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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: Armindo Quillici Neto  
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 específico: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e de 
Telecomunicações, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. 
 (   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  

 (   ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))  

2.5. Nome do(a) tutor(a): Adélio José de Moraes 

2.6. E-mail do(a) tutor(a): adeliojosemoraes@gmail.com 

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

2.8. Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): 01 de Agosto de 2016 
 

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas  

 

a) Quadro de identificação:  

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação e no programa PET, o período letivo que está 
cursando e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo cursado, conforme quadro 
abaixo. 
 

Nome dos bolsistas 
Ingresso na 

IES 
Ingresso no 

PET 
Período letivo 

Atual 
Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

Mateus Franco Silva Maio/2013 Março/2014 8º 81,0 

Gabriel Souza Zanatta Maio/2013 Outubro/2014 8º 78,48 

Leonardo Resende Cândido Abril/2014 Fevereiro/2015 6º 94,04 

Rafael Garcia Sousa Abril/2014 Fevereiro/2015 6º 80,42 

http://peteletricaufu.wordpress.com/
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Murilo Alves Pinto Veronez Outubro/2013 Fevereiro/2015 7º 69,61 

Cairo Silva Siqueira Abril/2014 Fevereiro/2015 6º 81,21 

Ana Cristina Cardoso dos Santos Abril/2014 Maio/2015 6º 77,95 

Adriano Ghenov Pimenta Março/2015 Abril/2016 4º 78,41 

Lincoln Társio Silva Oliveira Agosto/2015 Abril/2016 3º 80,36 

Vitor Dias Andrade Agosto/2015 Abril/2016 3º 74,72 

Ícaro Roger Quites Rodrigues Agosto/2015 Abril/2016 3º 83,18 

Laura Ribeiro Fardin Abril/2014 Abril/2016 6º 82,52 

Nome dos não bolsistas 
Ingresso na 

IES 
Ingresso no 

PET 
Período letivo 

Atual 
Coeficiente Atual de 
Rendimento Escolar 

     

 

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

2.10. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas egressos no período 

 

a) Quadro de identificação:  

Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação e no programa PET, o período letivo que está 
cursando e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao último período letivo cursado, conforme quadro 
abaixo. 
 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

     

Nome dos não bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

     

 

Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-bolsista em 
particular, justifique. 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO (RELATAR OS ITENS DE 

ACORDO COM O PLANEJAMENTO REALIZADO NO ANO ANTERIOR) 

 

3.1. ATIVIDADES DE ENSINO 
 

 

Tema: Curso de Eletrônica Básica 
 

Natureza da atividade realizada: Curso destinado aos ingressantes do curso de Engenharia Elétrica. 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X      X    

Público Alvo: Ingressantes do curso de Engenharia Elétrica que mais participaram do Trote Social.  

Descrição da Atividade: O curso, com duração de uma semana, ocorre semestralmente e cada edição contabiliza 15 

horas-aula, consistindo de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. No curso, há uma revisão dos 

conceitos teóricos relacionados à eletricidade em geral, com posterior apresentação dos componentes eletrônicos e 

aparelhos de medição. Após isso, os circuitos que envolvem resistores, indutores, capacitores e transformadores são 

também explicados; experiências que utilizam osciloscópios e outras ferramentas dos laboratórios são feitas. Além disso, é 

apresentada a teoria básica dos semicondutores, com explicação sobre diodos, LEDs e transistores, seguidas de 

experiências práticas envolvendo circuitos importantes no ramo da eletrônica, como retificadores de ondas e um oscilador. 

Para melhor compreensão da teoria, são realizados testes práticos, envolvendo os materiais acima citados confrontando com 

as medições práticas dos laboratórios. Os participantes recebem apostilas sobre todos os assuntos abordados no curso; 

sendo estas confeccionadas e atualizadas pelos petianos responsáveis. Certificados de participação são entregues para 

aqueles alunos que obtiverem frequência mínima de 75% no curso. Além disso, é realizada uma avaliação do curso por parte 

dos participantes, a fim de verificar o nível de satisfação e as sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

Promotores da atividade: Grupo PET/Eng.Elétrica  

Os ministrantes foram: Laura Ribeiro Fardin, Adriano Ghenov Pimenta, Lincoln Társio Oliveira, Vitor Dias Andrade, Ícaro 

Roger Quites Rodrigues. 

