensino fundamental. 
Resultados alcançados: 

Ao longo da atividade os petianos notaram a evolução dos alunos por meio da realização de 
diversos exercícios em sala que abordavam o conteúdo e o crescente interesse e facilidade dos 
alunos em tais matérias. É notável também o sucesso da atividade por parte dos integrantes do 
grupo que puderam aperfeiçoar as suas práticas de ensino e tiveram a oportunidade de conviver 
com pessoas de diferentes níveis de instrução. 

Comentário Geral: 

Pode-se concluir que a atividade proposta pelo grupo foi realizada com sucesso visto que os 
objetivos foram alcançados de maneira satisfatória pelas duas partes do projeto. O grupo enfrentou 
algumas dificuldades em relação ao interesse de certos alunos que participaram do projeto, porém o 
fato foi contornado e as atividades realizadas normalmente. 
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Natureza da atividade realizada: Apresentação e feira de exposição. 
Tema: I Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – I 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 
X 

Jul Ago Set Out 
 

Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

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

Descrição da Atividade: 

Os alunos da primeira turma do curso técnico de Segurança do Trabalho do SENAC realizaram no 
período de 22 a 26 de Junho de 2009 a I Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho 
com objetivo de praticar uma das atividades que deverão realizar dentro do seu campo 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, além de 
mostra de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individuais).  

Os petianos envolvidos nesta atividade foram: Andressa Martins, Cássio Bruno, Francielen Souza, 
João Fernando Calcagno, João Paulo Vieira, Lucas Amaral, Marcela Guitarrara, Marcos Fernando 
Menezes, Mariana Cardoso e Thais Morais. 

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 I Turma do Curso Técnico de Segurança no Trabalho. 

Justificativa realização da atividade: 

O grupo PET/Eng. Elétrica se disponibilizou em participar dessa atividade por considerá-la de suma 
importância para a melhoria da divulgação dos meios e métodos de 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 essa atividade era esperado que os participantes do evento pudessem conhecer mais sobre os 
perigos no manuseio da eletricidade e as formas de prevenção de acidentes utilizando EPI’s. 

Resultados alcançados: 

O evento proporcionou um clima agradável, no qual foi possível estabelecer o contato entre os 
apresentadores e estudantes dos cursos técnicos. Através da comunicação com os participantes e 
outros apresentadores, pode-se constatar que o evento atendeu às expectativas dos envolvidos, 
tanto na visão dos apresentadores como na dos participantes. 

 
Natureza da atividade realizada: Aulas e Atividades Complementares 
Tema: Projeto de Educação Auxiliar 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev 
X 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago Set Out Nov Dez 

Público Alvo: 

Projeto destinado a alunos da 1° série do ensino médio da Escola Estadual Ederlindo Lannes 
Bernardes da cidade de Uberlândia/MG. Participaram do projeto 147 alunos divididos em 4 turmas 
de aula. 

Descrição da Atividade: 

O Projeto Educação Auxiliar visa suprir a deficiência da disciplina de Física para os alunos do 
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Ensino Médio através de aulas extracurriculares ou atividades que permitam aos beneficiados um 
melhor entendimento do assunto abordado. 

Os integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica trabalharam em duplas para preparar as aulas 
ministradas em cada semana. As aulas seguiram o conteúdo programático do Programa de Ação 
Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior (PAAES) da Universidade Federal Uberlândia, que é um 
programa destinado exclusivamente aos candidatos que tenham cursado os últimos quatro anos do 
Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio Regular na rede pública. Dessa forma o projeto visa, 
além de apresentar aos alunos esse novo programa da universidade, também influenciá-los a 
ingressarem na UFU, trabalhando com a autoestima dos mesmos e incentivando-os à busca pelo 
conhecimento. 

Foi utilizado um material composto por exercícios aplicados em edições passadas dos processos 
seletivos da UFU relativos à matéria abordada no projeto. A elaboração desse material contou com 
o apoio dos professores de Física da escola, que por meio de informações sobre os assuntos que 
estão sendo abordados em sala de aula, auxiliaram na escolha dos exercícios. 

Para estimular o aprendizado dos alunos envolvidos foi distribuída uma pontuação em atividades 
propostas (listas de exercícios, exercícios desafio, trabalhos, entre outros) semanalmente pelos 
petianos. Esta pontuação foi contabilizada na nota final da disciplina de Física. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng.Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Coordenação Pedagógica e Diretoria da Escola Estadual Ederlindo Lannes Bernardes. 

Justificativa realização da atividade: 

É comum que professores de escolas públicas não consigam cumprir todo o conteúdo da disciplina 
de Física do Ensino Médio, fato que se justifica pela falta de tempo. Ou seja, o conteúdo por ano 
letivo é muito extenso para poucos horários de aula ou por diversos empecilhos estruturais que as 
escolas públicas enfrentam. Assim, o grupo PET/Eng.Elétrica, por ter vários petianos que estudaram 
em escolas públicas e que conheceram essa realidade, percebeu que possuía as ferramentas 
adequadas para auxiliar na educação dos alunos de escolas públicas. Além deste problema, 
também se pode notar a descrença por grande parte dos alunos de escolas públicas na 
possibilidade de ingressarem em uma universidade pública. Portanto, o Projeto Educação Auxiliar 
criado pelo Grupo PET/Eng.Elétrica tem o objetivo de auxiliar a escola no ensino de Física do 
Ensino Médio por meio de atividades que supram as necessidades e os problemas enfrentados por 
ela, como forma de preparação e incentivo a prestarem o vestibular. A iniciativa além de beneficiar 
os alunos, permite aos petianos um contato com a realidade de uma escola pública e com as várias 
formas da prática do ensino. 

Resultados esperados: 

Os resultados esperados consistem em suprir a deficiência na apresentação da disciplina de Física 
para os alunos, trabalhar com a autoestima dos mesmos e incentivá-los a participar dos processos 
seletivos da Universidade Federal de Uberlândia. 

Resultados alcançados: 

Os alunos ficaram cientes dos processos seletivos da UFU e mostraram interesse em prestá-los. 
Além disso, o conteúdo programático de Física da escola foi concluído. É notável também que os 
integrantes do grupo puderam aperfeiçoar as suas práticas de ensino e tiveram a oportunidade de 
conviver com pessoas de diferentes níveis de instrução. 

Comentário Geral: 

O grupo enfrentou algumas dificuldades em relação ao interesse de certos alunos, apoio da 
coordenação da escola e horário disponibilizado por ela. A escola passava por problemas de 
infraestrutura e de organização que refletiram negativamente na execução do projeto. Apesar de 
todos os empecilhos as atividades foram realizadas como previsto. O projeto não teve continuidade 
devido à falta de preparo e organização da escola para dar o suporte a esse tipo de atividade. 
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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 
 

Fev 
 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos 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). 

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 está em andamento e, até o presente momento, foram realizados estudos bibliográficos 
sobre diferentes sistemas elétricos de potência e seus métodos de controle de freqüência, além das 
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. 

