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1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 

1.2. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Marisa Lomônaco de Paula Naves 

1.3. Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

2.1. Grupo: PET Engenharia Elétrica 

2.2. Home Page do Grupo: http://peteletricaufu.wordpress.com/ 

2.3. Data da Criação do Grupo: 1992 / Abril 

2.4. Natureza do Grupo:  

 (.x.) Curso de graduação: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, 

Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação 

 (...) Multi/Inter-disciplinar 

 (   ) Área do Conhecimento 

 (   ) Institucional 

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

2.6. e-mail do (a)Tutor (a): gcaixeta@ufu.br ou gcaixetag@gmail.com  

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

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

  

3.1. ATIVIDADES DE ENSINO  

  

A) XIV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV JEEL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

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

áreas relacionadas à Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica e 

Telecomunicações e Engenharia de Controle e Automação; possam participar de palestras, 

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

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

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

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

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

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

futuro engenheiro deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEEL’2015 é um evento cuja organização se iniciou no início do segundo 

semestre de 2014 e se estenderá até a data prevista para o evento. A princípio haverá uma 

divisão dos grupos PET em quatro comissões (Informática, Infraestrutura, Relações Públicas e 

Técnico-Científica) que começarão a trabalhar em suas respectivas áreas para que a execução 

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

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

possuirá duração de uma semana e consistirá de palestras e minicursos de caráter técnico-

profissional, visitas técnicas e se possível, uma feira expositiva de empresas atuantes na área de 

engenharia. 

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

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

é difundido para os estudantes de graduação por meio das palestras e minicursos. O pilar da 

extensão é atingido na medida em que se traz o meio profissional para a universidade (palestras 

e feira de exposições, em que há contato direto dos profissionais com os estudantes de 

engenharia) e, numa relação bilateral, a universidade vai até o meio profissional (visitas 

técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento (estudantes ou 

profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: setembro de 2015. 

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

Engenharia de Computação, Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e Engenharia de 

Controle e Automação, de Uberlândia e região. 
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B) XIII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – XIII CEEL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia.  

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

PET/Eng.Biomédica. 

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

profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 

apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: O evento tem duração de uma semana, a qual, com exceção do primeiro dia em 

que haverá uma palestra de abertura de tema geral da área de Engenharia Elétrica, todos os 

outros têm sessões técnicas para apresentação de artigos científicos que foram previamente 

revisados e aprovados por professores internos e externos da Faculdade de Engenharia Elétrica 

da UFU. Trata-se de uma atividade de ensino e de caráter coletivo. O ensino é abordado por 

meio da difusão dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores e de técnicas 

inovadoras no âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica.  

PERÍODO PREVISTO: outubro de 2015. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

 

 

C) XXV E XXVI TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Engenharia Elétrica(FEELT): Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica 

(CONSELT), Diretório Acadêmico (D.A.) e PET/Eng.Biomédica. 

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

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Telecomunicações e Engenharia Biomédica e integrá-los ao ambiente da universidade e de seus 

respectivos cursos. Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a comunidade 

externa à UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e 

afetiva) que assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem como 

objetivo tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso social. 

DESCRIÇÃO: 

O Trote Social é realizado semestralmente, abordando as seguintes atividades de ensino: 

(a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

 A Universidade Federal de Uberlândia; 

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

 Os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica; 

 A vida universitária e oportunidades de intercâmbio. 

(b) Palestras de conscientização social; 
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(c) Conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

(d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 

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

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas; 

 Doação de sangue; 

 Visitas interativas a instituições de assistência social; 

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 (XXV Trote Social) e 2015-2 (XXVI Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e 

Engenharia Biomédica. 

OBSERVAÇÃO: A cada edição o PET/Eng.Elétrica oferece o curso de Eletrônica Básica para os 

calouros mais participativos. 

 

 

 

D) CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da Faculdade de Engenharia Elétrica - UFU. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: Esta atividade tem por objetivo introduzir duas das principais ferramentas utilizadas 

para simulação de circuitos elétricos e desenvolvimento de placas de circuitos impressos: 

ORCAD e PROTEUS. É essencial que os graduandos possam fazer protótipos e simulações 

antes de montarem os circuitos dos projetos elétricos cobrados nas disciplinas, pois isto permite 

a verificação prévia de seu funcionamento. O curso de graduação não oferece nenhum estudo 

específico sobre essas ferramentas de simulação e prototipagem, o que motiva ainda mais o 

grupo a desenvolver essa atividade. Objetiva-se também, com as simulações, facilitar a 

compreensão do funcionamento básico dos componentes abordados na teoria das disciplinas de 

Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital e Eletrônica de Potência.  

