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1. DADOS INSTITUCIONAIS 
 

1.1 Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 
 
1.2 Interlocutor do PET na IES/ função ou cargo que ocupa na IES: Prof. Dr. Adélio 
José de Moraes 
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 
 
2.1.Grupo: PET Engenharia Elétrica 
 
2.2.Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia Elétrica 
 (X) Bacharelado 
 (  ) Licenciatura 
 
2.3.Ano de Implantação do grupo: 1992 / Abril 
 

2.4.Nome e Titulação do Tutor: Prof. Dr. Geraldo Caixeta Guimarães 

 
2.5. Data de ingresso do Tutor (mês e ano): 01 de Janeiro de 1994 
 
2.6.Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 
 
a) Quadro de identificação: 
 

Nome dos bolsistas Ingresso na IES Ingresso no PET 
Período letivo 

atual 
Coeficiente de 

Rendimento Escolar 

Daniel Alves Barbosa de O. Vaz
(1) 

Março/2004 Junho/2005 10º 95,00 

Alex Reis
(2) 

Julho/2004 Setembro/2006 8º 78,61 

Thomás Bessa Ferreira Março/2005 Setembro/2006 8º 69,67 

Cristiane Vaz dos Santos
(2)

 Março/2005 Setembro/2006 7º 71,33 

Gustavo Silva Salge
(3) 

Julho/2004 Setembro/2006 9º 92,22 

Saulo Henrique da Mata Julho/2004 Setembro/2006 9º 78,14 

Guilherme Henrique B. Cunha
(2)

 Julho/2004 Setembro/2006 8º 54,90 

Rodrigo Sousa Ferreira Agosto/2005 Junho/2007 7º 93,36 



Nome dos bolsistas Ingresso na IES Ingresso no PET 
Período letivo 

atual 
Coeficiente de 

Rendimento Escolar 

Edylara Ribeiro Rangel Agosto/2005 Junho/2007 7º 88,12 

Matheus Santiago F. dos Santos
(2)

 Agosto/2005 Junho/2007 6º 80,35 

Daiane Rezende Carrijo Março/2006 Junho/2007 6º 85,13 

Leandro Resende Mattioli Outubro/2006 Maio/2008 5º 77,90 

João Paulo Vieira Bonifácio Março/2007 Maio/2008 4º 86,71 

Marcos Fernando M. Vilela Março/2007 Maio/2008 4º 83,56 

João Fernando C. Camargo Outubro/2006 Maio/2008 5º 78,22 

Clarissa Valadares Machado Outubro/2006 Maio/2008 5º 64,88 

Francielen Souza Borges Outubro/2006 Maio/2008 5º 87,00 

Marla Souza Freitas Outubro/2006 Maio/2008 5º 84,67 

Notas: (1) Petiano desligado em 01/08/2008 para realização de estágio supervisionado; 

(2) Petianos selecionados para participar do programa de graduação sanduíche entre UFU/Brasil-

INSA/França sendo desligados do PET em 01/10/2008 estando todos atualmente no exterior; 

(3) Petiano desligado em 01/10/2008 para realização de estágio supervisionado. 

 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-
bolsista em particular, justifique. 

A petiana Clarissa Valadares Machado foi reprovada em uma disciplina obrigatória 

do curso de graduação em Engenharia Elétrica, resultando em um baixo rendimento 

acadêmico no segundo semestre de 2008. A explicação para este baixo desempenho foi 

porque a petiana envolveu-se em um número excessivo de atividades do programa, sendo as 

principais aqui destacadas. Esta teve uma dedicação intensa ao Trote Social, sendo 

coordenadora da Comissão Técnica, participando diretamente na sua organização e das 

atividades não-assistencialistas como visitas técnicas a empresas e aos laboratórios da 

FEELT. Além disto, trabalhou na condição de coordenadora do InterPET/UFU e 

organizadora dos eventos JEELB-2008, VI CEEL e VII JORNADA PET. No IV Vem Pra UFU 

participou como palestrante e apresentadora da feira com objetivo de divulgar o curso de 

Engenharia Elétrica para alunos que estão preparando para ingressar no ensino superior. 

Todas as atividades citadas ocorreram no mesmo semestre (2008-2), incluindo também o seu 

envolvimento no grupo de estudo da disciplina Eletromagnetismo, a realização de dois cursos 

de idiomas (Inglês e Francês), a participação como ministrante de dois cursos extra-

curricuares (Eletrônica Básica e Engenharia Elétrica: Desvendando Mitos, Construindo 

Aplicações) e como componente atuante no desenvolvimento de uma pesquisa do grupo PET. 

Após uma longa conversa com a petiana, esta esclareceu que também passou por problemas 

pessoais no semestre em questão. Tendo tudo isto em consideração, ficou decidido que a 

aluna deverá melhorar o seu desempenho no semestre seguinte para não ser desligada do 

programa. Para tanto, o tutor pediu para esta adequar sua carga horária e somente se 

envolver em atividades por ele recomendadas. Com tudo isto, e ainda atuando nas atividades 

regulares do PET, acredita-se que a aluna deverá ter um rendimento acadêmico condizente 

com sua condição de petiana. 



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1. Ensino 
 
 

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

Tema: JEELB 2008 – X Jornada de Engenharia Elétrica e II Jornada de Engenharia Biomédica  
- Ver Documento I para maiores detalhes. 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr Mai Jun Jul Ago 
X 

Set Out Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

É um evento direcionado a toda comunidade técnico-científica regional e mesmo nacional. A 
atividade foi realizada na Universidade Federal de Uberlândia (UFU) utilizando salas de aula, 
anfiteatros, centro de convivência e laboratórios de computadores, tendo como participantes alunos 
e professores dos cursos de graduação da UFU (Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica, etc.), 
de cursos de graduação de outras instituições de ensino de Uberlândia, de escolas de formação 
técnica, bem como profissionais de empresas de engenharia da cidade e região, contando com 
cerca de 440 participantes.  

Descrição da Atividade: 

A JEELB’2008 (X Jornada de Engenharia Elétrica e II Jornada de Engenharia Biomédica) aconteceu 
no período de 25 a 29 de agosto de 2008 nas instalações da Universidade Federal de Uberlândia. A 
JEELB’2008 é um evento duplo que exige dedicação intensa do grupo PET/Eng. Elétrica. As 
atividades relativas à organização deste evento se iniciaram um ano antes de sua realização, tendo 
início em novembro de 2007 com apresentação do projeto à Faculdade de Engenharia Elétrica 
(FEELT) visando apoio financeiro e infra-estrutural, à Pró-Reitoria de graduação e Reitoria 
solicitando confecção de material gráfico e a diversas empresas relacionadas à área de Engenharia 
Elétrica objetivando patrocínio técnico, financeiro ou de produtos (conforme detalhado no 
Documento I) que viabilizam a redução dos custos para a inscrição do aluno. Para tanto, o grupo 
PET/Eng. Elétrica foi dividido em comissões responsáveis por tarefas especificas, as quais reuniam-
se semanalmente para verificar o andamento da organização do evento e tomar decisões visando 
aumentar a eficiência das ações do grupo. É importante ressaltar que as artes gráficas utilizadas na 
divulgação do evento foram elaboradas pelos integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. No intuito de 
apresentar a estrutura da JEELB e colher sugestões acerca de possíveis patrocinadores e 
palestrantes, os bolsistas procuraram o corpo docente da Faculdade de Engenharia Elétrica 
(FEELT) com um formulário, para que esses pudessem apresentar suas sugestões em relação ao 
evento.)Essa sugestão foi feita uma vez que não realizou-se o coquetel. Em se tratando da 
divulgação do evento, vale ressaltar a utilização dos seguintes veículos de informação: canais de 
televisão (TV Universitária), mídia escrita (Revista Dystak’s) da cidade e região, Rádio Universitária, 
outdoors além de sites e revistas de circulação nacional. O evento foi composto por 1 mesa redonda 
(2h30min), 23 palestras (1h40min cada), 9 mini-cursos (8h cada), 13 visitas-técnicas (com duração 
média de 3h) e feira de exposição de produtos relacionados a engenharia, totalizando 152 horas de 
atividades durante o evento, sendo várias destas de ocorrência simultânea. Para tanto, contou-se 
com o patrocínio financeiro de 5 empresas e 26 patrocinadores técnicos.  

Promotores da atividade: 

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

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) da UFU, Empresa Júnior da Eng. Elétrica (CONSELT), 
Diretório Acadêmico do Curso de Engenharia Elétrica (DA ELÉTRICA), National Instruments, Banco 
do Brasil, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais (CREA-MG), Smar 
Equipamentos Industriais Ltda., Engeset (Serviço de Engenharia Telecomunicações S/A) e 
YOKOGAWA. 

Justificativa realização da atividade: 

Visto que a nona edição da Jornada de Engenharia Elétrica e primeira edição da Jornada de 
Engenharia Biomédica (JEELB’2007) desempenharam importante função no cenário tecnológico 



nacional em 2007, sendo palco para discussões fecundas entre os participantes e dada à 
repercussão do evento e sua abrangência nacional, o grupo decidiu pela necessidade de realização 
da X Jornada de Engenharia Elétrica e II Jornada de Engenharia Biomédica. Estes dois eventos 
representam uma oportunidade para que se estabeleça contato entre os diversos segmentos: 
profissional, técnico-científico e estudantil, a fim de que estes discutam o desenvolvimento e a 
implantação de novas tecnologias de interesse para as áreas abrangidas. 

Resultados esperados: 

A JEELB pretende contribuir para a formação de engenheiros melhor preparados para a realidade 
atual; promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes; apresentar um 
panorama atualizado do mercado de trabalho e dos campos de atuação; expor as últimas 
tecnologias e tendências empresariais do mercado; mostrar as necessidades que as empresas da 
área têm em termos de desenvolvimento; e o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 

Resultados alcançados: 

De acordo com a avaliação feita pelos participantes do evento (JEELB), notou-se uma contribuição 
para a melhoria da formação acadêmica e profissional, um aprimoramento da perspectiva técnica e 
do mercado de trabalho no cenário atual, além de aproximar os alunos dos profissionais atuantes. 

Comentário Geral: 

A organização de eventos como a X Jornada de Engenharia Elétrica e II Jornada de Engenharia 
Biomédica fortalecem a convivência entre petianos e discentes da graduação, visto que o grupo 
PET abre a possibilidade destes alunos participarem da comissão organizadora. Além disso, isto 
proporciona aos petianos o desenvolvimento de características como liderança e organização na 
solução de problemas. Nesta edição, o grupo PET/Eng. Elétrica contou, durante os dias do evento, 
com o auxílio de 45 alunos de graduação para executar as atividades programadas. Tais estudantes 
foram distribuídos nas atividades do evento, de tal maneira que eles podiam atuar na organização 
das atividades sem perder a chance de participar do evento. A qualidade da JEELB garante o 
reconhecimento do grupo PET pelos demais estudantes e corpo docente do curso, assim como a 
maior integração entre as partes. O contato com as empresas e profissionais da área também 
facilitou o acesso dos egressos do curso no mercado de trabalho. 

 



 
Natureza da Atividade Realizada: Conferência para publicação de trabalhos científicos. 

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

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr Mai Jun Jul Ago 
X 

Set Out Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

Comunidade técnico-científica em geral, abrangendo estudantes, pesquisadores e profissionais da 
área de Engenharia Elétrica. 

Descrição da Atividade:  

A VI edição da CEEL aconteceu no período de 27 a 29 de agosto de 2008 nas instalações da 
Universidade Federal de Uberlândia. No entanto, o processo de planejamento da conferência 
começou em março de 2008, onde foram definidos os detalhes para efetuar uma 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 VI Conferência de Estudos em 
Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra e 9 sessões técnicas, totalizando 58 
apresentações de artigos nas áreas de Automação e Controle, Eletrônica e Telecomunicações, 
Engenharia Biomédica, Engenharia da Computação e Sistemas de Energia Elétrica. Todas as 
apresentações orais de artigos ocorreram no Anfiteatro do Bloco 1E, exceto uma sessão técnica 
que ocorreu no Anfiteatro do Bloco 1X. Cada sessão técnica teve um público participante de cerca 
de 50 pessoas.  

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

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

Justificativa realização da atividade: 

A Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi criada para preencher uma lacuna existente 
na formação de estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU e região, 
capacitando os participantes a enfrentar as atuais exigências de mercado. Dessa maneira, a VI 
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 
envolvam 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 VI 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. 

Resultados alcançados: 

Pode-se observar que vários alunos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino 
superior de Uberlândia e região, apresentaram resultados parciais ou finais de seus trabalhos de 
pesquisas. Cabe ressaltar que a maioria dos artigos apresentados continha assuntos relevantes no 
cenário científico e estavam bem estruturados, atendendo as expectativas do público. 



 
Comentário Geral: 

Em relação ao último evento (V CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo, tanto na organização 
da VI CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos apresentados e quantitativo em se tratando do  
número de artigos apresentados. Tais avanços provêm, principalmente, da credibilidade que o 
evento adquiriu em Uberlândia e região e da maturidade que o grupo PET/Eng. Elétrica 
desenvolveu ao longo da organização de várias edições deste evento.  

 



 
Natureza da Atividade Realizada: Palestra, Doação de Sangue, Arrecadação de alimentos, 
roupas, brinquedos, livros e calçados, visitas a Instituições de Assistência Social e empresas 
relacionadas à área de Engenharia Elétrica. 

Tema: Trote Social: Consciência e Solidariedade - Ver Documento II para maiores detalhes 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
X 

Abr Mai Jun Jul Ago 
X 

Set 
X 

Out Nov Dez 
 

Jan Fev 
 

Público Alvo: 

Atividade voltada para a comunidade acadêmica (alunos ingressantes nos cursos de graduação em 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica) com interação à comunidade externa. Trabalha-se 
com 60 alunos, de faixa etária compreendida entre 16 e 25 anos. 