 
Título da pesquisa/Tema de estudo: WiMAX: Conceitos gerais e aplicação em sistemas 
elétricos 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
    X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
 

Jan 
 

Fev 
 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Francielen Souza Borges, João Fernando Calcagno Camargo, Leandro Resende 
Mattioli, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara e Mariana Cardoso Melo realizaram a presente pesquisa 
com o intuito de desenvolver um sistema de monitoramento de uma malha elétrica de grande porte 
como, por exemplo, a malha de uma concessionária de energia elétrica. O sistema possuía alta 
capacidade de transmissão de dados. Além dos dados de tensão no local desejado, foi proposta a 
transmissão de sinais de vídeo e telemetria para que fosse possível um monitoramento visual. Tal 
sistema poderia mostrar o nível de eficiência da tecnologia WiMAX em ambientes com obstáculos.  
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Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

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

Prof. Gilberto Arantes Carrijo, PhD. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa foi desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU (simulações indoor), no Campus Santa 
Mônica da UFU (simulações outdoor) e na sala do PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade que as concessionárias têm de monitorar sua malha elétrica 
tanto na parte de qualidade de energia, quanto na parte visual, pois freqüentemente ocorrem 
desastres naturais, tais como, enchentes, tempestades, raios, etc, que podem desligar quase toda 
malha.   

Resultados esperados com a pesquisa: 

Com esta pesquisa espera-se testar a tecnologia WiMAX em um ambiente hostil, como uma malha 
elétrica de uma concessionária, além disto espera-se solucionar o problema de transmissão de 
dados a longa distância com alta qualidade e alta taxa de transmissão. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Com a pesquisa, foi possível tirar conclusões sobre a tecnologia WiMAX, provando ser eficaz no 
monitoramento elétrico em ambientes hostis, devido as suas características especiais de operação.  

Comentário Geral: 

Essa pesquisa foi interessante, pois foi utilizada uma tecnologia relativamente nova que não é 
mostrada nas aulas práticas da graduação e será futuramente repassada para graduação.  

 
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 
 

Fev 
 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Cassio Bruno Araujo, Clarissa Valadares Machado, Daiane Rezende Carrijo, João 
Paulo Vieira Bonifácio, Marcos Fernando Menezes Vilela e Rodrigo Sousa Ferreira e Thais Morais 
Abadio realizaram a presente pesquisa que foi planejada com o seguinte nome “Desenvolvimento E 
Análise De Um Sistema Fotovoltaico Para Iluminação Com Enfoque E Qualidade De Energia”. Esta 
pesquisa possui como enfoque 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. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU e na sala do PET/Eng. Elétrica com a 
colaboração do Prof. Dr. João Batista Vieira Junior da FEELT/UFU e dos alunos de pós-graduação 
do Laboratório de Eletrônica de Potência da FEELT/UFU. 

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 
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ensino e extensão que envolvam conceitos teóricos, ferramentas e resultados experimentais 
contempladas na pesquisa.  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Definir e efetuar a montagem de uma estrutura teste, de baixa potência, responsável por alimentar 
através de painéis fotovoltaicos um sistema de iluminação constituído por lâmpadas LED, 
independente da rede elétrica. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

A pesquisa está em andamento e, até o presente momento, foram realizados estudos bibliográficos 
sobre o funcionamento das diversas partes que comporão o sistema e alguns componentes do 
sistema já foram projetados e construídos, como por exemplo a lâmpada LED e um conversor Boost 
quadrático. 

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 e o banco de baterias. 
Sendo assim, o grupo pretende concluí-la em 2010. 

 

 

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) VII CEEL (VII 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. E é 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 muito importante na diminuição da evasão e da repetência 
nos cursos de Engenharia Elétrica e Biomédica, pois apresenta aos estudantes de graduação 
as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em laboratórios de pesquisa, fazendo 
com que estes conheçam melhor o seu curso e possivelmente se interessem mais pelas 
disciplinas que são estudadas na graduação. 

b) Trote social - Considerando que o Trote Social contribui para o fim da recepção convencional 
de calouros (Trote), intensifica o relacionamento entre alunos ingressantes e veteranos e 
favorece a boa formação social, cultural e cidadã dos participantes do projeto, conclui-se que 
esta é uma atividade inovadora, embora já seja realizada há mais de cinco anos. Trata-se 
também de uma ferramenta impactante e de grande importância nos cursos de Engenharia 
Elétrica e Engenharia Biomédica, uma vez que apresenta toda a infraestrutura, atividades 
desenvolvidas pela faculdade, áreas de conhecimento e oportunidades oferecidas aos 
estudantes de graduação de uma forma interativa e continuada. 

c) Cursos complementares - Os cursos complementares 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. 
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4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e alunos), de 
modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 
 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi 
cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

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

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

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

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

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

Justifique: a) A organização da Jornada PET pelos Grupos PET integrantes do InterPET da 
Universidade Federal de Uberlândia, iniciou-se no final do ano de 2008, com a divisão dos grupos em 
comissões com atividades pré-determinadas, além do inicio da concepção dos minicursos  que 
seriam oferecidos aos participantes do evento. Em 2009 a atividade estava em processo de 
finalização, mas sua execução foi impossibilitada pela Pró-Reitoria de Graduação devido ao surto de 
casos de Gripe do Vírus H1N1 na cidade de Uberlândia, que impossibilitou a volta às aulas dos 
alunos que estavam em férias . Esta medida tomada pela Pró-Reitoria de Graduação tinha o objetivo 
de evitar que a Universidade fosse responsabilizada por contaminação dos participantes do evento no 
âmbito universitário. A atividade será realizada normalmente no ano de 2010 dando prosseguimento 
aos trabalhos realizados anteriormente pelos grupos. 

b) A atividade V Vem para UFU prevista para ser realizada juntamente com a Pró-Reitoria de 
Graduação e a Faculdade de Engenharia Elétrica, também foi cancela devido o número de casos de 
Gripe do Vírus H1N1 em Uberlândia, sendo reprogramada para o ano de 2010. 

c) A atividade Monitoria Virtual prevista no Relatório de Planejamento de 2009 foi substituída pela 
atividade PME – Programa Modularizado de Educação, pois o grupo PET/Eng.Elétrica concluiu que a 
segunda atividade seria mais eficiente para alcançar os objetivos previstos para tais atividades de 
extensão.  

d) A pesquisa “Aquisição de Sinais Eletrocardiográficos Utilizando Técnicas de Redução de Ruídos” 
prevista para 2009 foi substituída pela pesquisa “WIMAX: Conceitos Gerais e Aplicação em Sistemas 
Elétricos” devido à primeira possuir um custo elevado para a sua execução e aquisição, sendo a 
segunda com maior viabilidade econômica. E a pesquisa Análise Teórico-Experimental de um modelo 
de Sistema de Conversão Eólica não foi realizada, pois um dos membros da pesquisa recebeu bolsa 
para intercâmbio na França e a equipe decidiu não dar prosseguimento a esta, focalizando nas outras 
pesquisas já existentes no grupo PET. 