DESCRIÇÃO: O curso de simulação de circuitos é uma atividade de ensino, este terá a duração 

de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e 

práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

A apostila desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso. Para ser 

aprovado, o participante deve obter um rendimento igual ou superior a 60% em uma prova ou 

trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de, no mínimo, 75% nas aulas. 

Além disso, será feita uma avaliação do mesmo por parte dos participantes, a fim de se verificar 

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

PERÍODO PREVISTO: O curso de Simulação de Circuitos será realizado uma vez em cada 

semestre letivo de 2015, em datas a serem decididas pelos petianos. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 
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E) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da Faculdade de Engenharia Elétrica-UFU. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Capacitar os alunos da graduação a utilizarem o software MATLAB®, visto que seu 

uso é muito requisitado em diversas disciplinas dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica, no desenvolvimento de pesquisas, iniciações científicas e trabalhos de conclusão de 

curso. 

DESCRIÇÃO: O curso de MATLAB é uma atividade de ensino, este terá a duração de uma 

semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, 

ministradas pelos próprios petianos.  

A apostila desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso. Para ser 

aprovado, o participante deve obter um rendimento superior ou igual a 60% em uma prova ou 

trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de no mínimo 75% das aulas. Ao 

final do curso será feita uma avaliação deste por parte dos participantes, a fim de verificar o nível 

de satisfação e recolher sugestões para que as próximas edições sejam constantemente 

aprimoradas. 

PERÍODO PREVISTO: O curso de MatLab será realizado uma vez em cada semestre letivo de 

2015, em datas a serem decididas pelos petianos. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

F) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Anfiteatro, Laboratório de Circuitos Elétricos e Laboratório de microcomputadores da 

Faculdade de Engenharia Elétrica-UFU. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: O minicurso servirá como recompensa aos alunos que participaram do maior 

número de atividades do XXIV e XXV Trote Social, realizados no segundo semestre de 2014 e 

primeiro semestre de 2015, respectivamente. Além disso, visa aproximar os alunos ingressantes 

com técnicas e conhecimentos que serão lhes passado em períodos futuros. 

DESCRIÇÃO: O curso de Eletrônica Básica é uma atividade de ensino, este terá a duração de 

uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e 

práticas, ministradas pelos próprios petianos.  

A apostila desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso, estando 

pronta ela é enviada aos participantes para que já possam ter conhecimento do que será 

ministrado. Para ser aprovado, o participante precisa apenas ter frequência de no mínimo 75% 

das aulas. Ao final do minicurso, uma avalição é feita pelos participantes, onde eles o avaliam, 

deixam comentários e sugestões para edições futuras. 

PERÍODO PREVISTO:  

O curso de Eletrônica Básica será realizado uma vez em cada semestre letivo de 2015, em datas 

a serem decididas pelos petianos. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes do segundo período dos cursos da Faculdade Engenharia 

Elétrica, exceto alunos do curso de Engenharia Biomédica. 
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G) CURSO DE EXCEL  

LOCAL: Laboratório de computadores da Faculdade de Engenharia Elétrica - FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: Capacitar os alunos da graduação a utilizarem o programa de planilhas da 

Microsoft Office, o Excel, visto que é de suma importância ter o conhecimento desse tipo de 

programa para o mercado de trabalho, já que são amplamente utilizados para análise de 

resultados, por meio de tabelas dinâmicas e gráficos.  

DESCRIÇÃO: O curso de EXCEL é uma atividade de ensino. Terá a duração de uma semana, 

contabilizando 15 horas aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas, 

ministradas pelos próprios petiano. 

 A apostila desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso. Para ser 

aprovado o participante deve obter um rendimento superior ou igual a 60% em uma prova ou 

trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de no mínimo 75% nas aulas. Ao 

final será feita uma avaliação da qualidade do curso, de modo a verificar métodos e formas de 

aprimorar o próximo curso a ser ministrado. 

PERÍODO PREVISTO: O curso de MatLab será realizado uma vez em cada semestre letivo de 

2015, em datas a serem decididas pelos petianos. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas e Humanas. 

 

 

H) V TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – V TUR 

LOCAL: Centro de Convivência do Campus Santa Mônica da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). 