Descrição da Atividade: 

O Projeto Trote Social é um projeto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) organizado pelo 
PET, 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 o contato desses alunos com as 
comunidades interna e externa à UFU, deixando-os cientes do compromisso social e da difícil 
realidade da parcela menos favorecida da sociedade uberlandense. Na data destinada à matrícula 
de ingressantes, a organização do Trote Social anexa um material explicativo sobre o Trote Social 
na pasta do aluno calouro e participa da recepção aos mesmos. Na primeira semana são realizadas 
palestras, visita social, coffee-breaks, visitas aos laboratórios da FEELT, doação de sangue, 
apresentação de entidades da UFU e arrecadação de alimentos. Ao longo do período são 
realizadas visitas técnicas e sociais além de uma confraternização esportiva envolvendo estudantes 
dos cursos da FEELT, professores, funcionários e membros das entidades acadêmicas. Com o 
intuito de fomentar nos ingressantes um maior interesse em participar das atividades deste projeto é 
oferecido, aos destaques um curso de Eletrônica (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 Projeto Trote Social surgiu com o intuito de recepcionar os ingressantes do Curso de Engenharia 
Elétrica da UFU com maior dinamismo, interação e carisma, favorecendo a extinção da recepção 
convencional (trote) que é bastante depreciativa. Além disso, tem objetivo de proporcionar aos 
ingressantes um contato com a comunidade externa à UFU, tornando-os cientes da carência 
alimentícia, de saúde, financeira e, principalmente, afetiva, que assola parte da sociedade 
uberlandense, assim como conscientizá-los sobre o compromisso social de cada um. Outra 
finalidade desse projeto é auxiliar famílias necessitadas com doação de alimentos, roupas e 
calçados. As atividades desenvolvidas neste projeto permitem aos petianos contato com uma 
realidade muito marcante 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 isto contribui para a formação social e cidadã dos 
membros do grupo. 

Resultados esperados com a atividade: 

Os principais resultados esperados com esta atividade são: contribuir para o fim da recepção 
convencional de calouros (Trote), intensificar o relacionamento entre alunos ingressantes e alunos 
veteranos, contribuir para a boa formação social, cultural e cidadã dos participantes do projeto e 
atender várias famílias e instituições de assistência social com doação de alimentos, roupas, 
brinquedos e calçados. 



 
Resultados alcançados com a atividade: 

Os principais resultados alcançados com esta atividade são: extinção dos trotes convencionais 
(recepção de calouros), aumento considerável na interação de alunos ingressantes com alunos 
veteranos, indícios de melhoria na formação social, cultural e cidadã dos participantes do projeto, 
observados durante as discussões realizadas após as atividades e atendimento às instituições de 
assistência social com as doações. 

Comentário geral: 

As duas maiores dificuldades para realização do projeto Trote Social são: a) necessidade de auxílio 
financeiro para suprir as despesas das confraternizações previstas entre calouros e outros alunos; 
b) necessidade de 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). Deve-se ressaltar, no entanto, 
que este projeto é muito bem aceito pela Faculdade de Engenharia Elétrica e, para viabilizá-lo, tem 
recebido um grande apoio da direção e das coordenações dos cursos de Engenharia Elétrica e 
Engenharia Biomédica. 

 



 
Natureza da Atividade Realizada: Curso 

Tema: Curso de MATLAB 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar Abr 
X 

Mai Jun Jul Ago 
 

Set 
X 

Out Nov Dez 
 

Jan Fev 
 

Público Alvo: 

O curso foi aberto a toda comunidade acadêmica. 

Descrição da Atividade: 

O curso foi ministrado pelos petianos Alex Reis, Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, 
Francielen Souza Borges, Guilherme Henrique Bernardes Cunha, Gustavo Silva Salge, João Paulo 
Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Marla Souza Freitas, Matheus Santiago Ferreira dos 
Santos e Rodrigo Sousa Ferreira à comunidade acadêmica. As edições do curso tiveram duração 
de 18 horas-aula onde foram apresentadas aos participantes as ferramentas existentes no software 
MATLAB, que é caracterizado por apresentar um ambiente interativo e de alta performance para 
manipulações numéricas e gráficas. Os tópicos abordados no curso envolveram a criação e 
manipulação de polinômios, gráficos, interpolação de funções, integração e diferenciação 
numéricas. Além disso, foi apresentada a linguagem de programação existente no software, 
métodos para desenvolvimento de programas com interfaces gráficas e a ferramenta Simulink para 
modelagem, simulação e análise de sistemas. Dessa maneira, foi possível aplicar os conceitos de 
cálculo diferencial e integral na resolução de problemas e questionamentos existentes na 
engenharia. O curso foi ministrado em um laboratório de computadores da Faculdade. Cada 
participante recebeu um CD com o material didático utilizado no curso, com destaque para uma 
apostila previamente confeccionada pelos petianos que ministraram o curso. Certificados de 
participação foram entregues para aqueles alunos que obtiveram freqüência mínima de 75% no 
curso e atingiram nota superior a 60% em uma avaliação relativa aos conteúdos ministrados. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/ Eng. Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Justificativa para realização da atividade: 

Esta é uma atividade de ensino prevista no planejamento e freqüentemente desenvolvida pelo 
grupo. A iniciativa de se realizar a atividade foi tomada pelo fato de que o MATLAB é um software 
de extrema importância na solução de problemas matemáticos, principalmente para os cursos das 
áreas de exatas (Matemática, Física e Engenharias). Deve-se observar que vários alunos do curso 
de graduação em Engenharia Elétrica utilizam o software MATLAB no desenvolvimento de 
Trabalhos de Conclusão de Curso, pesquisas e iniciações científicas. Dessa maneira, a atividade se 
torna um meio para capacitação dos alunos que utilizam esta ferramenta. Como benefícios do curso 
para o grupo PET, destacam-se a prática da atividade de ensino, incluindo a elaboração de material 
didático, a troca de experiências com os participantes. 

Resultados esperados com a atividade: 

Aquisição de conhecimentos básicos necessários para a utilização do software MATLAB, 
capacitando os alunos do curso a continuar um estudo mais avançado, de maneira autônoma. Ao 
final do curso era esperado que os alunos conseguissem desenvolver um aplicativo gráfico que 
envolvia programação utilizando as funções do MATLAB, bem como a resolução de problemas 
diversos do cotidiano das Engenharias. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Houve um bom aproveitamento do curso por parte dos alunos, visto que os mesmos foram capazes 
de solucionar, sem dificuldades, problemas propostos pelos ministrantes ao final do curso. 

Comentário geral: 

Após o término deste curso, vários alunos da graduação e pós-graduação procuraram o grupo no 
intuito de solicitar a abertura de novas turmas para aprendizagem do software, o que comprova a 
importância deste aplicativo computacional na formação acadêmica. 



 
Natureza da Atividade Realizada: Grupos de Estudos 

Tema: Grupos de Estudos de Circuitos Elétricos I, Circuitos Elétricos II, Eletromagnetismo, 
Sistemas de Controle e Transformadores. 

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:  

Os petianos Daiane Rezende Carrijo, João Fernando Calcagno Camargo e Marcos Fernando 
Menezes Vilela realizaram a atividade de Grupo de Estudos da disciplina Circuitos Elétricos I, 
oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 3° período de graduação, sob a 
orientação dos professores responsáveis por ministrar esta disciplina no período do relatório (Dr. 
Adélio José de Moraes, Milena Bueno Pereira-MSc, Dr. Carlos Eduardo Tavares). Dentre as 
principais atividades desenvolvidas pelos petianos estão: atendimento aos alunos com a finalidade 
de esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da disciplina, correção de listas e relatórios, 
acompanhamento e auxílio aos professores nas aulas de laboratório. 

A petiana Marla Souza Freitas realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina Circuitos 
Elétricos II, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos 4º período da graduação. 
Esta atividade foi realizada sob a orientação do prof. Mauro Guimarães-MSc, responsável por 
ministrar a disciplina. Dentre as principais atividades desenvolvidas pela petiana estão: atendimento 
aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da disciplina e correção de 
listas de exercícios. 

Os petianos Clarissa Valadares Machado, Edylara Ribeiro Rangel, Francielen Souza Borges, João 
Paulo Viera Bonifácio e Leandro Resende Mattioli realizaram a atividade de Grupo de Estudos da 
disciplina Eletromagnetismo, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos do 3° 
período da graduação. Esta atividade é realizada sob a orientação do professor responsável por 
ministrar a disciplina no período deste relatório (Dr. Geraldo Caixeta Guimarães). Dentre as 
principais atividades desenvolvidas pelos petianos estão: correção de listas de exercícios e testes 
aplicados em sala de aula e atendimento aos alunos, com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca 
do conteúdo da disciplina. 

A petiana Daiane Resende Carrijo realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina Sistemas 
de Controle, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos 5º período da graduação. 
Esta atividade foi realizada sob a orientação do prof. Dr. Darizon Alves de Andrade, responsável por 
ministrar a disciplina. Dentre as principais atividades desenvolvidas pela petiana estão: correção de 
listas de exercícios e atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca do 
conteúdo da disciplina. 

O petiano Rodrigo Sousa Ferreira realizou a atividade de Grupo de Estudos da disciplina 
Transformadores, oferecida pela Faculdade de Engenharia Elétrica aos alunos 5º período da 
graduação. Esta atividade foi realizada sob a orientação do prof. Dr. José Roberto Camacho, 
responsável por ministrar a disciplina. Dentre as principais atividades desenvolvidas pelo petiano 
estão: atendimento aos alunos com a finalidade de esclarecer dúvidas acerca do conteúdo da 
disciplina. 

Promotores da atividade:  

Grupo PET/Eng. Elétrica  

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 



 
Justificativa para realização da atividade:  

A atividade de Grupo de Estudos é de suma importância para a formação acadêmica do petiano 
envolvido, pois o incentiva a permanecer na área acadêmica de ensino, corroborando para o 
desenvolvimento de pesquisas ligadas a disciplina em questão. Além disso, o petiano passa os seus 
conhecimentos adquiridos na graduação para alunos que apresentam deficiência de aprendizagem 
e cria um maior vínculo com a universidade, ampliando o diâmetro do seu círculo social. 

Resultados esperados com a atividade:  

Desenvolver nos petianos a capacidade de ensino. Melhorar a assimilação dos conteúdos 
ministrados nas disciplinas da graduação pelos alunos participantes dos grupos de estudos, 
contribuindo positivamente para um aumento dos índices de aprovação nestas disciplinas.  

Resultados alcançados com a atividade:  

A atividade de Grupo de Estudos alcançou os resultados esperados na medida em que contribuiu 
para o desenvolvimento de práticas pedagógicas dos petianos além de complementar a formação 
dos alunos participantes. 

Comentário geral:  

Os Grupos de Estudos são de extrema importância para os petianos por ser atividades voltadas ao 
ensino que visam uma melhoria do curso de graduação e um aperfeiçoamento pedagógico dos 
bolsistas. Cabe ressaltar que também aumenta o vínculo entre os petianos e os envolvidos na 
atividade, discentes e docentes. 

 



3.2 Pesquisa 
 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Implementação de Sistema Computacional para Análise de 
Sinais Elétricos Gerados por um Sistema Fotovoltaico para Iluminação 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

O tema proposto foi desenvolvido pelos petianos Leandro Resende Mattioli e Thomás Bessa 
Ferreira. O mesmo consistiu na “confecção” de um software capaz de, a partir de uma série de 
dados recebidos pela porta serial de um computador pessoal convencional, armazenar e interpretar 
dados referentes ao funcionamento de um sistema de iluminação de lâmpadas LEDs alimentado por 
uma célula fotovoltaica. As interpretações dos dados são mostradas aos usuários como gráficos, em 
tempo real ou não, utilizados na análise deste sistema. Foram também realizados amplos estudos 
acerca da utilização de ferramentas e softwares livres para engrandecer o projeto, no sentido de 
torná-lo o mais “livre” possível. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Geraldo Caixeta Guimarães – Tutor do PET Engenharia Elétrica - FEELT – UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

A pesquisa é desenvolvida nos laboratórios da FEELT/UFU e na sala do PET/Eng. Elétrica e tem 
como colaborador o professor Edgard Afonso Lamounier Júnior, Ph.D. – Professor do Núcleo de 
Engenharia de Computação – FEELT - UFU. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade de expansão e especialização na área de computação do 
projeto inicial, chamado “Implementação de uma estrutura de iluminação fotovoltaica com vista à 
eficiência e qualidade energética”. Além do mais, o PET/Eng. Elétrica esforça-se no sentido de 
realizar pesquisas direcionadas também a ensino e extensão. Nesse sentido, durante e após a 
implementação da estrutura serão desenvolvidas atividades de ensino e extensão que envolvam 
conceitos teóricos, ferramentas e resultados contemplados na pesquisa.   

Resultados esperados com a pesquisa: 

Ao final da pesquisa, esperava-se construir uma plataforma computacional para análise técnica da 
operação do módulo fotovoltaico da pesquisa “Desenvolvimento e Análise de um Sistema 
Fotovoltaico para Iluminação com Enfoque na Eficiência e Qualidade da Energia.”, realizada 
também por outros petianos. Além disso, esperava-se um sistema dinâmico de armazenamento de 
dados referentes às medidas elétricas do módulo em análise. E ampliar o conhecimento dos 
envolvidos acerca de softwares livres, bem como de conceitos teóricos e experiências práticas 
acerca dos mesmos. Assim como ampliar a contribuição para a área de software livre, 
desenvolvendo trabalhos que acrescentem a este meio. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Após estudo bibliográfico realizado, principalmente acerca de softwares livres, a contemplação dos 
dois últimos objetivos foi quase natural ao longo do desenvolvimento do projeto. Quanto à 
plataforma computacional e ao banco de dados, os mesmos se encontram prontos necessitando 
apenas, de um mês adicional para fases finais de teste. 