 
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 
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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 
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) VII CEEL (Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica): este evento, organizado 
pelo nosso grupo PET e apoiado pelos cursos de graduação e pós-graduação de nossa 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. 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 
gestão do PET: 

(  ) Excelente  (X) Regular 
(  ) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: O fator negativo reside no fato dos constantes atrasos no pagamento das bolsas no inicio 
de cada ano, além de não haver pessoas disponíveis para esclarecer duvidas quanto ao custeio e 
prestação de contas, assim como a falta de informação sobre os campos a serem preenchidos na 
base do Sigproj para envio de relatórios, a demora para divulgação das datas limites para envio e a 
entrega dos modelos dos relatórios de atividades e planejamento. 
 
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 semestre. O caráter de ensino é abordado por meio de palestras sobre vários tópicos, 
conhecimento em loco 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, além das apresentações das diversas pesquisas realizadas pelo grupo PET e 
demais entidades, a fim de despertar curiosidade e interesse nos ingressantes para 
posteriormente compor a equipe de pesquisa da faculdade.  

b) A SIPAT – I Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial – SENAC, compreendeu o caráter de indissociabilidade devido à 
apresentação dos riscos de acidentes com eletricidade no ambiente de trabalho e os métodos 
de proteção para um público externo à Universidade. Pessoas que poderão utilizar estes 
conhecimentos futuramente em suas vidas profissionais, e por ter requerido pesquisas do 
assunto pelos membros do grupo PET para elaboração de todo o material de apresentação 
da semana. 
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c) O Curso Preparatório ao Radioamadorismo tem o objetivo de fornecer conhecimentos da área 
de radioamadorismo tanto para a comunidade externa quanto para a acadêmica, abordando 
os pilares de ensino e extensão. A vertente de pesquisa é inclusa na atividade devido a 
necessidade dos membros pesquisarem a relação entre as disciplinas abordadas na 
graduação, e o conteúdo referente a aplicação de eletrônica no radioamadorismo. 

 
5.2. Dirigidas ao Tutor  

 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ participou no ano 
de 2009. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 
Artigos de Congressos/Conferências de 2009 
 
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) 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 
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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:  8th 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:  8th 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 (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 
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Home page do trabalho (URL): http://www.feg.unesp.br/clagtee 
Classificação do evento: Internacional  Local: Ubatuba-SP 
Nome do evento: - 8th 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 2009 
 
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 2009 (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. 

 
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 
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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. 

 
 
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 
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Eletromagnetismo (sob minha responsabilidade), a qual pertence a grade curricular dos cursos 
de graduação em Engenharia Elétrica e em Engenharia Biomédica da UFU. 

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

 
5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 

 
5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, indicando o 

evento, o local e a data. 
 
Artigo: “Método de Medição de Iluminância de Exteriores de acordo com a Norma NBR 5101". 
Autores: Rodrigo Sousa Ferreira, Daiane Rezende Carrijo, João Paulo Vieira Bonifácio,  
Marcos Fernando Menezes Vilela, Clarissa Valadares Machado e Sebastião Camargo Guimarães Jr. 
Evento: VI CEEL – VII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Fortaleza – CE 
 
Artigo: “Montagem de um Lâmpada LED e medição de seus Parâmetros Térmicos e Elétricos de 
Operação". 
Autores: Rodrigo Sousa Ferreira, Daiane Rezende Carrijo, João Paulo Vieira Bonifácio, Marcos 
Fernando Menezes Vilela, Clarissa Valadares Machado e Sebastião Camargo Guimarães Jr. 
Evento: IV ENEEEL – IV Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Elétrica 
Local: Fortaleza – CE 
 
Artigo: “Procedimento de Medição de Iluminância de Exteriores". 
Autores: Rodrigo Sousa Ferreira, João Paulo Vieira Bonifácio, Daiane Rezende Carrijo, Marcos 
Fernando Menezes Vilela, Clarissa Valadares Machado e Sebastião Camargo Guimarães Jr. 
Evento: IV ENEEEL – IV Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
 
Artigo: “Análise do Comportamento Dinâmico da Frequência de um Sistema Elétrico sob 
Sobrecargas". 
Autores: Daiane Rezende Carrijo, Raphael Ferreira Vieira, Rodrigo Sousa Ferreira e Geraldo Caixeta 
Guimarães. 
Evento: VI CEEL – VII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
 
Artigo: "Estudo das Técnicas Atuais para Extração das Ondas de Jewett" 
Autores: João Paulo Vieira Bonifácio, Kheline Fernandes Peres Naves, Adriano O. Andrade. 
Evento: 24° Encontro Internacional de Audiologia - EIA 
Local: Bauru - SP 
  
 
Artigo: "Reconstrução de Objetos Pontuais 3D com Funções de Base Radial" 
Autores: João Paulo Vieira Bonifácio, Cleber Zacarias dos Reis Jr 
Evento: 17° Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP - SIICUSP 
Local: São Carlos - SP 
  
Artigo: "Proposta de um Sistema Fotovoltaico com Lâmpadas LED para Substituição da Iluminação 
dos campi da UFU" 
Autores: João Paulo Vieira Bonifácio, Clarissa Valadares Machado, Marcos Fernando Menezes Vilela. 
Evento: 17° Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP - SIICUSP 
Local: São Carlos - SP 
 
Artigo: “WIMAX: Conceitos gerais e aplicação em sistemas elétricos.” 
Autor: João Fernando Calcagno Camargo. 
Evento: VI CEEL – VI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
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Artigo: “WIMAX: Conceitos gerais e aplicação em sistemas elétricos.” 
Autor: João Fernando Calcagno Camargo. 
Evento: 17° Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP - SIICUSP 
Local: São Carlos - SP 
 
 
Artigo: “Desenvolvimento de uma Interface Gráfica para Visualização e Detecção Manual dos 
Potenciais Evocados Auditivos do Tronco Encefálico” 
Autores: Marla Souza Freitas, Natália Peixoto Nogueira, Francielen Souza Borges e Adriano O. 
Andrade 
Evento: VII CEEL – VII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
 
Artigo: “Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da Energia Elétrica de um Sistema 
Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando Lâmpadas Led” 
Autores: Rodrigo Sousa Ferreira, João Paulo Vieira Bonifácio, Daiane Rezende Carrijo, Clarissa 
Valadares Machado, Marcos Fernando Menezes Vilela, Sebastião Camargo Guimarães Junior. 
Evento: IX SudestePET – IX Encontro dos Grupos PET da Regiao Sudeste. 
Local: Uberlândia - MG 
 
 
5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, relacione, 

no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação acadêmica e 
na formação cidadã dos petianos. 