RESPONSÁVEIS: V TUR: Alexsandra Carmona Ribeiro, Alice Golva, Christielly Fernandes, 

Débora Cristina Alves, Gustavo Gonçalves Santos, Pedro Bernardes, membros do 

PET/Eng.Elétrica; Juliano Dutra, Kenepher Tavares, Loren Giffoni, membros da Empresa Júnior 

de Consultoria em Engenharia Elétrica (CONSELT); Gabriel Queiroz, Roni Gonçalves, Victor 

Acrani Ruivo, Winter Silva  alunos da graduação. VI TUR: Os integrantes do PET-Eng.Elétrica 

serão definidos após o término da quinta edição do torneio. 

OBJETIVOS: O Torneio Universitário de Robótica – TUR – tem como principal objetivo despertar 

o interesse dos estudantes da graduação para a realização de projetos elaborados, visando 

aumentar o reconhecimento da FEELT dentro da UFU. Além disso, o torneio tem a finalidade de 

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

com o cenário técnico-científico; promover a integração entre os alunos de períodos diferentes, 

uma vez que os alunos somente têm noções de robótica nos últimos períodos de seu curso; 

disponibilizar recursos, materiais, cursos e apostilas para maior aprendizado dos participantes, a 

fim de aumentar a capacitação dos mesmos. 

DESCRIÇÃO: O torneio consiste em uma competição de carrinhos seguidores de trilha que 

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

atividade no menor intervalo de tempo. O TUR tem a intenção de adicionar novos desafios a 

cada edição. A competição é dividida em duas etapas: Classificatória e Final. Na primeira, a 
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equipe (formada por três integrantes) terá a oportunidade de correr em três baterias, sendo 

contabilizado apenas o seu menor tempo. Já na segunda, serão classificados apenas os seis 

melhores grupos seguindo o mesmo critério da corrida Classificatória. 

PERÍODO PREVISTO: V TUR: Planejamento de setembro de 2014 até a realização do evento 

prevista para abril de 2015.VI TUR: Planejamento de agosto de 2015 até a realização do evento 

prevista para o início do primeiro semestre letivo de 2016. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes de qualquer curso superior do país, com expectativa maior de 

participação de alunos de engenharias e de ciência da computação. 

 

 I) GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM LINGUA INGLESA 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica e PET/Ciências Contábeis.  

OBJETIVOS: Promover um espaço no qual se possibilite a conversação em inglês permitindo 

melhor aprendizado daqueles que estudam o idioma e, também, manutenção do contato para 

aqueles que já terminaram o curso e/ou interromperam seu estudo e a evolução dos envolvidos 

quanto à lexicologia, à sintaxe e ao sotaque.  

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação tem como objetivo envolver aqueles que se interessam 

pela língua inglesa dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Nos encontros, promove-se a 

interação entre os participantes, a fim de estimular a conversação e a imersão na língua. Para 

isso, utiliza-se de dinâmicas em grupo, buscando um ambiente descontraído de forma a 

proporcionar a espontaneidade dos participantes. A atividade tem como característica o ensino e 

é aberta a toda a comunidade acadêmica interessada em praticar seus conhecimentos em língua 

inglesa, sendo constituída por análise e interpretação de músicas, jogos interativos (quiz, jogos 

de tabuleiro, criação de história, etc.) que percorrem os campos da lexicologia, sintaxe, sotaque 

e compreensão auditiva. Pretende-se realizar encontros mensais com duração de uma hora e 

quinze minutos cada.  

PERÍODO PREVISTO: Primeiro e segundo semestre de 2015.  

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua inglesa. 

 

3.1.2 Atividades de Pesquisa 

 

A)    SISTEMA DE TRÂNSITO INTELIGENTE (Pesquisa) 

ALUNO: Gabriel Souza Zanatta (petiano).  

OBJETIVO: O objetivo é que este sistema possa contribuir para um melhor fluxo de carros em 

vias movimentadas, principalmente em horários de pico, de maneira a diminuir 

congestionamentos e aumentar a eficácia de nosso atual sistema de circulação de veículos.  

A princípio será necessária a pesquisa sobre todos os requisitos necessários para a 

implementação, funcionamento e então também a manutenção do equipamento (caso necessite 

de algo específico). Situações que também deverão ser levadas em conta são como o sistema 

será mantido, ou seja, qual o tipo de geração de energia será implementado junto ao sistema, de 

forma que este seja independente da rede de energia. 
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Além disso um meio de comunicação em tempo real ainda precisará ser instalado junto ao 

sistema sendo que o ideal é que uma central possa ser comunicada sobre qualquer mal 

funcionamento o erro de operação que houver. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Marcelo Barros de Almeida, Dr. FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Novembro 2014 a Dezembro de 2015. 