Comentário Geral: 

As ferramentas utilizadas na pesquisa são parcialmente abordadas no curso de graduação em 
Engenharia Elétrica, demandando portanto, encontros periódicos entre os petianos que compõe 
cada equipe para discussões de conceitos teóricos e aplicações práticas das mesmas. A partir de 
março/2008, devido à abrangência da pesquisa e para facilitar seu desenvolvimento, esta foi 
subdividida em três partes que envolviam todos os petianos segundo suas áreas de interesse. Os 
temas gerados, além do presente em discussão, foram: “Minimização da Probabilidade de Erro em 
um Canal de Transmissão de Dados Oriundos de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação” e 
“Desenvolvimento e Análise de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação com Enfoque na Eficiência 
e Qualidade da Energia”. Foram realizadas reuniões com todos integrantes das pesquisas 
correlatas a fim de alcançar os objetivos gerais propostos.  



Título da pesquisa/Tema de estudo: Análise de Sinais Eletroencéfalograficos Através da 
Abordagem Qualitativa da Série de Fourier 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out Nov Dez Jan Fev 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A atividade de pesquisa, realizada pelas petianas Francielen Souza Borges e Marla Souza Freitas, 
consistiu no estudo e análise de sinais Eletroencéfalograficos através de ferramentas de 
processamento digital de sinais. Utilizando as ferramentas desenvolvidas no ambiente MATLAB

®
, é 

possível determinar as amplitudes dos coeficientes das diversas abordagens, os sub-ritmos 
presentes no sinal e ainda distinguir sinais, que apesar de diferentes, apresentam uma distribuição 
de coeficientes similar, e assim estabelecer conexões entre os conceitos associados à transformada 
de Fourier e a análise visual do Eletroencefalograma (EEG) realizada rotineiramente pelo 
neurologista. O tema desta pesquisa foi definido pelo orientador juntamente com os pesquisadores, 
sendo desenvolvida em local e horários diferentes ao das atividades do grupo PET e sob orientação 
externa ao grupo. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. João Batista Destro Filho, FEELT/UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Laboratório de Engenharia Biomédica (Biolab – FEELT/UFU), Faculdade de Engenharia Elétrica 
(FEELT) e Hospital de Clínicas de Uberlândia. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Visto que o EEG é um sinal estocástico, a análise visual é insuficiente para as diversas utilizações 
experimentais e clínicas que a neurofisiologia hoje em dia compreende. Dessa forma, os resultados 
obtidos com a aproximação do EEG são uma análise quantitativa simples, de fácil processamento e  
fundamental para que pequenas alterações sejam percebidas. A pesquisa se relaciona às demais 
atividades do grupo PET pela utilização do ambiente integrado de desenvolvimento MATLAB

®
, que 

constitui uma ferramenta muito utilizada por estudantes de engenharia e pesquisadores da área de 
processamento digital de sinais, sendo ainda tema de cursos ministrados pelo grupo PET à 
graduação. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Ao final da pesquisa, esperava-se submeter os sinais a diferentes e sucessivas transformações 
matemáticas para que o máximo de informações pudesse ser extraído através da aproximação por 
Série de Fourier. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Ao final da atividade de pesquisa, foram implementadas as funções relacionadas à análise do sinal 
de EEG por Série de Fourier. Como parte do trabalho foi realizada a documentação do projeto. 
Verifica-se que os resultados alcançados com esta pesquisa foram publicados através de um artigo 
completo no seguinte evento: 

VI CEEL – VI Conferência de estudos em Engenharia Elétrica, FEELT, UFU 

Artigo: “Análise de Sinais Eletroencéfalograficos”. 

Comentário Geral: 

O domínio do assunto pelo professor orientador é uma das circunstâncias que favoreceu fortemente 
o desenvolvimento da pesquisa, assim como o apoio de um grupo de estudos interdisciplinar. 

 



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

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Clarissa Valadares Machado, Daiane Rezende Carrijo, João Paulo Vieira Bonifácio, 
Marcos Fernando Menezes Vilela e Rodrigo Sousa Ferreira 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 
ensino e extensão que envolvem 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 as ferramentas que auxiliarão a implementação dos módulos e também definiu-se o escopo 
do projeto, além do inicio das montagens praticas. 

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. Sendo assim, o grupo continuará realizando-a com 
previsão de conclusão em 2009. 

 



Título da pesquisa/Tema de estudo: Minimização da Probabilidade de Erro em um Canal de 
Transmissão de Dados Oriundos de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

Os petianos Cristiane Vaz Dos Santos, Daniel Barbosa De Oliveira Vaz, Edylara Ribeiro Rangel, 
João Fernando Calcagno Camargo e Saulo Henrique Da Mata e o graduando Lúcio Sanchez 
Passos deram continuidade a uma subdivisão da pesquisa intitulada “Implementação de uma 
estrutura de iluminação fotovoltaica com vista à eficiência e qualidade energética” ocorrida no 
período de outubro/2007 a fevereiro/2008. A presente pesquisa ocorrida no período de março/2008 
a fevereiro/2009 tem como objetivo a implementação de um canal de comunicação via rádio 
freqüência para o envio de dados oriundos da monitoração de um sistema fotovoltaico. 
Posteriormente, este canal seria submetido a um estudo que viabilizaria a implementação do  
código corretor de erro em hardware e/ou software mais adequado, possibilitando assim a 
minimização da probabilidade de erro neste canal de comunicação.  

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Paulo Sérgio Caparelli, MSc, FEELT/UFU 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

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

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Esta atividade surgiu da necessidade de expansão e especialização na área de Eletrônica e 
Telecomunicações do projeto inicial, chamado “Implementação de uma estrutura de iluminação 
fotovoltaica com vista à eficiência e qualidade energética”. Além do mais, o PET/Eng. Elétrica 
esforça-se no sentido de realizar pesquisas direcionadas também a ensino e extensão. Nesse 
sentido, durante e após a implementação da estrutura serão desenvolvidas atividades de ensino e 
extensão que envolvam conceitos teóricos, ferramentas e resultados contemplados na pesquisa  

Resultados esperados com a pesquisa: 

Ao final da pesquisa, esperava-se a construção de um módulo protótipo com comunicação via rádio 
freqüência para monitoramento remoto do sistema fotovoltaico; 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Foram realizados diversos estudos bibliográficos, e decisões técnicas foram tomadas para a 
aquisição dos componentes necessários para a implantação do projeto. Realizamos teste em 
diferentes dispositivos e equipamentos para escolher o mais adequado ao nosso contexto. O projeto 
não foi concluído, entretanto, geramos um relatório com todas as informações teóricas e também 
tutoriais que explicam como construir um protótipo. 

Comentário Geral: 

Para a realização da pesquisa foram realizados encontros periódicos, tanto com o grupo interno de 
Telecomunicações, quanto com todo o grupo de petianos para compartilhar as experiências 
adquiridas. Apesar de não estar plenamente concluída, decidimos por encerrar essa pesquisa já 
que grande parte dos petianos que estavam envolvidos com esta deixaram o programa ou estão em 
vias de faze-lo. Esta é uma pesquisa bastante complexa que aborda não com raridade temas 
tratados em pós-graduação e, portanto, exigem que o petiano esteja cursando os últimos períodos 
da graduação o que não ocorrerá com o nosso grupo nesta próxima etapa.  

 

 



 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Implementação de uma Estrutura Laboratorial com Vistas a 
Análise de Desempenho de Sistemas Eólicos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A atividade de pesquisa realizada pelos petianos Alex Reis, Gustavo Silva Salge, Rodrigo Souza 
Ferreira e o graduando Raphael Ferreira Vieira consistiu no estudo teórico e experimental das 
diversas topologias de geração encontradas nos parques eólicos e o comportamento do sistema 
quando sujeito à ventos de velocidade variável. Para tal, foram utilizados os pacotes de software 
PSAT e ATP, de domínio público que permitiram toda a abordagem teórica. Além disto, foi prevista 
a montagem de uma estrutura laboratorial que representasse, de forma mais fiel possível, as 
diferentes topologias adotadas mundialmente para a geração eólica. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Geraldo Caixeta Guimarães – Tutor do PET Engenharia Elétrica – FEELT/UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Prof. Dr. Adélio José de Moraes - FEELT/UFU 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 

Há, atualmente, uma grande expectativa de desenvolvimentos de sistemas de geração eólica. Esse 
desejo é, em parte, justificado pelo fato de que, essa fonte alternativa é um tipo de energia limpa e 
de baixo impacto ambiental. Em comparação com as usinas hidroelétricas, os parques eólicos 
podem gerar uma grande quantidade de energia sem afetar de maneira significativa a fauna, flora e 
o micro clima do meio em que existem. Inundações de grandes áreas são desnecessárias 
contribuindo para a preservação histórica do local devido à redução de perda de sítios 
arqueológicos. 

Embora apresente uma série de vantagens, a energia eólica enfrenta alguns problemas potenciais 
que têm dificultado sua inserção, de maneira efetiva, no mercado. Um deles é sem dúvida o preço, 
que ainda não se apresenta competitivo. Problemas de origem técnica são muito abundantes, 
devido à insipiência do processo produtivo. Em função do crescimento da economia do Brasil, a 
geração elétrica propiciada pelas centrais hidroelétricas não conseguirá, em pequeno intervalo de 
tempo, suprir toda a demanda emergente do processo de desenvolvimento. 

É preciso, pois, fomentar pesquisas na área de energia eólica para que a tecnologia empregada 
possa ser aperfeiçoada implicando em menores custos do processo de geração, maior 
competitividade no mercado, redução ainda maior dos impactos ambientais inerentes ao processo e 
melhoria nas técnicas de captação do vento, objetivando um melhor aproveitamento da fonte 
primária. 

Resultados esperados com a pesquisa: 

Ao final da pesquisa, esperava-se o estabelecimento do estado da arte a respeito dos diferentes 
tipos de WECS (Wind Energy Conversion System) e a importância do desenvolvimento da geração 
eólica no Sistema Elétrico Brasileiro. E também a realização de investigações computacionais de 
modelos de sistemas de aproveitamento eólico, utilizando, para isso, softwares de domínio público 
como o PSAT (Power System Analysis Toolbox) e o ATP ( Alternative Transients Program ). Assim 
como, a montagem de uma estrutura laboratorial, de baixa potência e eficiente, utilizando 
conversores e que represente o sistema eólico e suas diversas topologias. 

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Ao final da atividade de pesquisa, foi possível obter uma análise computacional detalhada do 
sistema de geração eólica e as possíveis interferências desse tipo de ligação no ponto de 
acoplamento comum (PAC), quando o mesmo é submetido a variações de vento (Turbulências). 



 
Comentário Geral: 

As ferramentas teóricas utilizadas na pesquisa são parcialmente abordadas no curso de graduação 
em Engenharia Elétrica, demandando, portanto, encontros periódicos entre os petianos que 
compõem a equipe para discussões de conceitos teóricos e aplicações práticas das mesmas. A 
parte laboratorial, embora prevista, não foi realizada porque a empresa vencedora do edital de 
compra necessitou de vários adiamentos para cumprir com o contrato, culminado com a não 
entrega, em tempo hábil, dos principais equipamentos que compõem a estrutura experimental. 

 



3.3. Extensão 
 

Natureza da atividade realizada: Apresentação e feira de exposição. 

Tema: IV Vem pra UFU 

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 Out 
X 

Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

A atividade realizou-se nas dependências do campus Santa Mônica da Universidade Federal de 
Uberlândia – UFU e foi destinada aos alunos de Ensino Médio e de Curso Pré-Vestibular de 
Uberlândia e região, contando com a participação de aproximadamente 5000 alunos. 

Descrição da Atividade: 

O evento “Vem pra UFU” ocorre concomitantemente com a Semana Acadêmica da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU) e é caracterizado pela realização de apresentações dos cursos de 
graduação oferecidos pela UFU à sociedade. 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 IV Vem pra UFU foi 
realizado no formato de feira, onde os participantes podiam circular livremente, direcionando suas 
atenções às apresentações de maior afinidade e interesse. O PET/Eng. Elétrica representou o 
Curso de Engenharia Elétrica da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) neste evento, e foi 
responsável por proferir palestras que abrangem tanto as estruturas da FEELT quanto os 
fundamentos desta área do conhecimento, além de demonstrar o funcionamento de ferramentas 
utilizadas freqüentemente pelo engenheiro eletricista. Para a realização da atividade o grupo 
desenvolveu alguns experimentos práticos para demonstração e preparou a apresentação feita aos 
alunos visitantes. 

Promotores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Comissão Permanente de Vestibular (COPEV), Grupo 
PET/Eng. Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Coordenações de cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da Faculdade de 
Engenharia Elétrica (FEELT). 

Justificativa realização da atividade: 

O grupo PET/Eng. Elétrica se disponibiliza a atuar nesta atividade por considerá-la de suma 
importância à melhoria da divulgação e desmistificação do curso em que se insere. A atividade 
proporciona ainda um maior contato com a comunidade externa, reduzindo as barreiras entre o 
meio acadêmico e a sociedade. Deve-se ressaltar que o Vem pra UFU atua no sentido de orientar a 
escolha profissional de jovens que desejam ingressar em instituições de ensino superior e que 
possuem dúvidas quanto às carreiras que poderão seguir. 

Resultados esperados: 

Com esta atividade, era esperado que os participantes do evento pudessem conhecer um pouco 
mais sobre o curso de graduação em Engenharia Elétrica e, conseqüentemente, despertar o 
interesse dos participantes nas diversas áreas da Engenharia Elétrica. 

Resultados alcançados: 

O evento proporcionou um clima agradável, no qual foi possível estabelecer o contato entre os 
apresentadores e estudantes de ensino médio. 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. 