Justificativa para realização da atividade: Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do 

grupo. O curso de Eletrônica Básica é uma das premiações para os ingressantes que participam com maior frequência nas 

atividades do Trote Social, que também ocorre semestralmente. Este curso visa suprir as necessidades que tais alunos 

poderão encontrar posteriormente no curso de Engenharia Elétrica devido à falta de contato com aplicações práticas no ciclo 

básico deste curso. Além disso, os participantes por meio das aulas práticas e teóricas terão uma noção sobre o que será 

abordado no decorrer do curso, atraindo-os para algumas das aplicações mais importantes na graduação, de forma que a 

evasão destes no curso é reduzida, bem como a repetência nas disciplinas relacionadas à eletrônica. 

Resultados alcançados: Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas práticas pôde-se notar 

que houve um desenvolvimento da compreensão técnica dos participantes referente à eletrônica, e nítida capacidade de 

reconhecimento dos componentes apresentados no curso. Os resultados foram, então, positivos, uma vez que os 

participantes conseguiram absorver os conhecimentos. Tal fato pôde ser confirmado através das avaliações realizadas no 

final de cada edição. 
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Comentário geral: Este curso teve uma dinâmica muito interessante, pois concomitantemente à aprendizagem de 

novos conceitos pelos alunos, transcendeu-se o conhecimento nos laboratórios, o que fez surgir novas dúvidas não 

percebidas durante a parte expositiva. O curso de Eletrônica Básica teve, excepcionalmente, 12 horas-aula em 2016, devido 

a feriados nas semanas do minicurso e dificuldade para remanejar a data salva no laboratório. 

 
 
 

Tema: Curso de MATLAB 

Natureza da atividade realizada: Minicurso que visa complementar a formação da comunidade acadêmica. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X         

Público Alvo: Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, Controle e 

Automação, Biomédica. 

Descrição da Atividade: O curso tem 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 e revisada para utilização no curso. 

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica 

Justificativa para realização da atividade: O MATLAB é um ambiente interativo de desenvolvimento de 

aplicações para computação científica bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. O Minicurso de 

MATLAB visa complementar a formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação, ampliando seus 

conhecimentos sobre ferramentas e tecnologias essenciais que não são vistas na grade curricular. 

Resultados alcançados: Ao final dessa atividade espera-se que os participantes tenham dominado as principais 

funções dessa ferramenta computacional. Além disso, a desenvoltura ao falar em público e o conhecimento do software em 

questão são os principais ganhos do petiano relacionado a essa atividade. 

Comentário geral: Como visto em outras edições do curso, a procura deste curso é maior por parte de alunos a frente 

do 2º período devido ao fato desta ferramenta começar a se fazer necessária para a rotina do aluno. Para isso, os 

ministrantes puderam se preparar e ministrar aulas de qualidade a todos os participantes e, ao fim desta atividade estes 

alunos conseguiram captar os conceitos básicos e o funcionamento dos softwares abordados. O curso não teve sua edição 

no segundo semestre de 2016 devido ao baixo número de inscritos que tornou inviável a realização do mesmo. 

 

Tema: Curso de Simulação de Circuitos 

Natureza da atividade realizada: Curso destinado aos alunos da FEELT – UFU 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X      X   
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Público Alvo: Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, Controle e 

Automação, Biomédica. 

Descrição da Atividade: A atividade (de período noturno) tem duração de uma semana e ocorre semestralmente, 

sendo que cada edição contabiliza 15 horas-aula, consistindo de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos 

próprios petianos. No curso são abordados conceitos básicos de simulações computacionais de 

circuitos elétricos além de serem vistos também dois softwares (Orcad e Proteus) para simulação de 

circuitos e confecção de placas eletrônicas. 

 

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica 

Justificativa para realização da atividade: Esta atividade foi prevista no relatório de planejamento do grupo 

para 2016. O curso de Simulação de Circuitos é necessário visto que durante a graduação de Engenharia Elétrica não há 

disciplinas que abordem de forma explicativa softwares para simular circuitos elétricos, porém é cobrada de forma avaliativa 

a simulação dos mesmos em várias disciplinas.  Esta atividade contribui na formação acadêmica com uma diferente 

experiência pedagógica ao participante, visto que o curso é ministrado pelos próprios alunos da graduação. Desta maneira, 

os participantes tem um contato direto com alunos de períodos superiores, possibilitando uma comunicação diferenciada 

daquela vista nas disciplinas da grade curricular. Isto favorece uma troca de conhecimentos além do conteúdo desta 

atividade, ampliando a percepção dos integrantes desta atividade acerca do que são os cursos da FEELT e suas áreas de 

conhecimento. Sendo assim, esta atividade tem como objetivo complementar a formação acadêmica dos estudantes do 

curso de Engenharia Elétrica passando conceitos de ferramentas essenciais para um bom desenvolvimento nas 

disciplinas ao longo do curso. 