 

B) “ESTUDO, ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE TELEMETRIA E COMUNICAÇÃO DO VEÍCULO 

EXPERIMENTAL VINCULADO AO PROJETO MINI-BAJA DA FEMEC” (Pesquisa) 

ALUNA: Alice Golva. 

OBJETIVOS: Realizar o levantamento dos principais pontos de sensoriamento a ser 

observados/implementados no Projeto Mini-Baja, dentre os quais, desde já, pode-se citar:  

tacômetro – medição da rotação em RPM (rotações por minuto) do motor; termômetro – 

indicador da temperatura do óleo do motor em ºC; medidor de Nível de Combustível – exibe o 

nível de combustível em litros, entre outros; avaliar as diferentes estratégias de sensoriamento 

para as grandezas focos de medição; validar por meio de teste prático cada uma das estratégias 

implementadas objetivando a aferição e/ou o acompanhamento das grandezas em destaque; 

estabelecer uma parceria saudável e produtiva entre distintos grupos de pesquisa da UFU, 

propiciando troca e complementação de complementos nesta área comum de pesquisa. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Ivan Nunes Santos, Dr., FEELT/UFU 

        PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2014 a Fevereiro de 2016 

 

C) “IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MODELOS COMPUTACIONAIS PARA 

ANÁLISE DO IMPACTO DA INSERÇÃO DE UNIDADES DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO 

SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA” (Pesquisa) 

ALUNA: Christielly Fernandes da Costa (petiana). 

OBJETIVO(S): A continuidade da pesquisa se dará através de modelagem física e matemática 

além de aplicação de um software computacional de elementos constituintes de parques eólicos e 

fazendas de energia solar. Serão feitas, também, melhorias na bancada simuladora de geração 

eólica do laboratório P&D Furnas da Faculdade de Engenharia Elétrica, como limpeza, montagem 

e reutilização de componentes. Assim, espera-se finalizar a pesquisa no período adequado com o 

desenvolvimento de relatório final e, possivelmente, artigo científico. 

ORIENTADOR: Prof. Ivan Nunes Santos, Dr., FEELT/UFU.  

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2014 à Agosto de 2015.  

 

D) “PROJETO DE ROBÔ PARA AMBIENTE DE COMPETIÇÃO” (Pesquisa) 

ALUNO: Ábner Cézar Peres Pacheco (petiano) 

OBJETIVO: Busca-se nesta pesquisa construir um protótipo de robô para competir na categoria da 

RoboCup Very Small Size. Para isso, é necessário realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os 

conteúdos necessários para a construção do protótipo. Dentre estes destacam-se: um sistema de 

comunicação entre os robôs, o reconhecimento de imagem necessário para a orientação e os 

componentes físicos para a construção dos protótipos. 
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Diante da dificuldade de se adquirir os componentes necessários para a construção dos robôs, a 

pesquisa, em um primeiro momento, se aprofundará na parte de software, especificamente no 

reconhecimento de imagem. 

Ao fim da pesquisa, espera-se ter construído os protótipos necessários para a formação de uma 

equipe, a fim de participar da competição. Além de se obter um maior conhecimento de 

automação e robótica, que são os temas estudados no projeto.  

ORIENTADOR: Prof. Renato Ferreira Fernandes Júnior, Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2014 a Abril de 2015. 

 

E) “ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE LEITURA DA VELOCIDADE DE MOTORES ELÉTRICOS” 

(Pesquisa) 

ALUNO: Mateus Franco Silva (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa se baseia no estudo de dispositivos como o encoder para a medição da 

velocidade de rotação e a posição do rotor de um motor que não possua a sua velocidade 

controlada. Esta será realizada no LACE, Laboratório de Acionamentos Elétricos e na sala do 

PET/Elétrica. A Bancada, figura 1, já possui o encoder, porém o mesmo não está realizando uma 

leitura satisfatória da carga acoplada a ela. Sendo assim, será realizado um levantamento 

bibliográfico sobre os dispositivos que efetuam esta função, um estudo de caso com relação ao 

problema encontrado e a realização de testes para que se possa fazer a leitura da velocidade de 

rotação da carga, de maneira adequada. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Luciano Coutinho Gomes, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2015 a Dezembro de 2015. 