 
Comentário Geral: 

Sendo o evento realizado no formato de feira, os apresentadores puderam esclarecer dúvidas dos 
participantes com relação ao curso de Engenharia Elétrica, à área de atuação dos Engenheiros 
Eletricistas e ao papel que a energia elétrica desempenha nas diversas áreas do conhecimento 
humano e sua importância no desenvolvimento econômico e social do país. 

 



 
Natureza da atividade realizada: Atendimento e solução de dúvidas via plataforma web 

Tema: Monitoria Virtual 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
X 

Out 
X 

Nov 
X 

Dez 
X 

Jan 
X 

Fev 
X 

Público Alvo: 

Alunos de Ensino Médio e de Curso Pré-Vestibular. 

Descrição da Atividade: 

Esta atividade visa envolver todos os petianos do PET Engenharia 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 a escala determinada pelo grupo, os petianos são responsáveis por responder as 
perguntas existentes na página de forma que a solução não seja apenas apresentada, mas que seja 
encontrada pelo próprio aluno com os conceitos ou informações apresentados pelo petiano. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET Engenharia Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e Pós- 
graduação em Engenharia Elétrica. 

Justificativa realização da atividade: 

A monitoria virtual surgiu da necessidade de um atendimento amplo e eficaz aos alunos de Ensino 
Médio quanto às matérias da área de exatas, visto que tais disciplinas apresentam maior número de 
dúvidas. Outro aspecto importante a ser ressaltado é que o sistema WEB permite a solução de 
dúvidas on-line, logo não haverá necessidade do aluno se deslocar de sua residência. 

Resultados esperados: 

Com esta atividade, espera-se contribuir para a formação escolar e pessoal dos usuários do 
sistema.  

Resultados alcançados: 

A implementação do sistema de monitoria virtual proporcionou o apoio aos alunos de ensino médio 
nas disciplinas de Física e Matemática, o que apresentou um sucesso considerável tanto para o 
grupo, que está sempre aperfeiçoando o conhecimento e a didática nas áreas abrangidas pelo 
projeto, quanto para os alunos os quais contaram com uma plataforma web bem desenvolvida para 
sanar suas dúvidas.  

Comentário Geral: 

A implementação do sistema, procura além de solucionar os questionamentos e dúvidas de alunos 
que cursam as disciplinas de Matemática e Física, promover a inclusão digital, podendo ser 
estendido para disciplinas das outras áreas do conhecimento.  

 



 
Natureza da atividade realizada: Comunicação oral 

Tema: IX Semana Interna de Prevenção de Acidentes (IX SIPAT - Monsanto) 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar Abr Mai Jun 
X 

Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

A atividade realizou-se nas dependências da empresa Monsanto e foi destinada aos funcionários da 
empresa, contando com a participação de aproximadamente 300 visitantes entre 25 e 50 anos. 

Descrição da Atividade: 

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes é um evento organizado pela empresa Monsanto 
com o objetivo de complementar a gama de conhecimento dos funcionários da empresa em relação 
aos meios de prevenção de acidentes de trabalho. Nesta IX edição o grupo PET/Eng. Elétrica foi 
convidado a participar do evento com a apresentação de uma comunicação oral na feira de 
exposição nos dias 11, 12 e 13 de junho abordando o tema Choque Elétrico – Prevenção e 
Primeiros Socorros. Para um bom desenvolvimento da atividade o grupo elaborou dois banners 
abordando causas, conseqüências e meios de prevenção ao choque elétrico, além de algumas 
curiosidades em relação ao tema. Alguns vídeos foram apresentados no stand assim como alguns 
panfletos foram entregues com o intuito de orientar os funcionários quanto ao perigo relacionado a 
exposição direta à energia elétrica. 

Promotores da atividade: 

Monsanto e Grupo PET/Eng. Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. 

Justificativa realização da atividade: 

O grupo PET/Eng. Elétrica apresenta interesse em atuar nesta atividade por considerá-la de suma 
importância ao desenvolvimento dos funcionários da empresa envolvida. A atividade proporciona 
ainda um maior contato com a comunidade externa, reduzindo as barreiras entre o meio acadêmico 
e o meio profissional. Deve-se ressaltar que o SIPAT não só engrandece os funcionários da 
empresa com o conhecimento adquirido como tem muito significado aos bolsistas envolvidos que se 
enriquecem de experiências práticas não só relacionadas ao tema abordado como também a 
experiências diárias no ramo profissional. 

Resultados esperados: 

Esperava-se dessa atividade que os funcionários da Monsanto pudessem conhecer um pouco mais 
a respeito do choque Elétrico, prevenção e seus danos, levando para o trabalho e suas residências 
um acréscimo de informação que contribua para a boa formação dos mesmos e de todos os 
envolvidos. 

Resultados alcançados: 

Através da comunicação com os participantes do evento, pode-se constatar que este atendeu às 
expectativas dos envolvidos, tanto na visão dos apresentadores como na dos participantes, que 
com a troca de experiências tiveram muito a acrescentar para o sucesso da atividade. 

Comentário Geral: 

Com o apoio da Monsanto o grupo pôde desenvolver um ótimo trabalho. Além disso, a pesquisa 
realizada para a confecção do material de apresentação foi um importante passo de toda a 
realização da atividade, devido a oportunidade lançada de aprofundar o conhecimento dos alunos 
em relação ao tema tratado. 

 



 
Natureza da atividade realizada: Jornada com palestra e minicursos 

Tema: VII Jornada PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
X 

Out 
X 

Nov Dez 

Público Alvo: 
A Jornada PET é um evento destinado a alunos de Ensino Médio (1°, 2° e 3° Série) de escolas da 
cidade de Uberlândia. Nesta sua VII edição contou com 426 inscritos de diversas escolas públicas e 
privadas da cidade e de outras entidades de ensino técnico, comercial e etc. 

Descrição da Atividade: 

A Jornada PET é um evento anual realizado pelos 16 grupos PETs da Universidade Federal de 
Uberlândia, reunidos em um grupo maior conhecido como InterPET/UFU. A Jornada tem a 
finalidade de agregar a comunidade externa à Universidade inteirando-os das atividades 
desenvolvidas pelos Grupos PET e abordando, sob forma de cursos práticos e palestras, conteúdos 
de cunho genérico. A Jornada também possui um tema central que é trabalhado na palestra geral 
ou na mesa-redonda de abertura do evento. Este ano foi realizada a VII Jornada PET com o tema: 
“Mídia: Poder, Conhecimento e Alienação” entre os dias 29/09/2008 a 03/10/2008, em que o Grupo 
PET/Eng. Elétrica participou ativamente da Coordenação de Divulgação do evento e da elaboração 
e apresentação dos minicursos “Informática Básica”  e “Engenharia Elétrica: Desvendando Mitos, 
Construindo Aplicações”, que foram ministrados pelos petianos durante a semana do evento.  O 
minicurso de “Informática Básica” visava proporcionar aos participantes noções básicas de 
computadores, assim como a utilização dos principais softwares e internet, apresentando todos os 
componentes de hardware e os principais componentes do pacote Microsoft Office, e o minicurso 
“Engenharia Elétrica: Desvendando Mitos, Construindo Aplicações” tinha o objetivo de esclarecer a 
comunidade quanto às aplicações da Engenharia Elétrica no nosso cotidiano e desmistificar alguns 
conceitos do senso comum apresentando as várias ênfases da profissão com a exposição de 
aplicações destes no dia-a-dia. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET Engenharia Elétrica e os demais PETs da Universidade Federal de Uberlândia 
(InterPET/UFU). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

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

Justificativa realização da atividade: 

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

Resultados esperados: 

Com a Jornada PET espera-se realizar uma atividade de extensão que permita a cooperação de 
todos os grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia e que ofereça a comunidade 
atividades interessantes que completem a sua formação. 

Resultados alcançados: 

A VII Jornada PET permitiu novamente o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da 
Universidade intensificando a comunicação entre os mesmos e os preparando para novas 
atividades conjuntas. Atuando como ministrantes dos mini-cursos, os petianos tiveram a 
oportunidade de desenvolver características como: falar em publico, capacidade de transmitir 
conhecimentos e a atenção aos deveres éticos e cívicos. 



 
Comentário Geral: 

A Jornada PET já se encontra em sua 7º edição, sendo ela a principal atividade do grupo InterPET 
UFU e vem sendo muito bem aceita tanto pelo público alvo, quanto pela Pró-Reitoria de Graduação. 
A oitava edição está prevista para o segundo semestre de 2009. 

 



 
Natureza da atividade realizada: Aulas e Atividades Extracurriculares 

Tema: Projeto Educação Auxiliar 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai 
X 

Jun 
X 

Jul Ago Set Out Nov 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. Participaram do projeto 126 alunos divididos em 4 turmas de aula. 

Descrição da Atividade: 

O Projeto Educação Auxiliar visa suprir a deficiência das disciplinas de Matemática e Física para os 
alunos do Ensino Médio através de aulas extracurriculares ou atividades que permitam aos 
beneficiados um melhor entendimento do assunto abordado. No caso da Escola Estadual Messias 
Pedreiro, por ser o inicio do projeto, os petianos, divididos por escala, apenas ministraram aulas de 
Física e Matemática de acordo com o cronograma de dependência (Programa de ensino de 
recuperação para alunos que não foram aprovados em algumas matérias) estipulado pelos 
professores destas matérias na escola. As aulas foram ministradas em um horário extra após o 
término das aulas normais dos alunos até o dia da prova de dependência dos mesmos. 

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: 

Atualmente os professores de escolas públicas não conseguem cumprir todo o conteúdo das 
disciplinas de Física e Matemática 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 esta realidade, percebeu 
que possuía as ferramentas adequadas para auxiliar na educação dos alunos de escolas públicas. 
Além deste problema, também pode-se notar a dificuldade enfrentada pelos alunos no aprendizado 
destas matérias, o que pode ser contornado por atividades diferentes das aulas normais dos 
professores. Portanto, o Projeto Educação Auxiliar criado pelo Grupo PET/Eng.Elétrica tem o 
objetivo de auxiliar as escolas públicas no ensino de Física e de Matemática do Ensino Médio por 
meio de atividades que supram as necessidades e os problemas enfrentados por elas, o que além 
de beneficiar os alunos, permite aos petianos um contato com a realidade de diversas escolas 
públicas e com as várias formas da prática do ensino. 

Resultados esperados: 

No caso desta atuação do Projeto realizado na Escola Estadual Messias Pedreiro, os resultados 
esperados eram auxiliar os alunos nos seus estudos de dependência e lhes permitir a aprovação na 
avaliação final. 

Resultados alcançados: 

Após o término do Projeto e a aplicação da avaliação, a Coordenação da escola informou ao Grupo 
PET/Eng.Elétrica que os alunos que participaram das atividades obtiveram boas notas na avaliação 
e aprovaram a iniciativa, pois não possuíam nenhum auxilio nos estudos de dependência. 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. 



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 

Justifique: O tutor sempre compareceu as reuniões ordinárias e extraordinárias, e esteve 
disponível em todo tempo para a orientação dos petianos no planejamento e execução das 
atividades. 

 

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 

Justifique: Os petianos sempre compareceram as atividades propostas, de acordo com as 
responsabilidades delegadas a cada um. Além disso, estes reservaram tempo para preparar 
materiais a serem utilizados em novas atividades.  

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

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

Justifique: As atividades de ensino previstas que por algum motivo não foram realizadas, 
foram substituídas por outras consideradas mais importantes para aquele momento. Os 
cursos de BLENDER e de INTRODUÇÃO AO ATP, previstos no planejamento de atividades, 
foram substituídos por um segundo curso de MATLAB e um curso de PYTHON, 
respectivamente, ambos ministrados no segundo semestre letivo de 2008. Em relação às 
atividades de extensão propostas, o grupo não realizou a atividade PROJETO DE 
EXTENSÃO INTERPET UFU por completo, visto que o grupo InterPET UFU não determinou 
o local onde a atividade seria realizada devido a alguns entraves éticos. Por causa disto, o 
nosso grupo optou por substituí-la pela MOSTRA DE PROFISSÕES realizada no Colégio 
Nacional da cidade de Uberlândia/MG. 

 

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 

Justifique: Temos recebido apoio integral tanto da Faculdade de Engenharia Elétrica quanto 
da Pró-reitoria de Graduação, no que diz respeito à infra-estrutura física, transporte, material 
de consumo básico, dentre outros. Contudo, como a administração dos recursos de custeio 
continua sendo feita através da Pró-reitoria de Graduação, o material de consumo dos 
grupos PETs da UFU é licitado juntamente com todo o material de consumo da universidade 
num processo tipo Pregão. Dessa maneira, o material adquirido é, na maioria das vezes, de 
qualidade inferior à requerida e solicitada. Há também ocorrência de compra incorreta e até 
mesmo a não aquisição de algum produto. Além disto, existe bastante atraso na entrega do 
material. 



4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 
ao qual está vinculado: 

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

Justifique: Em todos os semestres, os petianos são estimulados pelos coordenadores dos 
cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica a participar de grupos de estudos de 
disciplinas com maior índice de dificuldade e a ministrar vários cursos extra-curriculares, 
tudo isto no sentido de promover uma formação mais abrangente dos alunos do curso. Além 
disso, o grupo PET é o principal executor da Jornada de Engenharia Elétrica e Biomédica 
cujo objetivo é aproximar os estudantes de graduação do mercado de trabalho. A infra-
estrutura do PET é ainda palco da realização de trabalhos em grupos formados por alunos 
pertencentes ao programa e alunos de graduação. 