Resultados alcançados: Houve um aproveitamento considerável onde os participantes dessa atividade puderam 

assimilar os conceitos passados, onde foram propostos exercícios no intuito de avaliar o rendimento 

individual de cada participante. Esses exercícios puderam ser resolvidos sem grandes dificuldades 

pelos participantes, o que demonstra que o objetivo principal desta atividade pôde ser alcançado. 

 

Comentário geral: Em todas as realizações desta atividade, é visto certas dificuldades de alunos dos dois primeiros 

períodos em assimilar o conteúdo devido ao fato dos mesmos ainda não terem cursado disciplinas que abordem 

componentes elétricos e suas funções, bem como aparelhos de medições e noções básicas de circuitos elétricos.  

Como isso já era previsto, os ministrantes puderam se preparar e ministrar aulas de qualidade a todos os participantes e, ao 

fim desta atividade estes alunos conseguiram captar os conceitos básicos e o funcionamento dos softwares abordados. 

 

 

Tema: XV Jornada de Engenharia Elétrica – XV JEEL 

Natureza da Atividade Realizada: Organização de jornada científica. 

Especificar o tipo da atividade desenvolvida: Organização de jornada científica com palestras, minicursos, 

visitas técnicas e feira de exposição. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

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

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

       X X X X X 
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Público Alvo: É um evento direcionado a toda comunidade técnico-científica regional e mesmo nacional. A atividade é 

realizada na UFU, tendo como participantes alunos e professores tanto dos cursos de graduação da universidade, quanto de 

outras instituições de ensino e escolas de formação técnica, bem como profissionais de empresas de engenharia da cidade e 

região. 

Descrição da Atividade: A organização da Jornada de Engenharia Elétrica (JEEL) é uma atividade que exige 

dedicação intensa dos integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica e sempre se inicia com pouco mais de um ano de antecedência 

da data do evento. A XV JEEL tem data prevista para ocorrer em setembro de 2017, porém sua data de realização poderá 

ser alterada, devido aos ajustes sofridos pelo calendário acadêmico em decorrência da greve dos docentes federais que 

aconteceu em 2016. Nesse sentido, a partir de agosto de 2016 o grupo PET/Eng.Elétrica iniciou as primeiras atividades 

relacionadas à organização desse evento.  

O grupo foi dividido em comissões, responsáveis por tarefas específicas, as quais se reúnem periodicamente para verificar o 

andamento da organização do evento e tomar decisões visando aumentar a eficiência de cada ação. A divisão consistiu em: 

Comissão de Relações Públicas, Comissão de Infraestrutura, Comissão Técnico-Científica e Comissão de Informática. O 

primeiro passo do grupo esteve relacionado à discussão da estrutura do evento e, a partir daí, à elaboração do projeto da XV 

JEEL, o qual foi apresentado à Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) visando apoio financeiro e infraestrutural.  

Como atividades que se enquadram na etapa incipiente da organização, pode-se citar o início da elaboração de recursos 

como o site do evento e as artes gráficas utilizadas na divulgação (Comissão de Informática), as reservas das instalações da 

UFU onde ocorrerão atividades do evento, como salas de aula, anfiteatros, centro de convivência e laboratórios de 

computadores (Comissão de Infraestrutura), além da realização dos primeiros contatos com várias empresas regionais e 

nacionais visando ao agendamento de visitas técnicas (Comissão Técnico-Científica) e buscando patrocínio técnico, 

financeiro ou de produtos (Comissão de Relações Públicas). Espera-se que tais patrocínios viabilizem a execução do evento 

e a redução dos custos para a inscrição do participante. 

Promotores da atividade: Grupo PET/Eng.Elétrica e Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

Justificativa para realização da atividade: Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do 

grupo. Dada a repercussão e o sucesso da última edição, o grupo decidiu pela realização da XV JEEL. A XIV Jornada de 

Engenharia Elétrica desempenhou importante função no cenário tecnológico regional em 2015, sendo palco para discussões 

fecundas entre os participantes. Dessa forma, esse evento representa uma oportunidade para que se estabeleça contato 

entre os diversos segmentos: profissional, técnico-científico e estudantil, a fim de que estes discutam o desenvolvimento e a 

implantação de novas tecnologias de interesse para as áreas abrangidas. 

Resultados alcançados com a atividade: Uma vez que a XV JEEL ocorrerá em setembro de 2017, ainda não 

se pode falar em resultados concretos alcançados com a atividade. Contudo, pode-se afirmar que o grupo PET/Eng.Elétrica 

vem se esforçando para organizar um evento de qualidade, para que os resultados esperados sejam, de fato, alcançados. 