 

F) IMPLEMENTAÇÃO DO PROTOCOLO MODBUS AO ARDUINO (Pesquisa) 

ALUNA: Débora Cristina Costa da Silva Alves (petiana)  

OBJETIVO : A continuidade da pesquisa consiste em construir uma rede de automação RS-

485/MODBUS com um microcontrolador Arduino funcionando como mestre e outro 

microcontrolador Arduino como escravo. O mestre pode iniciar transações denominadas queries. 

Os demais dispositivos da rede (escravos) respondem, suprindo os dados requisitados pelo 

mestre ou executando uma ação por ele comandada. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Márcio José da Cunha, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2014 a Agosto de 2015. 

 

G) CONTROLE DE CONVERSORES CC-CC (Pesquisa) 

ALUNA: Alexsandra Carmona Ribeiro (petiana)  

OBJETIVO : Devido aos muitos componentes eletrônicos presentes nos circuitos responsáveis 

pelo funcionamento das aeronaves, a corrente que passa nesse sistema possui alta taxa de 

distorção causada pelas componentes harmônicas, faz-se necessário o projeto e construção de 

uma fonte chaveada que minimize tal problema. Traçamos assim o objetivo da pesquisa: a 

pesquisa já vem produzindo muitos resultados, como a elaboração do artigo a ser submetido no 
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ISIE 2015, a previsão agora é obter os resultados experimentais dos sistemas projetados para 

apresentá-los no Simpósio; calcular os critérios de projeto do controle por espaço de estados para 

um conversor mais complexo como o SEPIC (conversor de segunda ordem), obter os resultados 

experimentais para o sistema projetado e, com os resultados obtidos, escrever e submeter um 

artigo no COBEP (Conferência Brasileira de Eletrônica de Potência) 2015 .  

ORIENTADOR(ES): Prof. Luiz Carlos Gomes de Freitas, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Setembro de 2014 a Agosto de 2015. 

 

H) ESTUDO E UTILIZAÇÃO DO KIT DE ANTENAS (MÓDULO XT401) DESENVOLVIDO PELA 

EXSTO TECNOLOGIA. (Pesquisa) 

ALUNO: Lucas Barbosa Queiroz (petiano)  

OBJETIVO: Visto a grande importância que a comunicação sem fio ganhou nos últimos anos, é 

extrema importância que um engenheiro esteja preparado para lidar com esse tipo de tecnologia e 

qualquer equipamento que a envolva. Assim, as antenas são elementos centrais em qualquer 

sistema de comunicação e por isso são o alvo da pesquisa. 

Nessa nova etapa da pesquisa, a parte de estudo bibliográficos terão um tempo de dedicação bem 

menor e então a parte de experimentação prática ganhará destaque. Diversos experimentos serão 

realizados no Módulo de Antenas XT401 a fim de verificar o comportamento de um sinal 

eletromagnético, analisando suas principais características e principalmente suas aplicações. 

Assim, através dos resultados obtidos veremos qual melhor tipo de antena e qual melhor sinal 

gerado para diferentes situações. Com isso, será possível descrever aplicabilidades desse sistema 

na engenharia. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Éderson Rosa da Silva, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto 2014 a Agosto 2015. 

 

I) ESTUDO, ANÁLISE E IMPLEMENTAÇÃO DE UM LABORATÓRIO PARA ESTUDO DE REDES 

ELÉTRICAS. (Pesquisa) 

ALUNO: Pedro Henrique Bernardes Silva (petiano)  

OBJETIVO: Os principais objetivos deste trabalho são a estruturação de um novo laboratório a ser 

utilizado em disciplinas lecionadas na UFU e ganho de experiência na área de comunicação de 

redes e Smart Grids. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Renato Ferreira Fernandes, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Dezembro de 2014 a Agosto de 2015. 

 

J) ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDES INDUSTRIAIS. (Pesquisa) 

ALUNO: Filipe Marques Barbosa (petiano)  

OBJETIVO: Os sistemas de automação industrial englobam uma variedade de tecnologias onde 

as áreas de comunicação, computação e controle coexistem. Este cenário heterogêneo de 

tecnologias visa melhorar o desempenho da produtividade, qualidade e manutenção para a 

indústria de manufatura e processo. Neste contexto, esta pesquisa tem como meta o estudo e a 

implementação ou simulação computacional de uma rede industrial considerando a importância do 
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aluno terminar sua graduação com uma boa noção daquilo que o aguarda no futuro como 

engenheiro de controle e automação. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Marcio José da Cunha, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Dezembro de 2014 a Agosto de 2015. 