 
(a) As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng.Elétrica/UFU, em sua maioria, intensificam o 
contato dos petianos com os professores da FEELT e de outras faculdades e IES, assim como 
profissionais de várias empresas relacionadas às áreas de Eng. Elétrica e Eng. 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. 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, 07 de maio de 2010 
 
 
Assinatura do Tutor: 
 
 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 
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Outras Atividades 
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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 participaram do 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 da primeira edição foram: Clarissa Valadares Machado, Daiane 
Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Francielen Souza Borges, João Fernando Calcagno 
Camargo, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Lucas Amaral Sales, Marcos 
Fernando Menezes Vilela, Marla Souza Borges e Rodrigo Sousa Ferreira. Já os ministrantes da 
segunda edição foram: Andressa Martins de Sá Fernandes, Cassio Bruno de Araujo, Guilherme 
Bueno de Paula, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara,Mariana Cardoso Melo, Thais Morais Abadio. 
Ambas as edições contaram com a colaboração do aluno de graduação Germano Ferreira Santos. 
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 computacionais envolvendo o programa Orcad, 
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. Certificados de participação foram entregues para aqueles 
alunos que obtiveram freqüência mínima de 75% no curso. Além disso, 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 no curso de Engenharia Elétrica e Biomédica devido à falta de contato com 
aplicações práticas no ciclo básico dos respectivos cursos. Além disso, os participantes por meio 
das aulas práticas e teóricas terão uma noção sobre o que será abordado no decorrer do curso, 
atraindo-os para algumas das aplicações mais importantes na graduação, de forma que a evasão 
destes nos cursos é 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 básica acerca 
de circuitos básicos elétricos e eletrônicos. 

Resultados alcançados com a atividade:  

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

Este curso teve uma dinâmica muito interessante, pois concomitantemente à aprendizagem de 
novos conceitos pelos alunos, transcendeu-se o conhecimento nos laboratórios, o que fez surgir 
novas dúvidas não percebidas durante a parte expositiva. Outra importância foi a simulação das 
experiências por meio de um software, o que estimulou os participantes a buscarem mais 
conhecimentos sobre este, levando-os a fazer, na maioria dos casos, o curso de Orcad oferecido 
pelo próprio grupo PET. 

 
Natureza da atividade realizada: Encontro dos Grupos PET da Região Sudeste para discussões 
sobre o programa. 
Tema: IX Sudeste PET – Encontro dos Grupos PET da região Sudeste: “Desafios da 
Indissociabilidade” 
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 Set Out 
 

Nov Dez Jan 
X 

Fev 
X 

Público Alvo: 

O público alvo do IX Sudeste PET foi toda a comunidade acadêmica - petianos, egressos e tutores - 
ligada aos Grupos PET da região Sudeste do Brasil. Atualmente a região Sudeste do país conta 
com aproximadamente 143 grupos PET, e o estado de Minas Gerais, em especial, abarca cerca de 
52 destes grupos. O evento teve um número de aproximadamente 750 participantes. 

Descrição da Atividade: 

Considerando a já notada relevância de encontros entre os grupos PET (Sudeste PET, ENAPET, 
entre outros) e, levando-se em conta que o InterPET da Universidade Federal de Uberlândia, que 
hoje possui por volta de 190 petianos, os grupos PET UFU propuseram, juntamente com os 
Institutos e Faculdades dos respectivos cursos e a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), o IX 
Sudeste PET – Encontro dos Grupos PET da região Sudeste: Desafios da Indissociabilidade; evento 
este que se encontrou em sua nona edição; e já ocorreu outras duas vezes no estado de Minas 
Gerais, como o IV Sudeste PET “Ampliando Fronteiras com a Força do Conhecimento” que ocorreu 
na Universidade Federal de Lavras – UFLA- na cidade de Lavras no ano de 2004, e ainda o VII 
Sudeste PET “Ensinar, Aprender e Fazer – A consolidação dos pilares” que ocorreu na Universidade 
Federal de Viçosa –UFV- na cidade de Viçosa no ano de 2007. 
O IX Sudeste PET – Encontro dos Grupos PET da região Sudeste: “Desafios da Indissociabilidade” 
teve em sua programação Mesas-redondas, Palestras, Grupos de Trabalho (GTs) e Grupos de 
Discussão (GDs), Encontros por área, Encontros de tutores, Apresentação de trabalhos (painel), 
Assembléia Geral, Plenária, Show de Talentos e Apresentações Culturais realizado nos dias 30 de 
abril, 01 e 02 de maio de 2009. 
A organização do evento contou com uma comissão geral, composta por representantes dos grupos 
PET/UFU e seus Tutores, subdividida em outras quatro comissões, cada uma com funções 
específicas, quais sejam: Científica, Divulgação, Infraestrutura e Patrocínio. A organização do 
evento iniciou-se no final de 2008 e prosseguiu durante os meses subsequentes de 2009 até a data 
de sua realização. 
Promotores da atividade: 

InterPET da Universidade Federal de Uberlândia  

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Institutos e Faculdades com Grupos PET implantados e a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
da Universidade Federal de Uberlândia. 

Justificativa realização da atividade: 

O Sudeste PET é um encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de 
Educação Tutorial (PET) dessa região a fim de discutir questões relativas à administração, ao 
acompanhamento, a fiscalização e a outros temas importantes para o desenvolvimento e 
melhoramento do Programa. Além disso, o IX Sudeste PET faz jus ao compromisso do Programa de 
Educação Tutorial (PET) para com a comunidade acadêmica ligada aos Grupos PET, cumprindo 
com as orientações propostas pelo Ministério da Educação e Secretaria de Educação Superior 
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inclusas no Manual de Orientações Básicas do Programa de Educação Tutorial - PET, de acordo 
com as normas instituídas pela Lei 11.180 de 23 de setembro de 2005, pelas Portarias MEC n.º 
3.385 de 29 de setembro de 2005 e n.º 1.632, de 25 de setembro de 2006. Desse modo, o IX 
Sudeste PET busca promover a melhoria do Programa, ampliando a formação dos petianos e 
tutores e objetivando a qualidade acadêmica necessária para um bom desenvolvimento intelectual, 
humano e social. 
Resultados esperados: 

Os resultados esperados com o encontro eram proporcionar a aproximação dos corpos docentes e 
discentes dos Programas, discutir temas atuais e de interesse nacional, incentivar novas práticas 
por parte dos grupos PET baseando-se na funcionalidade social através da integração Ensino, 
Pesquisa e Extensão, conhecer os projetos dos Grupos PET, incentivar a produção e a 
apresentação de trabalhos científicos, bem como o surgimento de novas possibilidades de 
pesquisas em diversas áreas. 
Resultados alcançados: 

O InterPET após o evento, em reunião, concluiu que todos os resultados esperados com o encontro 
foram alcançados satisfatoriamente. 

 

 
Natureza da Atividade Realizada: Grupos de Estudos 
Tema: Grupos de Estudos de Circuitos Elétricos I, Eletromagnetismo, Sistemas de Controle, 
Máquinas Elétricas, Engenharia de Software, Métodos Matemáticos e Anatomia. 
Cronograma de Execução da Atividade:  

Mar 
 

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 dificuldade na compreensão do conteúdo do programa durante 
o semestre letivo. 

Descrição da Atividade:  

O petiano Marcos Fernando Menezes Vilela realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina 
de Máquinas Elétricas oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 5° período de 
graduação, sob a orientação do professor responsável por ministrar as aulas práticas desta 
disciplina no período do relatório (Dr. Luiz Carlos Gomes  de Freitas). 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 dos planos de aula de 
laboratório realizando juntamente com este os testes nas máquinas elétricas e acompanhar os 
alunos nos estudos de laboratório nas semanas que precedem a prova prática. 