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

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

Justifique: A SESu sempre está atenta às atividades do grupo, buscando orientá-los quanto 
às diretrizes do programa. O fator negativo reside no fato dos constantes atrasos no 
pagamento das bolsas no inicio de cada ano. 
 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 

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

Justifique: O CLA acompanha frequentemente a atuação do grupo, solicitando relatórios 
regularmente para a análise e orientação dos grupos da universidade. Tal acompanhamento 
pode ser justificado pela sugestão do CLA de alterar a classificação da JEELB para 
atividade de ensino, antes considerada de extensão pelo grupo. 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) A “Monitoria Virtual” reúne as vertentes Ensino, Pesquisa e Extensão numa única 
atividade. Esta atividade consiste em um site em que os alunos de uma escola 
estadual piloto podem cadastrar perguntas sobre a matéria de física do colegial. Os 
petianos se dividem de forma a sanar as dúvidas virtualmente, daí o nome. O 
desenvolvimento desta atividade teve início com a Pesquisa de uma plataforma 
computacional que pudesse ser utilizada para desenvolver o site. A Pesquisa de tal 
plataforma nos levou ao Django, que é uma plataforma de desenvolvimento Web 
para páginas dinâmicas e acesso a banco de dados. Ao final da Pesquisa foi 
proposto um curso dessa plataforma para os alunos de graduação, culminando 
assim em uma atividade de Ensino. A atividade de Extensão está no fato do 
atendimento de um público exterior à Universidade Federal de Uberlândia. Sendo 
assim mantemos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

(b) A pesquisa intitulada “Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da 
Energia Elétrica de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando 
Lâmpadas LED“ também apresenta indicadores da indissociabilidade Ensino, 
Pesquisa e Extensão. O conhecimento adquirido, das ferramentas computacionais e 
tecnologias utilizadas, durante a pesquisa serão apresentados aos graduandos em 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica através de mini-cursos e palestras. 
Além disso, no término da pesquisa será disponibilizado um módulo prático que 
poderá ser utilizado pelos professores da faculdade para o ensino laboratorial. A 
extensão se dará em exposição desse módulo à comunidade, estimulando a adoção 
de lâmpadas alimentadas por painéis fotovoltaicos com vista à economia de energia. 

(c) A atividade “VI CEEL”, classificada neste relatório como de ensino, promovida por 
todo o grupo PET e a Faculdade de Engenharia Elétrica, é outra atividade que 
apresenta a característica de indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, pois é 
um meio de divulgação de resultados de pesquisas realizadas na Universidade 
Federal de Uberlândia e de outras instituições de ensino da região, além disso, a VI 
CEEL possui características de ensino por proporcionar aos ouvintes a 
aprendizagem dos temas discutidos nas seções técnicas e de extensão pois tais 
ouvintes podem estender o aprendizado para a realização de novas atividades em 
suas instituições e melhorias para a comunidade externa. 



5.2. Dirigidas ao Tutor  
 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/científicas mais relevantes que realizou/participou 
no ano de 2008. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 
 
 
Participação em eventos em 2008 pelo Tutor – extraído do Currículo Lattes – CNPq: 
 
1. Participação como Coordenador Geral da VI CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA 
ELÉTRICA, realizada de 27 a 29 de agosto de 2008 na Universidade Federal de Uberlândia, 
Uberlândia-MG.  
 

 
Publicações do Tutor em 2008 (incluindo co-autores) – extraído do Currículo Lattes – CNPq: 
 
1. VIEIRA, R.F. ; DESTRO-FILHO, J. B. ; GUIMARÃES, G. C. ; Freitas, M.S. . Mapeamento do 

Campo Magnético Gerado em Canais Iônicos de uma Célula Neural Utilizando o Método dos 
Elementos Finitos. In: XII Seminário de Iniciação Científica, 2008, Uberlândia-MG. Anais do XII 
Seminário de Iniciação Científica, 2008. v. 1. p. 1-10. 

2. VIEIRA, R.F., DESTRO-FILHO, J.B., GUIMARÃES, G.C., FANYAO, Q. Cálculo do campo 
magnético em um canal iônico.. Anais do XXI Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica 
(CBEB´2008), 16-20/11/2008, Salvador, Brasil. CDROM ISBN 978-85-60064-13-7. 

 
 
Participação em pesquisas em 2008 pelo Tutor 
 
a. Projeto FAPEMIG/UFU (Janeiro/2006-Julho/2009 – 30 meses) – em desenvolvimento - 

“IMPLEMENTAÇÃO DE UMA ESTRUTURA LABORATORIAL COM VISTA A ANÁLISE DE 
DESEMPENHO DE SISTEMAS EÓLICOS” – tendo cumprido todas as etapas relacionadas com 
as simulações computacionais e preparação da estrutura física para a montagem de um protótipo 
de um sistema eólico. 

b. Projeto de P&D FURNAS/UFU (Out/2007-Março/2009 – 18 meses) – em desenvolvimento - 
“DEFINIÇÃO E MONTAGEM DE UMA ESTRUTURA LABORATORIAL PARA ESTUDOS DE 
DESEMPENHO DE SISTEMAS DE CONVERSÃO EÓLICOS E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS 
NAS REDES DE CONEXÃO”, tendo realizado a etapa 01 (de um total de 7 etapas) intitulada 
“Definição e Especificação da Estrutura Laboratorial” (ver Currículo Lattes do Tutor). 

 

 
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 (Alex, Gustavo 
e Rodrigo) que atuaram 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 do grupo PET. No período 
passado, pode-se citar a participação dos graduandos Lúcio Sanchez Passos e 
Raphael Ferreira Vieira em duas pesquisas. 

(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 têm sido na compreensão das dificuldades apresentadas 
pelos alunos das disciplinas ministradas, enquanto professor, criando um ambiente mais 
favorável ao ensino.  

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

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

 



5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada um dos alunos do grupo, 
indicando o evento, o local e a data. 
 

Artigo: “Sistema de Controle da Intensidade Luminosa de uma Lâmpada Incandescente Via Porta 
Paralela do Computador” 
Autores: Rodrigo Sousa Ferreira, Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Daniel Cardoso 
Dias e Ernane Antônio Alves Coelho. 
Evento: VI CEEL – VI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
Data: 27 a 29 de Agosto de 2008 
 
Artigo: “Sistema de Controle da Intensidade Luminosa de uma Lâmpada Incandescente Via Porta 
Paralela do Computador” 
Autores: Rodrigo Sousa Ferreira, Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Daniel Cardoso 
Dias e Ernane Antônio Alves Coelho. 
Evento: V Semana Acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia. 
Local: Uberlândia – MG 
Data: 06 a 10 de Outubro 2008 
 
Artigo: “Análise de Sinais Eletroencefalográficos” 
Autores: Francielen Souza Borges, Marla Souza Freitas e João Batista Destro Filho. 
Evento: VI CEEL – VI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
Data: 27 a 29 de Agosto de 2008 
 
Artigo: “Estudo da Eficiência Energética e Dimensionamento de Motores de Indução Trifásicos a 
Partir da Plotagem de Suas Curvas Características” 
Autores: Antônio C. Delaiba, Arthur H. P. de Medeiros, Décio Bispo, Marcos V. Silva, Matheus S. 
F. dos Santos, Paulo H. O. Rezende. 
Evento: VI CEEL – VI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
Data: 27 a 29 de Agosto de 2008 
 
Artigo: “Revisão de Técnicas Para Extração Automática de Ondas de Jewett” 
Autores: João Paulo Vieira Bonifácio, Adriano O. Andrade, Kheline Naves. 
Evento: VI CEEL – VI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica 
Local: Uberlândia – MG 
Data: 27 a 29 de Agosto de 2008 

 



 
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. 

 



6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Local e Data:  
 
 
 
Assinatura de um representante do Comitê Local: 
 
 
 
Assinatura do Tutor: 
 
 
 
Assinatura do representante dos Alunos, escolhido pelo Grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Documento I 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

 

Organização Apoio 

 
 

 

 

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 

Histórico 

As edições anteriores da JEELB - Jornada de Engenharia Elétrica e Jornada de Engenharia 

Biomédica - desempenharam importantes funções no cenário tecnológico nacional por terem 

proporcionado ambientes para discussões fecundas entre os participantes. Particularmente, o 

último evento – IX Jornada de Engenharia Elétrica e I Jornada de Engenharia Biomédica - 

contou com 530 inscritos, sendo proferidas 20 palestras, ministrados 16 mini-cursos e 

realizadas 17 visitas técnicas a empresas de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. 

Dada à repercussão deste evento verificou-se a necessidade da realização da X Jornada de 

Engenharia Elétrica e II Jornada de Engenharia Biomédica, vislumbrando uma abrangência 

ainda maior a nível nacional, já que esta representa uma oportunidade para que se estabeleça 

contato e discussões entre os diversos segmentos: profissionais, pesquisadores e estudantis. 

Objetivos 

A JEELB tem como objetivo promover o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnico-

científicos de seus participantes através de palestras, mini-cursos e visitas técnicas. 

Neste contexto, o evento tem a finalidade de: 

 Promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes;  

 Apresentar um panorama atualizado do mercado de trabalho e do cenário científico;  

 Expor as últimas tecnologias e tendências dos campos de atuação do engenheiro 

eletricista e do engenheiro biomédico; 

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

o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar; 

Data e Local 

A JEELB acontecerá de 25 a 29 de agosto de 2008 na Universidade Federal de Uberlândia - 

UFU - no campus Santa Mônica.
*
 

*
 As entidades organizadoras prevêem a modificação do local de realização do evento, como pode-se perceber 

ao analisar o orçamento (página 5, item descrito de nº 12  Aluguel de espaço físico); caso este item não seja 

coberto por patrocínio financeiro, a comissão organizadora manterá a realização nos domínios da UFU. 



Público Alvo 

O público-alvo consiste de universitários e profissionais da área de Engenharia Elétrica e 

Engenharia Biomédica, de Uberlândia e de todo o Brasil, havendo uma estimativa de 600 

participantes.  

Instituições Participantes 

Proponente: 

 Faculdade de Engenharia Elétrica – FEELT/UFU 

Executora: 

 Grupo PET Engenharia Elétrica - UFU 

Divulgação: 

A JEELB contará com o apoio de canais de televisão, mídia escrita, TV Universitária, Rádio 

Universitária além de sites e revistas de circulação nacional.  

O evento terá o próprio site para divulgação e inscrição via Internet com o seguinte endereço: 

www.jeelb.eletrica.ufu.br. E ainda, haverá links para o site da JEELB em: 

www.ceel.eletrica.ufu.br, www.ufu.br e www.eletrica.ufu.br. 

A estratégia de divulgação para as universidades e centros de formação profissional envolverá 

o uso de cartazes do evento bem como de comunicação via Internet. Além disto, várias 

instituições superiores de todo país serão convidadas a divulgar o evento em suas regiões, 

com coordenação em Uberlândia. 

http://www.jeel.eletrica.ufu.br/
http://www.ceel.eletrica.ufu.br/
http://www.ufu.br/
http://www.eletrica.ufu.br/


TEMAS ABORDADOS 

O evento abordará assuntos e atividades (palestras, mini-cursos e visitas técnicas) de 

relevância para profissionais, pesquisadores e para a formação dos graduandos em Engenharia 

Elétrica, Engenharia Biomédica e áreas afins, englobando as seguintes grandes áreas: 

A. Sistemas de Energia Elétrica 

Envolve temas como: novo modelo do setor elétrico brasileiro, planejamento e operação de sistemas elétricos, dinâmica de 

sistemas elétricos, sistemas energéticos alternativos, qualidade de energia elétrica, eficiência energética, aterramentos 

elétricos, máquinas elétricas e transformadores, eletrônica de potência, acionamentos elétricos etc. 

B. Automação e Controle 

Envolve temas como: automação e controle de processos, aplicações em indústrias, 

sistemas supervisórios, instrumentação industrial, redes de dados industriais, CLPs, 

sensores, condicionamento de sinal etc. 

C. Telecomunicações 

Envolve temas como: comunicações ópticas, comunicações móveis, comunicações via satélite, redes de computadores, redes 

de alta velocidade, tecnologia GSM, processamento digital de sinais, processamento digital de imagens e voz, técnicas de 

reconhecimento de padrões, propagação de ondas eletromagnéticas, teoria de antenas, televisão digital, equipamentos de 

telecomunicações etc. 

D. Engenharia de Computação 

Envolve temas como: desenvolvimento de softwares, processamento digital de sinais e imagens, construção de compiladores, 

paradigmas e linguagens de programação, redes de computadores, computação gráfica, realidade virtual e aumentada, redes 

neurais artificiais, inteligência artificial, algoritmos genéticos, programas de ensino à distância etc. 

E. Engenharia Biomédica 

Envolve temas como: desenvolvimentos e desafios em bioengenharia, biomecânica, 

instrumentação biomédica, biofeedback, processamentos de sinais biomédicos (EEG, EMG, 

ECG), telemetria para sinais biomédicos, engenharia clínica, processamento de imagens 

médicas etc. 



PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR 

Sexta-Feira: 22/08/2008 

Manhã/Tarde: Credenciamento 

Segunda-Feira: 25/08/2008 

Manhã: Credenciamento, Palestra e Coffee break e Montagem de Stands 

Tarde: Palestra, Coffee break e Feira de Exposição 

Noite: Sessão de abertura 

 Palestra de caráter geral 

 Coquetel e Apresentação cultural 

Terça-Feira: 26/08/2008 

Manhã: Palestra, Coffee break e Feira de Exposição 

Tarde: Palestra, Coffee break e Feira de Exposição 

Noite: Palestra e Apresentação Cultural 

Quarta-Feira: 27/08/2008 

Manhã: Mini-Cursos, Coffee break e Feira de Exposição 

Tarde: Mini-Cursos, Coffee break, Feira de Exposição 

Noite: Cerimônia de Encerramento, Apresentação Cultural 

Quinta-Feira: 28/08/2008 

Manhã: Visitas e sessões técnicas 

Tarde: Visitas e sessões técnicas 

Sexta-Feira: 29/08/2008 

Manhã: Visitas e sessões Técnicas 

Tarde: Visitas e sessões Técnicas 

 



ORÇAMENTO PREVISTO 

Despesas: 

DESCRIÇÃO DO ITEM QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

Coquetel de Abertura do Evento 1  R$ 2.000,00  R$ 2.000,00 

Coffee Break 6  R$ 1.500,00
 

R$ 9.000,00 

Jantar de Confraternização 600 R$ 20,00 R$ 12.000,00 

Hospedagem para Palestrantes 4  R$ 100,00 R$ 400,00 

Passagem Aérea 4 R$ 500,00  R$ 2.000,00 

Material Gráfico (cartazes, folders, 

crachás, convites, certificados) 
- - R$ 2.200,00 

Faixa para Divulgação 6 R$ 50,00 R$ 300,00 

Outdoors 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00 

Aluguel de Som (valor diário) 4  R$ 150,00 R$ 600,00 

Aluguel de Data show (valor diário) 2 R$ 200,00 R$ 400,00 

Aluguel de Ônibus 6 R$ 500,00 R$ 3.000,00 

Aluguel de espaço físico - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

Kit (Pasta, bloco, caneta) 600 R$ 12,00 R$ 7.200,00 

CD 600 R$ 5,00 R$ 3.000,00 

Kit para Palestrante 50 R$ 20,00 R$ 1.000,00 

Camiseta para organizador 30 R$ 20,00 R$ 600,00 

Camiseta para participante 600 R$ 8,00 R$ 4.800,00 

Despesas eventuais - -  R$ 500,00 

TOTAL DAS DESPESAS: R$ 60.500,00 

 



Receitas: 

RESPONSÁVEL VALOR TOTAL 

JEELB (Inscrições no evento - estimado) R$ 15.000,00 

Universidade Federal de Uberlândia - UFU 

(contrapartida) 
R$ 10.000,00 

Patrocínio de Empresas (3 Diamantes, 4 Ouro, 6 

Prata) 

R$ 39.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS: R$ 64.000,00 

Obs: A quantia de R$3.500, resultante das despesas subtraídas da receita (R$64.000 – R$60.500), será 

utilizada para sustento das entidades organizadoras do evento: investir em melhoria de infra-estrutura, como 

aquisição de um microcomputador completo, assim como de materiais para escritório (caneta, papel, tonner 

para impressora e outros). 

 É notável tal ação, visto que investir na infra-estrutura das entidades organizadoras é investir, 

diretamente, na melhoria da organização e da qualidade dos eventos futuros a serem realizados pela 

FEELT/UFU. 



PLANO DE PATROCÍNIO 

A comissão organizadora classificará cada patrocinador de acordo com sua contribuição para 

a realização do evento sendo que os seus benefícios ou vantagens serão decorrentes disto. 

Neste sentido uma pessoa jurídica (empresa, indústria, instituição de ensino, universidade, 

etc.) ou pessoa física poderá ser classificada em um (ou mais de um) dos seguintes tipos de 

patrocinador: 

 Patrocinador financeiro; 

 Patrocinador técnico; 

 Patrocinador de produtos. 

A seguir cada tipo de patrocinador é abordado com mais detalhes. 

Patrocinador financeiro 

As empresas que patrocinam financeiramente o evento contam com a divulgação de suas 

marcas para um público composto de futuros engenheiros, técnicos, professores, empresários 

da região e comunidade em geral, através de um evento relevante para todos os envolvidos. E 

ainda, as empresas terão suas marcas associadas à produção científica nacional. 

O patrocínio financeiro é classificado em cotas que definem a participação da empresa no 

evento. 

DIAMANTE - R$ 5.000,00 

Divulgação da marca da empresa: 

 Nos OUTDOORS de divulgação do evento. 

 Espaço para participação da Feira de Exposição com um Stand da empresa. 

 Nos CARTAZES do evento. 

 Nos FOLDERES do evento. 

 Nas FAIXAS do evento. 

 Nas CAMISETAS do evento. 

 Na PASTA do evento (entregue aos participantes). 

 No WEBSITE do evento e opção de link para o website da empresa. 

 Nos MEIOS AUDIO-VISUAIS. 

 Nos MEIOS IMPRESSOS (jornais de maior circulação na cidade e região). 

 Nos MEIOS ELETRÔNICOS a serem utilizados para a divulgação do evento. 

 Disponibilidade para anexar material impresso ao KIT DO PARTICIPANTE *; 



* A produção do material é de responsabilidade do patrocinador; 

Ouro - R$ 3.000,00 

Divulgação da marca da empresa: 

 Espaço para participação da Feira de Exposição com um Stand da empresa, com 3/5 

(três quintos) da área destinada ao patrocinador DIAMANTE. 

 Nos CARTAZES do evento, com 3/5 (três quintos) da área destinada ao patrocinador 

DIAMANTE. 

 Nos FOLDERES do evento, com 3/5 (três quintos) da área destinada ao patrocinador 

DIAMANTE. 

 Nas CAMISETAS do evento, com 3/5 (três quintos) da área destinada ao patrocinador 

DIAMANTE. 

 Na PASTA do evento (entregue aos participantes), com 3/5 (três quintos) da área 

destinada ao patrocinador DIAMANTE. 

 No WEBSITE do evento e opção de link para o website da empresa, com 3/5 (três 

quintos) da área destinada ao patrocinador DIAMANTE. 

 Nos MEIOS AUDIO-VISUAIS. 

 Nos MEIOS ELETRÔNICOS a serem utilizados para a divulgação do evento. 

 Disponibilidade para anexar material impresso ao KIT DO PARTICIPANTE *; 

* A produção do material é de responsabilidade do patrocinador; 

 
 

Prata - R$ 2.000,00 

Divulgação da marca da empresa: 

 

 Nos CARTAZES do evento, com 2/5 (dois quintos) da área destinada ao patrocinador 

DIAMANTE. 

 Nos FOLDERES do evento, com 2/5 (dois quintos) da área destinada ao patrocinador 

DIAMANTE. 

 Na PASTA do evento (entregue aos participantes), com 2/5 (dois quintos) da área 

destinada ao patrocinador DIAMANTE. 

 No WEBSITE do evento e opção de link para o website da empresa, com 2/5 (dois 

quintos) da área destinada ao patrocinador DIAMANTE. 

 Nos MEIOS AUDIO-VISUAIS. 

 Nos MEIOS ELETRÔNICOS a serem utilizados para a divulgação do evento. 

 Disponibilidade para anexar material impresso ao KIT DO PARTICIPANTE *; 

* A produção do material é de responsabilidade do patrocinador; 



Patrocinador técnico 

Caracteriza-se patrocinador técnico aquele que enviar profissional da empresa para ministrar 

palestras e/ou mini-cursos durante o evento. Esse patrocinador deverá arcar com os gastos do 

profissional referentes ao evento.  

As vantagens que poderão ser obtidas pela empresa na participação do evento na qualidade de 

patrocinador técnico são: 

 Disponibilização de espaço físico (área máxima de 9 m
2
) no setor de exposição 

para demonstração da tecnologia e dos produtos da empresa em stands*; 

 Divulgação da empresa para um público composto de futuros engenheiros, 

técnicos, professores, empresários da região e comunidade em geral através de um 

evento engrandecedor para todos os envolvidos. 

* A empresa é responsável pelo custeio de montagem, desmontagem e locação do stand. 

Patrocinador de produtos 

Caracteriza-se patrocinador de produtos aquele que fornecer qualquer produto para beneficiar 

o evento, podendo o produto constar ou não na lista de recursos necessários indicados no 

quadro de despesas. 

As vantagens que poderão ser obtidas na qualidade de patrocinador de produtos são: 

 Disponibilização de espaço físico (área máxima de 9 m
2
) no setor de exposição 

para demonstração da tecnologia e dos produtos da empresa em stands*; 

 Divulgação da empresa para um público composto de futuros engenheiros, 

técnicos, professores, empresários da região e comunidade em geral através de um 

evento engrandecedor para todos os envolvidos. 

* A empresa é responsável pelo custeio de montagem, desmontagem e locação do stand. 

Dependendo do valor total dos produtos fornecidos, a comissão organizadora poderá 

oferecer ao patrocinador de produtos as mesmas vantagens do patrocinador financeiro.  



CONTATOS 

Dr. Geraldo Caixeta Guimarães 

Coordenador Geral 

Tel.: (34) 3239-4727 

Tel.: (34) 3239-4754 

Fax: (34) 3239-4701 

Cel.: (34) 9154-3548 

gcaixeta@eletrica.ufu.br 

Gustavo Silva Salge 

Coordenador da Comissão de Infra-estrutura 

Tel.: (34) 3239-4754 

Cel.: (34) 9991-5621 

         (34) 9164-8016 

gustavosalge@gmail.com 

Thomás Bessa Ferreira 

Coordenador da Comissão de Informática 

Tel.: (34) 3239-4754 

Cel.: (34) 9993-4976 

thomas.bessa@gmail.com 

Alex Reis 

Coordenador da Comissão Técnico/Científica 

Tel.: (34) 3239-4754 

Cel.: (34) 8821-7964 

reialex@gmail.com 

Daiane Rezende Carrijo 

Coordenadora da Comissão de Relações Públicas 

Tel.: (34) 3239-4754 

Cel.: (34) 9668-5135 

daianecarrijo51@gmail.com 
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Documento II 
 

TROTE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA 

PROJETO TROTE SOCIAL 

– Consciência e Solidariedade – 

Projeto realizado para 

os ingressantes dos Cursos 

de Engenharia Biomédica e 

Engenharia Elétrica da 

FEELT / UFU. 



INTRODUÇÃO 

O Projeto Trote Social – Consciência e Solidariedade é organizado pelo 
Programa de Educação Tutorial (PET), Empresa Júnior de Consultoria em 
Engenharia Elétrica (CONSELT), ambos da Faculdade de Engenharia Elétrica 
(FEELT) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com o auxílio da direção e 
coordenação da FEELT, graduandos dos Cursos de Engenharias Elétrica e 
Biomédica além de outros estudantes interessados. Iniciou-se em agosto de 2001, 
idealizado para ser uma alternativa ao Trote Convencional, tendo como atividades: 
pedágio educativo, arrecadação de alimentos e doação de sangue. Mesmo bem 
sucedido, o Projeto foi interrompido por dois anos, sendo retomado em agosto de 
2003. Desde então é realizado semestralmente. Diante do sucesso das atividades 
desenvolvidas no Trote Social e do repúdio por parte da Pró-Reitoria de Graduação 
(PROGRAD) ao Trote Convencional, este perdeu credibilidade e, atualmente, o 
projeto proposto vem ganhando mais espaço no meio acadêmico. 

OBJETIVOS 

 Sanar dúvidas referentes à vida acadêmica; 

 Motivar os ingressantes, apresentando os espaços físicos e entidades 

relacionadas à Universidade e à Faculdade; 

 Recepcionar os novos estudantes de forma a integrá-los entre si e às 

comunidades interna e externa à UFU; 

 Enriquecer a formação pessoal dos calouros e organizadores por meio de 

práticas solidárias; 

 Tornar cada ingressante ciente da realidade da parcela menos favorecida da 

sociedade uberlandense, para que seja despertado um compromisso social para 

com esta; 

 Possibilitar às famílias atendidas e instituições de assistência social auxílio no 

que se refere à saúde, educação e carência afetiva; 

 Proporcionar aos calouros uma visão in locus da atuação do engenheiro no 

mercado de trabalho. 

METODOLOGIA 

A Comissão Organizadora do Trote Social trabalha com os calouros 

atividades como: recepção, apresentação de entidades acadêmicas, 



arrecadação de alimentos e de roupas, doação de sangue, apresentação de 

laboratórios da FEELT, palestras, visitas a instituições de assistência social e 

a empresas com forte aplicação na área de Engenharia e, confraternização 

com gincana e torneios esportivos. O Trote Social é apresentado por meio de um 

material gráfico, anexo à pasta de matrícula, e palestra no primeiro dia de aula dos 

calouros.  Os ingressantes dos Cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica são convidados a participarem das atividades que serão desenvolvidas 

ao longo do semestre. Com o intuito de avaliar os esforços de cada calouro, aqueles 

que obtiverem maior freqüência nas atividades serão premiados. 

Durante o Trote Social, realiza-se uma confraternização com mini-torneios de 

futsal, jogos de vôlei, peteca e truco entre organizadores do projeto e equipes 

participantes. São convidados a participar: professores, funcionários, graduandos do 

2º e 3º períodos, membros do Diretório Acadêmico, do PET, da CONSELT e do 

Núcleo de Relações Empresariais da Engenharia Elétrica (NR3E). 

PREMIAÇÃO 

A Comissão Organizadora do Trote Social premiará os estudantes que mais 

participarem do projeto com o curso “Eletrônica Básica”, de 16 horas de duração, e 

com uma visita técnica a uma empresa com forte aplicação na área de Engenharia 

Elétrica e/ou Biomédica. 

JUSTIFICATIVA 

O Projeto Trote Social – Consciência e Solidariedade, além de objetivar o 

contato de universitários com o mercado de trabalho, linhas de pesquisa da 

faculdade, entidades de classe e com as comunidades interna e externa à UFU, 

estimula a solidariedade nos participantes e contribui para a formação de 

engenheiros cidadãos.  

RESULTADOS 



Todas as edições do Trote Social tiveram os objetivos atingidos. Várias 

famílias e instituições de assistência social foram atendidas e contempladas com o 

produto das arrecadações. Empresas dos estados de Minas Gerais e São Paulo 

intensificaram o relacionamento com a FEELT/UFU por meio das visitas técnicas. 

Alguns dos participantes sentem-se estimulados a continuar com o trabalho 

desenvolvido, integrando-se à Comissão Organizadora dos Trotes Sociais que 

sucedem àquele no qual participaram, fato importante para a renovação da 

comissão e que auxilia a agregar cada vez mais qualidade ao projeto. 