 

OBSERVAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES DE PESQUISA: 

Alguns petianos optaram por não incluir novas pesquisas no planejamento de 2015 porque estão 

terminando a antiga pesquisa e ainda não tem planejamento para a próxima, ou, então, já haviam 

decidido deixar o PET no início do próximo semestre letivo 2015-1 quando será realizado um novo 

processo seletivo para admissão de petianos. Quanto aos petianos calouros que ingressarem no 

PET em 2015, estes poderão participar de pesquisas em andamento ou iniciar pesquisas em 

temas a serem definidos posteriormente. É importante ressaltar que a maioria desses alunos 

estarão ainda cursando os primeiros períodos dos cursos de Eng. de Controle e Automação, Eng. 

Eletrônica e Telecomunicações, Eng. de Computação e Eng. Elétrica. Nesse sentido, outra 

possibilidade para o petiano calouro, é de direcionar sua pesquisa para temas das áreas 

fundamentais da engenharia de responsabilidade de institutos tais como: Matemática, Física e 

Química. 

 

3.1.3 Atividades de Extensão 

 

A)   ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE  

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

OBJETIVOS: Melhorar a formação tecnológica e informacional dos idosos da comunidade 

uberlandense, promovendo a inclusão digital dos mesmos.  

DESCRIÇÃO: A tecnologia das informações está se desenvolvendo de forma muito rápida, 

porém, nem todas as pessoas podem acompanhar esse avanço. Nesse sentido, o PET/Eng. 

Elétrica, propõe o Projeto “Atualize – Informática para a melhor idade”, que visa contribuir na 

formação tecnológica dos participantes por meio de um curso de informática básica, que 

abordará desde os princípios básicos ligados ao assunto (como ligar e desligar um computador), 

até noções básicas dos softwares mais utilizados, como Microsoft Word e Paint, apresentação 

da internet e formas de se estabelecer a comunidade virtual. Essa é uma atividade típica de 

extensão e de caráter coletivo.  

PERÍODO PREVISTO: Abril a Agosto de 2015.  

PÚBLICO ALVO: Idosos da comunidade uberlandense.  

 

B) VEM PRA UFU 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: A Diretoria de Processos Seletivos, o PET/Eng. Elétrica além de órgãos 

coordenadores da própria universidade e empresas júniores que também colaboraram com o 

processo. 
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OBJETIVOS: Dentre os objetivos do VEM PRA UFU, destacam-se: promover a interação entre 

comunidade externa e universidade, e também entre os diversos grupos atuantes da 

universidade além de contribuir para a formação pessoal e profissional dos acadêmicos 

integrantes dos grupos PET, incentivando-os a explorarem novos conhecimentos e práticas 

pedagógicas baseadas na funcionalidade social e também, colaborar por meio da discussão do 

tema articulador do VEM PRA UFU, para o conhecimento da atual conjuntura nacional e os seus 

reflexos na formação e futuro dos participantes. Além disso, há o intuito de despertar nos 

participantes um maior interesse por eventos desenvolvidos no interior da universidade, ao 

apresentar-lhes um panorama dos cursos e das diversas possibilidades de áreas de atuação do 

mercado de trabalho. 

DESCRIÇÃO: O VEM PRA UFU é um evento típico de extensão, destinado à comunidade 

externa, em especial alunos de ensino médio que objetivam ingressar na universidade. Com 

duração de dois dias, o evento consiste, mesa redonda, exposição de banners (mostra de 

profissões), além de palestras e exposição e material normalmente utilizado ou feito por 

graduandos e pessoal da área em geral. O PET/Eng.Elétrica, além de ajudar na organização do 

evento, ainda atua de forma a chamar o público presente para participar da mostra do curso de 

Engenharia Elétrica entre e de outros que também serão colocados na mesma localização.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2015. 

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

 

 

C) XXV E XXVI TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Engenharia Elétrica (FEELT): Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica 

(CONSELT), Diretório Acadêmico (D.A.) e PET/Eng. Biomédica. 

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

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Telecomunicações e Engenharia Biomédica e integrá-los ao ambiente da universidade e de seus 

respectivos cursos. Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a comunidade 

externa à UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e 

afetiva) que assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem como 

objetivo tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso social. 

DESCRIÇÃO: 

O Trote Social é realizado semestralmente, abordando as seguintes atividades de ensino: 

(a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

 A Universidade Federal de Uberlândia; 

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

 Os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica; 

 A vida universitária e oportunidades de intercâmbio. 
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(b) Palestras de conscientização social; 

(c) Conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

(d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 

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

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas; 

 Doação de sangue; 

 Visitas interativas a instituições de assistência social; 

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 (XXV Trote Social) e 2015-2 (XXVI Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e 

Engenharia Biomédica. 