Os petianos João Paulo Vieira Bonifácio e João Fernando Calcagno Camargo realizaram a atividade 
de Grupo de Estudos da disciplina de Sistemas de Controle, oferecida pela Faculdade de 
Engenharia Elétrica aos alunos do 5° período do curso de graduação em Engenharia Elétrica e 6° 
período do curso de Graduação em Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor 
responsável por ministrar as aulas práticas desta disciplina no período do relatório (Dr. Luciano 
Coutinho Gomes). Dentre as principais atividades desenvolvidas pelos petianos estão: atendimento 
aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da disciplina e auxiliar o 
professor na correção dos trabalhos e listas de exercícios. 

Os petianos Francielen Souza Borges, Guilherme Bueno de Paula e Lucas Amaral Sales 
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 Dr. Geraldo 
Caixeta Guimarães. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelos petianos, estão: 
atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas do conteúdo da disciplina e 
auxiliar o professor na correção de listas de exercícios e testes.  

O petiano Rodrigo Sousa Ferreira realizarou a atividade de Grupo de Estudos na disciplina 
de Circuitos Elétricos 2, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 4º 
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período de graduação do curso de Engenharia Biomédica, sob a orientação do professor 
Mauro Guimarães. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo petiano, estão: 
atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas do conteúdo da disciplina e 
auxiliar o professor na correção de listas de exercícios. 
 

A petiana Andressa Martins de Sá Fernandes realizou a atividade de Grupo de Estudos da 
de Circuitos Elétricos 1 pela Faculdade de Engenharia Elétrica para os alunos de terceiro 
período da graduação. As atividades estiveram sob as orientações dos professores 
responsáveis por ministrar as aulas teóricas e práticas da disciplina. Dentre as principais 
atividades desenvolvidas pela petiana estão: atendimento aos alunos com a finalidade de 
esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da disciplina,auxiliar o professor na elaboração das 
aulas de laboratório e corrigir os relatórios dos alunos que cursaram a disciplina. 

A petiana Mariana Cardoso Melo realizou 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 responsável por ministrar as aulas 
práticas desta disciplina no período do relatório (Dr. Santos Alberto Enriquez Remigio). Dentre 
as principais atividades desenvolvidas pelos petianos estão: atendimento aos alunos com a 
finalidade de esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da disciplina e auxiliar o professor na criação 
de gabaritos para as listas de exercícios. A petiana também realizou a atividade de Grupo de 
Estudos da disciplina de Engenharia de Software, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica 
aos alunos do 3° período do curso de graduação em Engenharia Elétrica, sob a orientação do 
professor responsável por ministrar as aulas práticas desta disciplina no período do relatório 
(Dr. Alexandre Cardoso). Dentre as principais atividades desenvolvidas pela petiana na monitoria 
dessa disciplina estão: atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca do 
conteúdo da disciplina e auxiliar o professor na correção dos trabalhos  

Promotores da atividade:  

Grupo PET/Eng. Elétrica  

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

 

a) IX SUDESTE PET (IX 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. 

Neste ano, a Universidade Federal de Uberlândia foi sede do evento que ocorreu no período de 30 de 

abril a 2 de maio. O evento foi organizado pelos grupos PET integrantes do InterPET da UFU. O 

PET/Eng.Elétrica teve dois de seus integrantes como coordenadores gerais do evento e todos os 

outros membros auxiliaram na organização e execução do encontro. 

 

b) XIV ENAPET (XIV 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 Manaus no período de 13 a 17 de 

julho de 2009, o qual teve a participação de dois representantes do PET/Eng.Elétrica. 

 

c) II UAI PET (II Encontro dos Grupos PET de Minas Gerais) - O UAI PET é um encontro anual 

organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de Educação Tutorial de Minas Gerais, com o 

objetivo de aprofundar sua integração, mediante a discussão de temas importantes tanto para o 

desenvolvimento do programa, como para a concepção do papel da educação no Brasil. O evento 

ocorreu na Universidade Federal de Lavras no período de 31 de outubro a 2 de novembro de 2009 e 

contou com a participação de cinco representantes do PET/Eng.Elétrica. 

 

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

1. Hospitalar 2009 - 16ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia 

para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios; 

2. IV ENEEL – IV Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Elétrica; 

3. XXIV FIEE – XXIV Feira Internacional da Indústria, Elétrica, Energia e Automação; 

4. 17º SIICUSP – 17º Simpósio Internacional de Iniciação Científica; 

5. FISL 10 – 10º Fórum Internacional de Software Livre; 

 

VÍSITAS TÉCNICAS 

Integrantes do PET/Eng.Elétrica participaram visitas técnicas na seguintes empresas:  

1. Usina Hidrelétrica de Miranda, Indianópolis - Minas Gerais. 

2. General Eletric Motors, Campinas – São Paulo. 

3. Biomecânica Indústria e Comércio de Produtos Ortopédicos Ltda, Jaú – São Paulo. 

4. Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPQD), Campinas – São 

Paulo. 

5. Bioengenharia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia – Uberlândia – 

Minas Gerais 
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ATIVIDADES DO INTERPET – GRUPO REPRESENTATIVO DOS PET’S 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 2009 nossos 

representantes oficiais nestas reuniões foram os seguintes petianos: Clarissa Valadares Machado, 

Marcela Guitarrara Nirschl Crozara, Thais Morais Abadio e Marcos Fernando Menezes Vilela. 

Sendo que o petiano Marcos Fernando é um dos coordenadores 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 e alunos. O filme 

exibido pelo PET/Eng.Elétrica em setembro de 2009 foi o Gran Torino, dirigido por Clint Eastwood. 

 

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.    

 

b) Reuniões Extraordinárias - Reuniões que ocorrem eventualmente quando o tempo destinado 

às reuniões ordinárias não é 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. 
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d) Reuniões dos discentes - O PET/Eng. Elétrica juntamente com o Diretório Acadêmico, a 

Empresa Júnior e graduandos se reuniram eventualmente para discussões sobre a grade 

curricular e necessidades dos cursos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

 

e) Discussões sobre o PET - Foram feitas discussões sobre a filosofia do Programa de Educação 

Tutorial, os conceitos de ensino, pesquisa e extensão, a estrutura e a organização do grupo 

objetivando a melhoria das atividades e uma reflexão contínua sobre os fundamentos do 

programa. 

 

f)  Leitura de livros - O grupo elegeu o livro “A Cabana” escrito por Willian P. Young para leitura e 

posterior discussão.  

 

g) 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. 

 

h) Comissão de Organização - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela organização 

da sala do PET, envolvendo limpeza, arrumação e organização de documentos.  