TROTE HOJE 

No 1° semestre de 2008, a partir do dia 27 de Fevereiro, será realizado o XI 

Trote Social – Consciência e Solidariedade. Esta edição do projeto contará com 

atividades como: 

 

 Recepção dos calouros durante a matrícula; 

 Primeira semana interativa; 

 Arrecadação de alimentos, roupas e livros*; 

 Visitas técnicas a empresas relacionadas às áreas das Engenharias Elétrica e 

Biomédica; 

 Doação de sangue; 

 Visita a instituições de assistência social, como asilos, orfanatos, moradia 

comunitária, centros de reabilitação para dependentes químicos e portadores do 

vírus HIV, e outras; 

 Confraternização. 

 

*Os livros serão doados para cursinhos Pré-vestibulares Alternativos e orfanatos, de acordo com a 

necessidade. 

 

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DO TROTE SOCIAL 

 Quarta-feira 27/02/2008 - Local: Bloco 3Q 

 7h30min às 11h00min e 13h30min às 16h00min: Recepção dos calouros das 

Engenharias Elétrica e Biomédica. 



 Segunda-feira 10/03/2008 - Local: Anfiteatro do Bloco 3C (Biblioteca) 

 7h30min: Abertura: 

 Parabenização aos calouros; 

 Fala dos Coordenadores; 

 Apresentação da UFU; 

 Apresentação da FEELT; 

 Apresentação dos Cursos de Graduação; 

 Apresentação das Entidades: 

 PET 

 CONSELT 

 DA 

 NR3E 

 ATLÉTICA 

 DCE 

 9h00min: Café da manhã; 

 9h30min: Apresentação do Projeto. 

 Terça-feira 11/03/2008 

Manhã - Local: Bloco 1B, sala 110 

 7h10min às 12h20min: Aula normal. 

Tarde - Local: Anfiteatro do bloco 1E 

 14h00: Abordagem sobre Engenharia Biomédica 

 15h30min: Café da tarde 

 16h00: Abordagem sobre Engenharia Elétrica 

 Quarta-feira 12/03/2008 

Manhã - Local: Bloco 1B, sala 110 

 7h10min às 08h50min: Aula normal. 

Manhã - Local: Anfiteatro do bloco 1E 

 8h50min: Recepção oficial dos Cursos de Eng. Elétrica e Eng. Biomédica. 

 11h00: Palestra do Hemocentro – Triagem de Doação de Sangue 

Tarde - Local: Bloco 1E 

 14h00 às 16h00: Apresentação dos Laboratórios dos Núcleos da FEELT 

 Quinta-feira 13/03/2008 

 Manhã - Local: Bloco 1E 



 8h00: Doação de Sangue – Hemocentro Regional 

 Tarde - Local: Bloco 1E 

 14h00 às 16h30: Apresentação dos Laboratórios dos demais Núcleos da FEELT 

 Sexta-feira 14/03/2008 

Manhã  

 7h10min às 08h50min: Aula normal. 

Manhã - Local: Anfiteatro do bloco 1X 

 9h00: Palestra “Vida universitária” 

 Tarde - Local: Bloco 1E 

 13h30: Visita à Instituição Missão Criança 

 Sábado 15/03/2008 – Local: Bloco 1E 

 8h00min: Arrecadação de alimentos, roupas e livros. 

 

 Sábado 22/03/2008 – Local: Campus Educação Física 

 8h00min: Confraternização.



COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Orientador do Trote Social  

Prof. Dr.Geraldo Caixeta Guimarães  

Tutor do PET/Eng.Elétrica/UFU  

: (34) 3239-4727  

: gcaixeta@eletrica.ufu.br  

 

Coordenador Geral  

Lucas Amaral Sales  

: (34) 3239-4754  

: (34) 9198-8094  

: koding@gmail.com  

 

Coordenadores da Comissão Técnica  

Guilherme H. B. Cunha Luiz Gustavo Peixoto 

: (34) 3239-4754 : (34) 3239-4759 

: (34) 9134-4869 : (34) 9907-0302 

: guilhermehbcunha@gmail.com : luiz.conselt@gmail.com 

 

Coordenadoras da Comissão Social  

Daiane Rezende Carrijo Karina de Melo Batalhone 

: (34) 3239-4754 : (34) 3239-4759 

: (34) 9668-5135 : (34) 9132-5118 

: daianecarrijo51@gmail.com : karina.conselt@gmail.com 
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Documento III 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Natureza da Atividade Realizada: Curso 

Tema: Curso de ORCAD 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar Abr 
X 

Mai Jun Jul Ago 
 

Set 
 

Out 
X 

Nov Dez 
 

Jan Fev 
 

Público Alvo: 

O curso foi destinado à comunidade acadêmica, mais especificamente aos alunos dos cursos de 
Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 

Descrição da Atividade: 

O curso foi ministrado pelos petianos Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Gustavo 
Silva Salge, Marcos Fernando Menezes Vilela e Rodrigo Sousa Ferreira. O curso tem a finalidade 
de aperfeiçoar a teoria de circuitos elétricos e eletrônicos adquirida durante o curso de graduação 
em Engenharia Elétrica por meio de um software que simule o funcionamento dos mesmos. No 
início, o software é apresentado, bem como seus comandos básicos. Em seguida, os circuitos 
envolvendo elementos elétricos e eletrônicos foram explicados e simulados nas mais diversas 
configurações, sendo abordados conceitos sobre amplificadores operacionais, circuitos RLC, 
transformadores, e outras áreas afins. Outra importante funcionalidade do curso foi a demonstração 
de como pode ser feita uma placa de circuito impresso utilizando o software ARESPROTEUS. 
Todos os participantes receberam CD’s que continham apostilas com todo o conteúdo ministrado. 
Certificados de participação foram entregues para aqueles alunos que obtiveram freqüência mínima 
de 75% no curso e atingiram nota superior a 60% em uma avaliação relativa aos conteúdos 
ministrados. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/ Eng. Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

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

Justificativa para realização da atividade: 

Tendo em vista a grande necessidade de conhecer como se comporta um circuito durante a fase de 
projeto e operação, e considerando que algumas configurações são complexas e podem ser 
facilmente entendidas por meio de simulações computacionais, torna-se necessária a existência de 
uma ferramenta que possa auxiliar estudantes de Engenharia Elétrica no processo de 
aprendizagem. Deve-se observar que tal software é bastante difundido por professores de Circuitos 
Elétricos, Eletrônica Analógica e Eletrônica de Potência para auxiliar no desenvolvimento dos 
conceitos pertinentes às disciplinas. Esta é uma atividade de ensino prevista no planejamento e 
freqüentemente desenvolvida pelo grupo. 

Resultados esperados com a atividade:  

Espera-se que os comandos básicos e as funções de cada ferramenta contida no programa sejam 
entendidos e, conseqüentemente, que o participante consiga interpretar os resultados de um circuito 
genérico. 

Resultados alcançados com a atividade:  

Foram alcançados bons resultados ao final do curso, uma vez que os participantes conseguiram 
simular e resolver os problemas propostos ao longo do curso. 

Comentário geral:  

O curso de ORCAD é bem aceito pelos participantes, sendo sempre um dos mais procurados pela 
comunidade acadêmica. Vale ressaltar que professores da Faculdade de Engenharia Elétrica 
incentivam seus alunos a fazerem este curso e, em algumas ocasiões, procuram os petianos para 
ministrar aulas extracurriculares dentro do contexto de sua disciplina. 

 

 

 

 



 

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:  

Os petianos 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, 
Matheus Santiago Ferreira dos Santos e Rodrigo Sousa Ferreira ministraram o curso de eletrônica 
básica, 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 e capacitores 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 visualizar facilmente a 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 pelo curso, sendo sempre atualizadas. Certificados de 
participação foram entregues para aqueles alunos que obtiveram freqüência mínima de 75% no 
curso. 

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 a falta de contato com 
aplicações práticas no ciclo básico dos respectivos cursos. 

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.  

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: Curso  

Tema: Curso de Python + GTK 

Cronograma de Execução da Atividade:  

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
X 

Jun 
 

Jul 
 

Ago 
 

Set 
 

Out 
X 

Nov 
 

Dez 
 

Jan Fev 

Público Alvo:  

O curso foi destinado à comunidade acadêmica, mais especificamente aos alunos dos cursos de 
Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e Ciência da Computação. 

Descrição da Atividade:  

O curso foi ministrado pelos petianos Daniel Alves Barbosa de Oliveira Vaz, João Paulo Vieira 
Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Rodrigo Sousa Ferreira, Saulo Henrique da Mata e Thomas 
Bessa Ferreira, com a intenção de ensinar aos participantes uma linguagem de programação de 
fácil acesso, com um excelente aprendizado, obtendo avaliações positivas tanto dos participantes 
como dos ministrantes. Foi disponibilizado pela Faculdade de Engenharia Elétrica um laboratório de 
microcomputadores, garantindo um computador por participante, para que estes tivessem um 
melhor aproveitamento das aulas e realizassem as atividades propostas pelos ministrantes. 
Certificados de participação foram entregues para aqueles alunos que obtiveram freqüência mínima 
de 75% no curso e atingiram nota superior a 60% em uma avaliação relativa aos conteúdos 
ministrados. 

Promotores da atividade:  

Grupo PET/Eng. Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Justificativa para realização da atividade:  

A linguagem Python destaca-se no cenário das linguagens de programação por constituir uma 
linguagem extremamente poderosa, sendo comparada a linguagens mais conhecidas como C++ ou 
Java, e de fácil aprendizado. A preparação de aulas (apresentação de slides e exercícios) e a 
confecção de material didático contribuem para a experiência pedagógica dos petianos envolvidos. 
Esta é uma atividade de ensino prevista no planejamento e bastante difundida pelo grupo. 

Resultados esperados com a atividade:  

Ao final do curso era esperado que os participantes pudessem solucionar, com as ferramentas 
apresentadas, problemas comuns utilizando a plataforma computacional.  

Resultados alcançados com a atividade:  

Foram alcançados bons resultados ao final do curso, uma vez que os participantes conseguiram 
simular e resolver os problemas propostos ao longo do curso. 

Comentário geral:  

Apesar de nenhuma edição da atividade apresentar pré-requisitos, o curso surpreendeu os 
ministrantes por serem seus participantes, em sua maioria, ingressantes no curso de Engenharia 
Elétrica, Engenharia Biomédica e Ciência da Computação. Um grande conteúdo foi repassado aos 
alunos em pouco tempo, mas apesar disso o aprendizado superou as expectativas e tal ocorrência 
possibilitou aos ministrantes a comprovação da facilidade de aprendizado da linguagem Python. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Natureza da Atividade Realizada: Curso  

Tema: Curso de Desenvolvimento WEB 

Cronograma de Execução da Atividade 

Mar 
 

Abr 
 

Mai 
 

Jun 
X 

Jul 
 

Ago 
 

Set 
 

Out 
X 

Nov 
 

Dez 
 

Jan Fev 

Público Alvo:  

O curso foi aberto a toda comunidade acadêmica. 

Descrição da Atividade:  

O mini-curso foi oferecido pelos petianos Cristiane Vaz dos Santos, Daniel Alves Barbosa de 
Oliveira Vaz, Francielen Souza Borges, Leandro Resende Mattioli e Marla Souza Freitas. O curso foi 
ministrado em um dos laboratórios de computadores da Faculdade de Computação. Durante o 
curso foi apresentada uma introdução aos softwares Photoshop, Dreamweaver MX 2004 
(linguagens HTML e CSS) e Flash MX 2004, sendo estes programas de grande importância no 
desenvolvimento de páginas Web. Durante o curso foram apresentados exercícios e atividades para 
fixação dos conhecimentos por parte dos alunos. Cada participante recebeu um CD com o material 
didático utilizado no curso, com destaque para as apostilas confeccionadas pelos petianos que 
ministraram o curso. Certificados de participação foram entregues para aqueles alunos que 
obtiveram freqüência mínima de 75% no curso e atingiram nota superior a 60% em uma avaliação 
relativa aos conteúdos ministrados. 

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:  

A idéia do mini-curso veio da necessidade do desenvolvimento de páginas Web por outros grupos 
PET da Universidade Federal de Uberlândia, através de softwares de fácil utilização e que não 
demandem muito conhecimento de linguagens de programação. A escolha dos programas 
Photoshop, Dreamweaver MX 2004 e Flash MX 2004 devem-se ao fato de que cada um deles 
cumpre uma parte importante do desenvolvimento de páginas Web, sendo o Photoshop utilizado 
para edição de imagens, Dreamweaver MX 2004 utilizado para compor o corpo da página Web, 
além de possibilitar criação de formulários e Flash MX 2004 utilizado para criação de animações, 
banners e botões interativos. 

Resultados esperados com a atividade:  

Esperava-se que ao final do mini-curso os alunos estivessem familiarizados com as ferramentas 
apresentadas e capazes de construir páginas Web simples. 

Resultados alcançados com a atividade:  

Ao final do curso os alunos conseguiram utilizar as ferramentas básicas dos softwares e algumas 
ferramentas avançadas na solução de problemas propostos pelos ministrantes. 

Comentário geral:  

No início os alunos demonstraram certa dificuldade com a utilização das ferramentas, mas o fato de 
o curso dispor de um microcomputador com o software instalado para cada participante e de ter-se 
a ajuda individual dos ministrantes acelerou o aprendizado aumentando a eficiência do curso. 