OBSERVAÇÃO: A cada edição o PET/Eng.Elétrica oferece o curso de Eletrônica Básica para os 

calouros mais participativos. 

 

D) CINE INTERPET 

LOCAL: A ser definido pelos Grupos participantes. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do Grupo PET/Eng. Elétrica em conjunto com outro Grupo PET 

membro do Inter Pet da UFU. 

OBJETIVOS: Promover o encontro entre diferentes Grupos PET participantes do InterPet UFU e 

a comunidade geral, estimulando o censo crítico e reflexivo dos participantes por meio de um 

debate. 

DESCRIÇÃO: A atividade de caráter coletivo e integrador realizada em conjunto com outro 

Grupo PET consiste na apresentação de um filme seguido por um debate, promovido por um 

mediador convidado pelos Grupos. 

PERÍODO PREVISTO:  

A atividade será realizada uma vez no ano letivo de 2015, em uma data a ser definida por ambos 

os Grupos participantes. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade Acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia e 

comunidade em geral. 

 

 

 

3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador – até mil palavras (atividades integradas com 

demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros) 

   

As atividades de caráter coletivo previstas para o ano de 2015s deverão ter, conforme a 

necessidade, a participação parcial ou total dos integrantes do PET/Engenharia Elétrica, seja 

durante a etapa de preparação e organização (atuando em comissões específicas para isto), 

seja na etapa de realização (atuando como apoio ou atendente). 
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A) JEEL’2015 (XIV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

De modo a integrar cada vez mais as entidades da Faculdade de Engenharia Elétrica, o grupo 

PET/Eng. Elétrica convidará posteriormente o Diretório Acadêmico e a Empresa Júnior de 

Consultoria em Engenharia Elétrica para participarem como apoio no evento. Além disso, 

durante o evento, outros graduandos serão convidados a participar como apoio (formando a 

comissão de apoio), implicando em maior contato e interação entre o grupo PET, graduandos e 

profissionais. 

 

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

Durante o período de planejamento, esta atividade será preparada e organizada por todos 

petianos, visando o sucesso do evento. Salienta-se que o grupo PET/Eng. Elétrica representa o 

principal articulador desta conferência, e desde a IX edição tem contado com uma cooperação 

mais significativa do grupo PET-Eng. Biomédica. 

 

C) VEM PRA UFU 

O VEM PRA UFU permitirá o trabalho integrado entre os diversos grupos PET e os demais que 

também participam do projeto, intensificando a comunicação entre os mesmos e os preparando 

para novas atividades conjuntas, favorecendo o fortalecimento do trabalho conjunto dentro da 

própria universidade. 

 

D) TROTE SOCIAL 

O Trote Social é uma atividade de caráter coletivo, pois engloba o grupo PET da Engenharia 

Elétrica, o grupo PET da Engenharia Biomédica, membros do Diretório Acadêmico e Empresa 

Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica, alunos da graduação que participaram como 

calouros em edições anteriores, petianos egressos, técnicos e professores da Faculdade de 

Engenharia Elétrica em sua organização e execução. 

 

F) REUNIÕES DO INTERPET 

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

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

em geral realizadas a cada três semanas com alternância de local e de dia de semana para 

possibilitar uma maior presença de alunos. Nossos representantes oficiais nestas reuniões para o 

próximo período são os seguintes petianos: Ábner César Perez Pacheco, Gabriel Souza Zanatta 

e Pedro Henrique Bernardes Silva. 

 

G) CINE INTERPET  

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

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

de um filme e posterior abertura para discussão por parte de petianos, alunos e um debatedor 

previamente convidado pelos grupos organizadores de cada mês. 
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H)    XV SUDESTE PET  
 
O Sudeste PET é a reunião anual dos grupos do Programa de Educação Tutorial de todo o 

sudeste do país e tem o intuito de discutir temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do 

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

extensão; e colaborar com o desenvolvimento social através do pensar coletivo de temas de 

importância reconhecida para a sociedade.  Esse ano está programado para ser realizado em 

Ouro Preto - MG. 

 

I)   GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

Este grupo é concedido para compartilhar o conhecimento sobre a língua inglesa dos integrantes 

de forma a aumentar o vocabulário e melhor a fala. Esta atividade é feita de forma descontraída 

e dinâmica de forma que todos possam participar, isso por meio de atividades como jogos, 

através da discussão sobre músicas, vídeos e filmes em geral. Cooperando para o ensino e 

ainda para a integração, já que será realizado em parceria com o PET/Ciências Contábeis.  