 

i)  Comissão de Informática - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela manutenção dos 

computadores da sala do PET, bem como da organização de documentos eletrônicos. E também 

pela criação e manutenção dos sites do PET/Eng.Elétrica:  

1) Sitio Oficial do grupo - http://www.pet.eletrica.ufu.br 

2) Sitio Oficial da CEEL - http://www.ceel.eletrica.ufu.br 

3) Sitio Oficial do Trote Social - http://www.trotesocial.eletrica.ufu.br 

4) Sitio Oficial do Ciclo de Palestras - http://www.pet.eletrica.ufu.br/ciclopalestras 

 

j)  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. 

 

CURSOS DE LINGUAS 

 

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

francês e alemão. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

Planejamento Anual de Atividades – 2009 

(01 de março de 2009 a 31 de dezembro de 2009) 

 

 

3. IDENTIFICAÇÃO 
 

3.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 
3.2. Grupo: PET Engenharia Elétrica 
3.3. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia Elétrica 
3.4. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:  
(   ) Licenciatura           (X) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 

3.5. Nome e titulação do Tutor: Geraldo Caixeta Guimarães, Dr. 
3.6. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Janeiro/1994 
 

 

4. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

• O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo profissional 
e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 
• Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador 
do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso. 
• O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem 
escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 
• O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 

 
* Os grupos criados pelo Edital nº 03/2006, inscritos no lote 2, e os grupos criados pelo Edital nº 04/2007, 
inscritos no lote 3, também devem considerar no planejamento das atividades o tema ao qual se inscreveram. 
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4.1. Atividades de Ensino 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 
• Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 

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

está vinculado. 
• Resultados esperados. 

 

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

2009-1: Corresponde ao período de Março de 2009 a Julho de 2009 
 
2009-2: Corresponde ao período de Agosto de 2009 a Dezembro de 2009 

 
A) VII CEEL (VII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

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

nas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica possam apresentar e 

discutir suas contribuições científicas. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-2. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

OBSERVAÇÃO: A organização do evento é feita pelo grupo PET/Eng. Elétrica. 

 
B) TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

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

Engenharia Biomédica e integrá-los ao âmbito da universidade e de seu curso por meio de 

várias atividades, tais como:  

� palestras sobre vários tópicos: (a) Universidade Federal de Uberlândia, (b) Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT), (c) certificados de estudo do curso de graduação de 

Engenharia Elétrica, (d) curso de graduação em Engenharia Biomédica e (e) a vida 

universitária(atividades realizadas na primeira semana de cada semestre);  

� arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas (atividade realizada na primeira 

semana de cada semestre);  

� conhecimento in loco das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica (atividade 

realizada na primeira semana de cada semestre);  

� doação de sangue (atividade realizada na primeira semana de cada semestre);  

� visitas às instituições de assistência social, sendo no mínimo três (atividades realizadas 

ao longo do semestre);  

� visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região, sendo no mínimo três (atividades 
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realizadas ao longo semestre). 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 (XIII Trote Social) e 2009-2 (XIV Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos das Engenharias Elétrica e Biomédica. 

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

calouros (trote convencional).  

 
C) GRUPO DE ESTUDOS 

LOCAL: Dependências da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

RESPONSÁVEIS: Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Francielen Souza 

Borges, João Fernando Calcagno Camargo, João Paulo Vieira Bonifácio, Marcos Fernando 

Menezes Vilela, Marla Souza Freitas, Rodrigo Sousa Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: Transferir os conhecimentos adquiridos pelos petianos na graduação para alunos 

que apresentam deficiências na aprendizagem e criar um maior vínculo com a faculdade, 

ampliando o diâmetro do seu círculo social. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36 horas/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de Engenharia Elétrica e de Engenharia Biomédica. 

 

D) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Francielen Souza 

Borges, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Marla Souza Freitas e 

Rodrigo Sousa Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: A atividade se torna um meio para capacitação dos alunos que utilizam esta 

ferramenta, visto que o software MATLAB é muito utilizado pelos alunos dos cursos de 

Engenharia Elétrica e Biomédica no desenvolvimento de pesquisas, iniciações científicas e 

trabalhos de conclusão de curso. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas-aula/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 

 

E) CURSO DE ORCAD 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Clarissa Valadares Machado, Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro 

Rangel, Marcos Fernando Menezes Vilela e Rodrigo Sousa Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: Possibilitar aos ouvintes um contato com um software de simulação de circuitos 

elétricos e desenvolvimento de placas de circuitos impresso, uma vez que, em diversos 

momentos de sua graduação estes serão requisitados a simular e confeccionar seus projetos. 

Objetiva, também, torná-los capazes de identificar o funcionamento básico dos componentes 
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abordados na teoria das disciplinas de Circuitos Elétricos e Eletrônica Analógica. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15 horas-aula/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 

 

F) CURSOS DE DESENVOLVIMENTO WEB (BÁSICO E INTERMEDIÁRIO) 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Francielen Souza Borges, Leandro Resende Mattioli, Marcos Fernando 

Menezes Vilela e Marla Souza Freitas (petianos). 

OBJETIVO: Fornecer subsídios aos participantes para desenvolvimento de páginas Web 

(curso básico) e aplicações Web (curso intermediário) a partir de tecnologias recentes. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas-aula/curso. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 (Básico e Intermediário) e 2009-2 (Básico). 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 

 
G) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT 

RESPONSÁVEIS: Clarissa Valadares Machado, Francielen Souza Borges, João Fernando 

Calcagno Camargo, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Marcos Fernando 

Menezes Vilela e Marla Souza Freitas (petianos). 

OBJETIVO: Possibilitar aos ouvintes contato com tópicos básicos de eletrônica, por meio de 

aulas teóricas e práticas, na tentativa de suprir algumas deficiências encontradas pela maioria 

dos alunos ao se deparar com as matérias do curso de graduação que envolvem tais 

assuntos.  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15 horas-aula/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos ingressantes nos cursos de Engenharia Elétrica e de 

Engenharia Biomédica. 

 

H) CURSO DE PYTHON 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli e Rodrigo Sousa 

Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: Possibilitar aos participantes a aprendizagem de uma linguagem de programação 

simples e promissora, tendo em vista a sua importância para os alunos dos cursos de 

graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas-aula. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 
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4.2. Atividades de Pesquisa 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 
• Complementaridade entre ações de pesquisa e os temas/ações tratados no âmbito do PET. 
• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 

está vinculado. 
• Resultados esperados. 

Observação: O grupo prioriza atividades de pesquisa coletiva, por isso, no presente relatório só 

foram planejadas pesquisas em grupo. Atividades individuais deverão surgir assim que novos 

petianos ingressarem no PET. 

 
A)  Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da Energia 

Elétrica de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando 
Lâmpadas LED 

 
Aluno(s): Clarissa Valadares Machado (petiana) 

 Daiane Rezende Carrijo (petiana) 

 João Paulo Vieira Bonifácio (petiano) 

 Marcos Fernando Menezes Vilela (petiano) 

 Rodrigo Sousa Ferreira (petiano) 

Objetivo: Verificar a viabilidade da utilização de um conjunto de células fotovoltaicas aliadas a 
lâmpadas LED por meio de um estudo de eficiência e qualidade energética, tendo por 
objetivo principal a substituição dos atuais sistemas de iluminação externa utilizados nos 
campi da Universidade Federal de Uberlândia. 