 



 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Estudo de eficiência energética com aplicação sobre os 
motores de indução trifásicos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan 
X 

Fev 
X 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago Set Out Nov Dez 

Descrição da atividade de pesquisa: 
 
Esta pesquisa foi desenvolvida sobre um tema específico junto a um orientador externo ao grupo 
PET, sendo a mesma aprovada pelo Tutor e realizada em horários que não prejudicaram as 
atividades do grupo. O petiano Matheus Santiago Ferreira dos Santos participou efetivamente do 
grupo formado pelo orientador da pesquisa. 
A primeira parte da pesquisa consistiu no conhecimento do laboratório, a identificação das plantas 
do mesmo e o aprendizado da concepção do tema eficiência energética. Em seguida, este último foi 
aplicado a um tema ligado à motores de indução trifásicos de 1,5CV. Realizou-se o estudo de 
dimensionamento e diagnóstico energético para os motores da linha padrão e de alto rendimento a 
partir de dados de ensaios realizados em laboratório.  
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
 
Prof. Décio Bispo, Dr., FEELT/UFU. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
 
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Sistemas Motrizes (LSM) da FEELT/UFU. 
 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 
Analisando o consumo de energia elétrica no Brasil, nota-se que os motores consomem cerca de 
30% da energia total produzida. Neste conceito, os fabricantes de motores de indução 
desenvolveram duas linhas, a padrão e a de alto rendimento. No entanto, nem sempre a 
substituição é viável e não produz econômia de energia elétrica. Então, a realização da pesquisa 
visou determinar como a escolha deve ser feita entre os motores, ou seja, como o seu 
dimensionamento deve ser executado. 
  

Resultados esperados com a pesquisa: 
 
Espera-se com a pesquisa, obter a concepção sobre o tema eficiência energética, identificar os 
critérios para sua aplicação, realizar um estudo de caso, aprofundar os estudos sobre uma das 
plantas instaladas no LSM, estudar o funcionamento do motor de indução trifásico com enfoque no 
seu dimensionamento e diagnóstico energético. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
 
Concepção sobre o tema eficiência energética. 
Identificação dos critérios para: sua aplicação, obtenção de curvas características do motor de 
indução trifásico pelos fabricantes, através de medições diretas no motor e a partir do circuito 
elétrico equivalente. 
Análise de dimensionamento de motores de indução trifásicos aplicando os conceitos de eficiência 
energética.  
Foi possível também acompanhar os procedimentos de profissionais de eficiência energética 
analisando a planta de uma empresa durante uma consultoria è empresa “Frigorífico Mata-Boi” na 
cidade de Araguari/MG 
Realização de um artigo publicado no seguinte evento: 

VI CEEL – VI Conferência de estudos em Engenharia Elétrica, FEELT, UFU 

Artigo: “Estudo da Eficiência Energética e Dimensionamento de Motores de Indução Trifásicos a 
partir da plotagem de suas curvas características”. 
 
 



 
Comentário Geral: 
 
Como o Relatório de Planejamento de Atividades para o ano de 2008 deveria ser entregue antes da 
definição do tema específico da pesquisa, o objetivo da mesma foi mudado. 
 
O petiano Matheus Santiago Ferreira dos Santos afastou-se das atividades desta pesquisa no mês 
de julho para participar do programa de intercâmbio BRAFITEC junto à CAPES. 
 
Durante a pesquisa, o software MATLAB® foi muito utilizado, atividade que proporcionou 
posteriormente a participação do petiano na atividade de ensino do mesmo. 
 
É pertinente evidenciar que esta atividade aproximou o trabalho do profissional em engenharia 
elétrica dos estudantes do grupo da pesquisa, pois, além do seu trabalho teórico e prático, foi 
possível presenciar as aplicações dos conceitos no seio de uma empresa. 
 

 



 
Título da pesquisa/Tema de estudo: Detecção Automática das Ondas de Jewett 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar 
X 

Abr 
X 

Mai 
X 

Jun 
X 

Jul 
X 

Ago 
X 

Set 
 

Out 
 

Nov 
 

Dez 
 

Jan 
 

Fev 
 

Descrição da atividade de pesquisa: 

A presente pesquisa possuiu como enfoque principal, o estudo dos métodos matemáticos e 
computacionais existentes atualmente que visam a decomposição e a análise dos Potenciais 
Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE) em suas componentes fundamentais, chamadas 
Ondas de Jewett. 

Portanto, as atividades realizadas pelo petiano responsável pela pesquisa foram: Estudo dos 
modelos de extração das características do PEATE; Estudo das ferramentas computacionais que 
viabilizam a implementação destes modelos; Estudo de Tópicos em Anatomia e Fisiologia para uma 
melhor compreensão da importância dos PEATE e sua aplicação clínica; Implementação 
computacional do modelo a ser desenvolvido. 

Esta pesquisa foi realizada pelo petiano João Paulo Vieira Bonifácio. 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 

Dr. Adriano de Oliveira Andrade, professor da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), UFU. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 

Kheline Fernandes Peres Naves, Doutoranda em Engenharia Biomédica pela FEELT/UFU. 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Engenharia Biomédica da Faculdade de Engenharia 
Elétrica da UFU. 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
 

A extração de componentes de Potenciais Evocados Auditivos de Tronco Encefálico (PEATE), 

denominadas por ondas de Jewett, é um passo importante na investigação do funcionamento do 
sistema auditivo. A análise da amplitude e duração dessas ondas é uma ferramenta relevante na 
avaliação das vias auditivas, permitindo o diagnóstico precoce de diversas doenças tanto em 
adultos quanto em crianças. Contudo, essa avaliação é complexa, e dependente da experiência e 
subjetividade do examinador. Neste contexto,o desenvolvimento um sistema capaz de decompor 
automaticamente os PEATE em suas unidade básicas (ondas de Jewett) auxiliará especialistas e 
pesquisadores na padronização e agilização das análises de PEATE. 
Tal ferramenta de extração automática de características dos PEATE pode ser também utilizado no 
treinamento de novos profissionais na extração de características dos sinais, além de proporcionar 
uma maior objetividade e padronização no exame. 

 
Resultados esperados com a pesquisa: 

Espera-se com esta pesquisa analisar os modelos matemáticos e computacionais existentes 
atualmente que viabilizam a extração das Ondas de Jewett e desenvolver e testar um modelo que 
realize tal extração de forma mais eficiente possível.  

Resultados alcançados com a pesquisa: 

Verifica-se que os resultados alcançados com esta pesquisa foram publicados através de artigos 
completos publicados nos seguintes eventos: 

VI CEEL – VI Conferência de estudos em Engenharia Elétrica, FEELT, UFU 

Artigo: “Revisão de Técnicas para Extração Automática das Ondas de Jeweet”. 

 
 

Comentário Geral: 

A realização desta pesquisa proporcionou aos estudantes um crescimento muito grande através do 
contato com novas tecnologias em Processamento Digital de Sinais e das teoria matemática na qual 
estão baseadas tais tecnologias. 

 



 
Natureza da atividade realizada: Palestra 

Tema: Mostra de Profissões 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 
X 

Out Nov Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

A atividade realizou-se nas dependências do colégio Nacional e foi destinada aos alunos de ensino 
médio e Pré-Vestibular da escola, contando com a participação de aproximadamente 30 alunos. 

Descrição da Atividade: 

A Mostra de Profissões é um evento organizado anualmente pelo colégio Nacional com o objetivo 
de colocar os alunos em contato com profissionais de diversas áreas, para que por meio da palestra 
e do diálogo os alunos recebam melhores informações que os oriente na escolha da profissão. 
Sendo assim, através da coordenação do curso de Engenharia Elétrica os membros do Pet/ Eng. 
Elétrica foram convidados para proferir uma palestra no colégio no dia 27 de Setembro que 
abordasse o currículo do curso, as oportunidades de pesquisas, estágios e intercâmbios além de 
uma breve explanação do Mercado de trabalho. 

Promotores da atividade: 

Colégio Nacional e Grupo PET/Eng. Elétrica. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia. 

Justificativa realização da atividade: 

O grupo PET/Eng. Elétrica se disponibilizou a atuar nesta atividade por considerá-la de suma 
importância à melhoria da divulgação e desmistificação do curso em que se insere. A atividade 
proporciona ainda um maior contato com a comunidade externa, reduzindo as barreiras entre o 
meio acadêmico e a sociedade. Além de permitir o grupo orientar alguns alunos em relação a sua 
escolha profissional. 

Resultados esperados: 

Esperava-se dessa atividade que os participantes tivessem as suas dúvidas esclarecidas em 
relação à estrutura do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, assim 
como da atividade profissional de um engenheiro eletricista. 

Resultados alcançados: 

Através da comunicação com os participantes do evento, pode-se constatar que este atendeu às 
expectativas dos envolvidos, tanto na visão dos apresentadores como na dos participantes. 

Comentário Geral: 

A realização da atividade proporcionou que o grupo pudesse mais uma vez apresentar à 
comunidade externa a Universidade o curso ao qual este está inserido, o que contribuiu não só para 
os alunos que tiveram suas dúvidas esclarecidas, mas também para os petianos envolvidos, por ter 
acrescentado valores sociais e técnicos, devido a busca realizada para a montagem do material a 
ser apresentado. 

 



 
Natureza da atividade realizada: Encontro de Egressos 

Tema: E-PET – I Encontro de Gerações PET/Eng. Elétrica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 
X 

Dez Jan Fev 

Público Alvo: 

A atividade realizou-se nas dependências do clube Parque dos Dinossauros e foi destinada aos 
egressos do PET/Eng. Elétrica e aos atuais petianos, contando com de aproximadamente 19 
participantes. 

Descrição da Atividade: 

O I E-PET foi um evento organizado pelos bolsistas do PET/Eng. Elétrica com o objetivo de reunir 
os egressos desse PET e os atuais bolsistas para troca de experiências e conhecimento, além de 
proporcionar um momento de recreação a estes. A primeira edição foi realizada no dia 15 de 
Novembro, sendo que na parte da manhã os participantes fizeram algumas dinâmicas de 
apresentação e descontração, seguida da leitura dos depoimentos enviados pelos egressos, e 
posterior debate entre os participantes, como fechamento dessa parte o tutor teve sua fala, e no 
período da tarde os presentes participaram de recreações com gincanas e outras atividades. 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Eng. Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Náutico Hotel Clube 

Justificativa realização da atividade: 

A proposta de atividades que tenham como objetivo a interação entre egressos e atuais bolsistas do 
Programa de Educação Tutorial vem sendo apoiada pela Secretaria de Educação Superior (SESu) 
frequentemente, o que pode ser justificado pela realização do estudo dos egressos realizado pelo 
órgão. Além disso, a troca de experiências tem grande valia para o desenvolvimento do grupo que 
pauta-se constantemente no histórico do PET para planejamento e desenvolvimento de suas 
atividades. 

Resultados esperados: 

Esperava-se dessa atividade que os atuais bolsistas pudessem identificar a contribuição deste 
Programa na qualificação acadêmico-profissional dos seus ex-bolsistas, além apresentar aos 
egressos participantes do evento as atividades atuais desenvolvidas pelo grupo e sua formação. 

Resultados alcançados: 

Pode-se constatar que I Encontro de Gerações atendeu às expectativas dos envolvidos, tanto na 
visão dos bolsistas como na dos egressos, uma vez que a troca de experiências teve muito a 
acrescentar para o sucesso da atividade. 

Comentário Geral: 

O número de ex-bolsistas do PET/Eng. Elétrica que encontram-se em outros países ou estados é 
considerável, o que justificou o baixo número de egressos presentes na atividade. Por tal motivo, o 
grupo coletou alguns depoimentos dos egressos não presentes para que fossem lidos no local, com 
essa dinâmica, o evento ocorreu de maneira satisfatória, superando não só as expectativas dos 
organizadores como também dos egressos. 

 



 
Natureza da Atividade Realizada: Palestras, Visitas Técnicas e Oficinas.  

Tema: PMA – Programa de Mobilidade Acadêmica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan/09 
X 

Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Dez/09 

Público Alvo: 

Petianos e graduandos dos cursos de Engenharia Elétrica, Automação e Controle, Engenharia Mecânica 
e Engenharia Química que já tenham cursado o quarto período. 

Descrição da Atividade: 

Projeto piloto em 2009, o Programa de Mobilidade Acadêmica (PMA) criado pela Faculdade de 
Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) tem como objetivo promover a 
integração e a troca de informações entre os alunos da faculdade e outros alunos vindos de diversas 
regiões do país, por meio de suas participações em grupos de discussões, palestras, visitas técnicas e 
oficinas. Os alunos do PET/Eng. Elétrica selecionados participaram na forma de ouvintes das diversas 
atividades e por estar no cronograma do evento, produziram diversos relatórios.    

Promotores da atividade: 

Laboratório de Eficiência Energética - LEENER/UFJF e PET/Eng. Elétrica/UFJF.  

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Justificativa para realização da atividade: 

O grupo participou do evento por ter se identificado com os objetivos do mesmo, dentre eles a 
conscientização da utilização da Energia Elétrica e a troca de conhecimento entre os alunos participantes 
de várias partes do Brasil. Além disso, o evento proporcionou aos petianos envolvidos aumentar os seus 
conhecimentos nas diversas áreas englobadas com foco no objetivo proposto pelos organizadores, que 
poderão ser utilizadas em novas atividades criadas pelo o grupo. 

Resultados esperados com a atividade: 

Dentre os resultados esperados podemos destacar a integração acadêmica do grupo com graduandos de  
diversas regiões do país e a aquisição de conhecimento para o combate ao desperdício de energia, para 
assim desenvolver novas atividades na nossa universidade.  

Resultados alcançados com a atividade: 

Os resultados esperados foram alcançados de forma satisfatória pelos petianos que participaram do 
programa e com a ajuda do restante do grupo, novas atividades serão preparadas para que o 
conhecimento adquirido seja repassado aos graduandos da FEELT. 

Comentário geral: 

Vale ressaltar que a participação no PMA contribuiu tanto para a formação ética e técnica dos 
participantes do PET/Eng. Elétrica, assim como evidenciou a qualidade do curso de graduação ao qual 
estes estão inseridos. 

 