 

 

4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras (processos 

seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação intra e extra Curso, 

entre outros) 

 

Processo de Seleção adotado pelo PET/Eng.Elétrica: É importante mencionar que tem sido uma 

prática comum do nosso PET a inclusão pelo menos dois petianos em cada Comissão de Seleção 

que é formada para realizar a etapa de Entrevista. Tais alunos são escolhidos preferencialmente 

entre os mais antigos do grupo. Uma grande vantagem deste procedimento é que, ao entrevistar 

outros colegas, o petiano aprende algumas técnicas de avaliação e seleção de candidatos, as quais 

podem ser bastante úteis em sua vida profissional futura. No próximo Exame de Seleção do PET que 

ocorrerá no final do mês de janeiro de 2015, já foi decidido formar uma Comissão de Seleção com 

três alunos petianos, o Tutor e outros dois professores convidados. Além deste diferencial, o nosso 

Processo Seletivo incluiu com sucesso uma etapa a mais onde cada um dos candidatos deve fazer 

uma apresentação em powerpoint de até 15 minutos focando um tema definido previamente. Nesta 

etapa, todos os petianos assistem e avaliam os candidatos. No final são computadas todas as notas 

dos petianos e então obtida uma média que irá compor a nota final de cada candidato. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (planejamento quanto à 

participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição das 

atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros) 

   

Considerando que todas as atividades e ações do PET-Eng.Elétrica são coordenadas direta ou 

indiretamente pelo Tutor, sua participação na condução do grupo resulta em: 
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 Melhoria significativa na qualidade dos seguintes cursos de graduação da Faculdade de 

Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, diretamente abrangidos pelo 

grupo: Engenharia Elétrica (com foco em Sistemas de Energia Elétrica), Engenharia de 

Computação, Engenharia de Controle e Automação, e Engenharia Eletrônica e de 

Telecomunicações. 

 Uma formação abrangente, cidadã, continua e consolidada dos membros do grupo para 

buscar uma formação;  

 Envolvimento de todos petianos em atividades de ensino, pesquisa e extensão, e na 

realização de eventos técnico-científicos; 

 Estímulo aos petianos na preparação de atividades de ensino (minicursos) visando ao corpo 

discente para melhorar a qualidade dos alunos envolvidos e reduzir a evasão escolar; 

 Influência nos processos de avaliação qualitativa do ensino na graduação, detectando falhas 

no curso e apontando possíveis soluções; 

 Fornecer uma integração harmoniosa dos alunos ao mercado profissional. 

Para atingir os objetivos propostos, o Tutor realiza reuniões semanais com os alunos do 

grupo PET, além de manter um canal de comunicação sempre aberto e cordial de modo a facilitar as 

relações interpessoais e dirimir as dúvidas sobre o papel do petiano. Dessa forma, os esforços de 

todos os membros do PET são canalizados para que todos os alunos alcancem um nível de formação 

acadêmica de mais qualidade e profundidade que os tornem mais aptos para vencer os futuros 

desafios seja na esfera profissional, seja no âmbito acadêmico. 
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6.   CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  

   

 XIV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV JEEL 

PERÍODO PREVISTO: SETEMBRO DE 2015. 

 XIII CEEL (XIII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

PERÍODO PREVISTO: OUTUBRO DE 2015. 

 XXVI E XXVI TROTE SOCIAL 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 (XXV TROTE SOCIAL) E 2015-2 (XXVI TROTE SOCIAL). 

 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 e 2015-2. 

 CURSO DE MATLAB 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 e 2015-2.  

 CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 e 2015-2. 

 CURSO DE EXCEL  

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 e 2015-2. 

 V TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – V TUR 

PERÍODO PREVISTO:  

V TUR: início em junho/2014 até a realização do evento prevista para maio de 2015. 

VI TUR: início em agosto/2015 até a realização do evento prevista para o início do primeiro 

semestre letivo de 2016. 

 GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM LÍNGUA INGLESA 

PERÍODO PREVISTO: 2015-1 e 2015-2. 

 ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE  

PERÍODO PREVISTO: ABRIL A AGOSTO DE 2015.  

 VEM PRA UFU 

PERÍODO PREVISTO: SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. 

 

 

Local e Data: Uberlândia, 20 de Janeiro de 2015. 

 

 

 

 

 

Tutor: Dr. Geraldo Caixeta Guimarães 