Orientador(es):  Prof. Sebastião Camargo Guimarães Jr., Dr., FEELT/UFU.  

  Prof. João Batista Vieira Jr., Dr., FEELT/UFU. 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 

Observação: Esta pesquisa encontra-se em andamento. 

 

 
B)  Estudo do Controle Automático de Geração de um Sistema Elétrico 

Reduzido 
 
Aluno(s): Daiane Rezende Carrijo (petiana) 

 Leandro Resende Mattioli (petiano) 

 Rodrigo Sousa Ferreira (petiano) 

 Thomas Bessa Ferreira (petiano) 

Objetivo: Desenvolver um programa para simulação do controle automático de geração de um 
sistema elétrico de potência. Esta ferramenta computacional deverá ser aplicada a um 
sistema elétrico de pequeno porte no intuito de criar um ambiente didático mais favorável 
ao estudante na compreensão dos fenômenos envolvidos no ajuste da freqüência. 
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Orientador(es):  Prof. Adélio José de Moraes, Dr., FEELT/UFU. 

  Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, Ph.D., FEELT/UFU. 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 

 
 
C)  Análise Teórico-Experimental de um Modelo de Sistema de Conversão 

de Energia Eólica 
 
Aluno(s): Clarissa Valadares Machado (petiana) 

 Marcos Fernando Menezes Vilela (petiano) 

 Rodrigo Sousa Ferreira (petiano) 

 Raphael Ferreira Vieira (graduando) 

Objetivo: A partir de um arranjo laboratorial que permita a representação em escala reduzida dos 
sistemas de conversão de energia eólica atualmente em operação no país (aqueles 
dotados de geradores síncronos), a presente pesquisa tem o objetivo de realizar 
investigações a respeito da dinâmica do comportamento desta configuração sob 
diferentes condições de ventos (normal e com turbulências).  

Orientador(es):  Prof. José Carlos de Oliveira, Ph.D., FEELT/UFU.  

  Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, Ph.D., FEELT/UFU. 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010.  

 
D)  Utilização da Tecnologia WiMAX na Transmissão de Dados Obtidos em 

Sistemas Elétricos 
 

Aluno(s):  João Fernando Calcagno Camargo (petiano) 

 Edylara Ribeiro Rangel (petiana) 

Objetivo: A pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema que possibilite a 
transmissão de dados a longa distância utilizando a tecnologia WiMAX. Inicialmente 
serão transmitidos dados da rede elétrica, tais como tensão e corrente. Posteriormente 
serão transmitidos vídeos e imagens relativos ao monitoramento dos sistemas elétricos 
envolvidos. 

Orientador(es):  Prof. Fernando Egberto Feital de Camargo, MSc, FEELT/UFU 

  Prof. Gilberto Arantes Carrijo, Dr., FEELT/UFU 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 

 
 
E)  Aquisição de Sinais Eletrocardiográficos Utilizando Técnicas de 

Redução de Ruídos 
 

Aluno(s):  Francielen Souza Borges (petiana) 
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 Marla Souza Freitas (petiana) 

Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo a construção de um protótipo para a aquisição de sinais 
eletrocardiográficos. O sistema será concebido com a preocupação de lidar de maneira 
original com as interferências presentes em todos os ambientes de captação do sinal, 
servindo-se para isso do uso de técnicas de redução de ruídos. Uma ampla discussão 
será feita a respeito do projeto do sistema, da justificativa da escolha de seus elementos 
e da lógica de redução de ruídos em sistemas eletrônicos.  

Orientador(es):  Prof. Adriano Alves Pereira, Dr., FEELT/UFU 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 

 

 
Atividades de Extensão 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

• Pertinência das atividades no contexto do PET. 
• Complementaridade entre ações de extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET. 
• Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 

está vinculado. 
• A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 
• Resultados esperados. 

A) V VEM PRA UFU 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas. 

PERÍODO PREVISTO: 05 a 09 de outubro de 2009 (durante a Semana Acadêmica). 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de Ensino Médio das escolas de Uberlândia e região. 

OBSERVAÇÃO: Esta é uma atividade que ocorre paralelamente à Semana Acadêmica da UFU, 

visando à apresentação dos Cursos de graduação à comunidade externa. As apresentações 

consistem, dentre outros aspectos, da descrição da estrutura dos cursos de graduação, das 

disciplinas estudadas pelos alunos, da atuação do profissional no mercado de trabalho e 

demonstração de equipamentos que são utilizados e desenvolvidos em ambientes acadêmicos e 

empresariais. O PET/Eng. Elétrica representa o Curso de Engenharia Elétrica neste evento e é 

responsável por proferir palestras que abrangem tanto as estruturas da Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT) quanto os fundamentos desta área do conhecimento, além de demonstrar o 

funcionamento de ferramentas utilizadas freqüentemente pelo engenheiro eletricista e apresentar 

projetos desenvolvidos pelos petianos ao longo do semestre. 

 

B) MONITORIA VIRTUAL 

LOCAL: Website www.pet.eletrica.ufu.br/monitoria 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares um apoio e     

estímulo ao estudo de física e matemática por meio de soluções de dúvidas utilizando uma 

plataforma Web. 

PERÍODO PREVISTO: De março de 2009 a dezembro de 2009. 
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PÚBLICO DESTINADO: Alunos do Ensino Médio e de cursos preparatórios para vestibular. 

OBSERVAÇÃO: O projeto visa envolver todos os petianos do PET/Eng.Elétrica na solução de 

dúvidas e questionamentos das disciplinas de Física e Matemática através de uma página 

eletrônica desenvolvida pelo grupo. A atividade é divulgada em escolas da cidade de 

Uberlândia/MG e, seguindo uma escala determinada pelo grupo, os petianos são responsáveis 

por responder as perguntas existentes na página. São fornecidos os conceitos e informações 

necessários para que a solução seja encontrada pelo próprio aluno. 

 

 

C) JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: A Jornada PET 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 de cunho genérico. O evento permite também a disseminação 

dos conhecimentos adquiridos pelos petianos na universidade, contribuindo com uma melhor 

formação dos participantes.  

PERÍODO PREVISTO: De 28 de Setembro a 02 de Outubro de 2009. 

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

OBSERVAÇÃO: O evento é organizado por todos os grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia através das reuniões do InterPET. 

 

D) PROJETO EDUCAÇÃO AUXILIAR 

LOCAL: Escola Estadual Ederlindo Lannes Bernardes. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: O Projeto Educação Auxiliar visa suprir a deficiência da matéria de Física para os 

alunos do ensino médio da Escola Estadual Ederlindo Lannes Bernardes, por meio de aulas 

extracurriculares e atividades que permitam aos beneficiados um melhor entendimento do 

assunto abordado. 

PERÍODO PREVISTO: De Março de 2009 a Novembro de 2009. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos do ensino médio da Escola Estadual Ederlindo Lannes 

Bernardes. 

OBSERVAÇÃO: Por ser uma escola carente o projeto visa além de suprir a deficiência da matéria 

de Física para os alunos, trabalhar com a autoestima dos participantes e incentivá-los a participar 

do Processo Seletivo da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

E) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos juntamente com os professores Fernando Egberto Feital 
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Camargo e José Lahor Filho. 

OBJETIVO: Nossa região não possui até a presente data nenhum curso oficial desta natureza, 

que muito viria a beneficiar a população que se interesse por esta prática. Sendo assim, o 

objetivo geral deste curso é a aprovação dos alunos em exames de habilitação para o serviço de 

radioamadorismo. O objetivo específico é o conhecimento nas seguintes áreas: Radioeletricidade, 

Radiotécnica, Legislação (Norma 31/94), Ética Operacional, Código Morse (transmissão e 

recepção de sinais telegráficos). 

PERÍODO PREVISTO: 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: O publico alvo será a comunidade externa interessada pelo assunto. 

OBSERVAÇÃO: A avaliação final do curso ocorrerá com a presença de uma banca composta de 

profissionais oficialmente autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

que aplicará as respectivas provas de cada assunto ministrado no curso. Haverá uma nota 

mínima de corte estabelecida pela ANATEL.  

 
 
4.3. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, 

encontros locais, regionais, nacionais, outros) 

Além de algumas atividades de caráter coletivo relacionadas em outros itens, várias outras 

estão previstas para este ano, as quais deverão ter a participação parcial ou integral dos 

integrantes do PET/Engenharia Elétrica. 

 

A) Reuniões do InterPET 

São reuniões organizadas pelos petianos dos vários grupos PET da UFU que possuem o 

objetivo de discutir as situações atuais do programa, articular eventos conjuntos, etc. Estas 

reuniões são em geral realizadas a cada quinzena com alternância de local e de dia de 

semana para possibilitar uma maior presença de alunos. Nossos representantes oficiais 

nestas reuniões para o próximo período são os seguintes petianos: Clarissa Valadares 

Machado, Daiane Rezende Carrijo e Marcos Fernando Menezes Vilela. 

 
B) Jornada PET 

Este evento está previsto para ocorrer em Setembro de 2009. É um evento organizado 

através das reuniões do InterPET e tem o objetivo de despertar na comunidade e demais 

participantes maior interesse por eventos desenvolvidos no interior da universidade, 

pretendendo também divulgar os cursos de graduação dos grupos PET da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

 
C) CINE InterPET  

Esta é uma atividade definida através das reuniões do InterPET par a ser organizada 

mensalmente em forma de rodízio por todos os grupos PET da UFU. Consiste na 

apresentação de um filme para ser aberto a discussão por parte de petianos e alunos.  
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D) VII CEEL (VII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica) 

Novamente, durante o período deste planejamento, esta atividade estará sendo preparada e 

organizada por todos petianos, incluindo o tutor, visando o sucesso do evento. Salienta-se 

que o grupo PET/Eng. Elétrica representa o principal articulador deste evento, desde as três 

últimas edições. 

 

E) IX SUDESTE PET (IX 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. Neste ano, a 

Universidade Federal de Uberlândia será sede do evento que ocorrerá no período de 30 de 

abril a 2 de maio. 

 

F) XIV ENAPET (XIV Encontro Nacional dos Grupos PET)  

O ENAPET é a reunião anual dos grupos do Programa de Educação Tutorial de todo o país e 

tem o intuito de discutir temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do programa; 

apresentar sua produção acadêmica, no âmbito da tríade ensino, pesquisa e extensão; e 

colaborar com o desenvolvimento social através do pensar coletivo de temas de importância 

reconhecida para a sociedade. O evento está previsto para ocorrer em Manaus em Julho de 

2009. 

 

 
 
5. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

Atividade Proposta: VII CEEL 
Período: de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 02 de Março a 11 de Julho de 2009 e de 10 de Agosto a 19 de Dezembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Grupo de Estudos 
Período: de 16 de Março a 11 de Julho de 2009 e de 24 de Agosto a 19 de Dezembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 11 a 15 de Maio de 2009 e de 09 a 13 de Novembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Orcad 
Período: de 30 de Março a 03 de Abril de 2009 e de 21 a 25 de Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Desenvolvimento Web (Básico) 
Período: de 25 a 29 de Maio de 2009 e de 09 a 13 de Novembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Desenvolvimento Web (Intermediário) 
Período: de 15 a 19 de Junho de 2009 
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Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 30 de Março a 03 de Abril de 2009 e de 21 a 25 de Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Python 
Período: de 19 a 23 de Outubro de 2009 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da Energia 
Elétrica de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando Lâmpadas LED 
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Estudo do Controle Automático de Geração de um Sistema Elétrico 
Reduzido  
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Análise Teórico-Experimental de um Modelo de Sistema de 
Conversão de Energia Eólica 
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Utilização da Tecnologia WiMAX na Transmissão de Dados Obtidos 
em Sistemas Elétricos  
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Aquisição de Sinais Eletrocardiográficos Utilizando Técnicas de 
Redução de Ruídos 
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: V Vem pra UFU 
Período: de 05 a 09 de Outubro de 2009 
 
Atividade Proposta: Monitoria Virtual 
Período: Março de 2009 a Dezembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: de 28 de Setembro a 02 de Outubro de 2009 
 
Atividade Proposta: Projeto Educação Auxiliar 
Período: Março de 2009 a Novembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: Segundo semestre de 2009 
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2009, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2009, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: IX SUDESTE PET 
Período: de 30 de Abril a 02 de Março de 2009 
 
Atividade Proposta: XIV ENAPET 
Período: de 12 a 17 de Julho de 2009 
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4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

Deve-se observar que o trabalho do grupo PET/Eng.Elétrica tem sido reconhecido e elogiado pela 
direção da FEELT, pelas coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação e pelos corpos 
docente e discente da faculdade. Para o nosso PET, o resultado positivo disto tem sido uma maior 
aproximação entre professores e alunos que tem ocorrido principalmente durante a realização de 
grandes eventos coletivos liderados pelo nosso grupo (como a Jornada de Engenharia Elétrica e 
Biomédica – JEELB e a Conferência de Estudos em  
Engenharia Elétrica – CEEL). Para a FEELT, os efeitos salutares da mobilização e atuação de 
nosso PET podem ser observados no aprimoramento da formação dos alunos participantes de 
cursos e eventos promovidos, dirigidos ou organizados por nosso grupo, os quais ajudam a  
melhorar o posicionamento dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU no 
Brasil. 
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5. PARECER DO COMITÊ LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local e Data: 
 
 
 

_______________________________________________ 
Pró-Reitor de Graduação 

 
 
 

______________________________________________ 
Interlocutor do PET na IES 

 
 
 

 ______________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso 

Prof. Adélio José de Moraes 
 
 
 

______________________________________________ 
Tutor do Grupo 

 
 
 

______________________________________________ 
Representante do Comitê Local de Acompanhamento 

Nome: 
Função: 

 