Comentário geral: A organização de eventos como a XV Jornada de Engenharia Elétrica fortalecem a convivência 

entre petianos e discentes da graduação, visto que o grupo PET abre a possibilidade destes alunos participarem da comissão 

de apoio. Além disso, isto proporciona aos petianos o desenvolvimento de características como liderança e organização na 

solução de problemas. A qualidade da JEEL garante o reconhecimento dos grupos PET pelos demais estudantes e corpo 

docente dos cursos, assim como a maior integração entre as partes. O contato com as empresas e profissionais da área 

também facilita o acesso dos egressos do curso ao mercado de trabalho, já que lhes é proporcionada uma visão geral da 

realidade profissional, e lhes são apresentadas, mais de perto, algumas empresas em específico. 
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Figura 1 Primeiro dia de credenciamento XVJEEL 
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Tema: XIV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - XIV CEEL. 
 

Natureza da atividade realizada: Organização de conferência científica. 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X X X X X X X X   

Público Alvo: Comunidade técnico-científica em geral, abrangendo estudantes, pesquisadores e profissionais das áreas 

afins às Engenharias Elétrica e Biomédica. 

Descrição da Atividade: A décima quarta edição da Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 

aconteceu no período de 3 a 7 de Outubro de 2016 nas instalações da Universidade Federal de Uberlândia. No entanto, o 

processo de planejamento da conferência começou em janeiro de 2016, quando foram definidos os detalhes para efetuar a 

chamada de trabalhos (call for papers), além de cronogramas, templates para artigos e meios de divulgação. Os grupos 

PET/Eng.Elétrica e PET/Eng.Biomédica foram responsáveis por toda realização do evento, sendo destacadas as seguintes 

ações: manutenção de uma plataforma web para submissão de artigos e cadastros de inscrições; constituição de um corpo 

de revisores qualificados para avaliação dos trabalhos, sendo formado por professores da UFU e de outras instituições de 

ensino superior do Brasil; determinação de critérios para avaliação dos trabalhos; encaminhamento dos trabalhos submetidos 

aos revisores para análise; notificação dos autores sobre seus trabalhos; estruturação geral do evento. A XIV Conferência de 

Estudos em Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra de abertura e sessões técnicas, totalizando 135 

apresentações de artigos nas áreas de Controle e Automação, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Biomédica, 

Engenharia da Computação e Sistemas de Energia Elétrica. O evento em geral obteve um público de aproximadamente 150 

pessoas. Vale ressaltar que o evento contou com o apoio do Programa de Pós Graduação em Engenharia Elétrica da UFU. 

Os anais da XIV CEEL foram registrados pelo ISSN (International Standard Serial Number), dando uma maior credibilidade 

aos trabalhos. 

  

Promotores da atividade: Grupos PET/Eng. Elétrica e PET/Eng. Biomédica. 

Justificativa para realização da atividade: A Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi criada para 

complementar a formação de estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU e região, capacitando os 

participantes quanto ao âmbito de pesquisas e atividades acadêmicas relacionadas à sua área de interesse. A XIV CEEL 

representa um meio apropriado para pesquisadores poderem apresentar e discutir suas atividades e contribuições científicas. 

Neste contexto, são apresentados artigos que envolvem o estado da arte, por meio de resultados teóricos e experimentais, 

além de informações tutorais, nos tópicos de interesse de profissionais, pesquisadores, educadores e estudantes. 

 

Resultados 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 muitos dos artigos apresentados continha assuntos relevantes no cenário científico. 

 

Comentário geral: Em relação ao último evento (XIV CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo e quantitativo, tanto 

na organização da XIV CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos apresentados. Tais avanços são comprovados com o 

aumento do número de artigos inscritos e uma melhoria significativa da estrutura e dos materiais fornecidos, fatos estes que 

comprovam o quanto o evento está incentivando os pesquisadores de Uberlândia e região. 
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Figura 2 Palestra de abertura XIVCEEL 

 

 

Tema: VI TUR – Torneio Universitário de Robótica  

Natureza da atividade realizada: Organização de evento de competição, com participação de toda a comunidade 

acadêmica da própria instituição e de instituições externas, mesclando conhecimentos e trocas de experiências. 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X X X X X X    

Público Alvo: A pretensão do  evento  é  atrair  competidores  da  área  tecnológica  provindos  de Instituições  de  

Ensino  Superior  (IES),  sendo  essas  não  apenas  de  Uberlândia  e  região, como também instituições de outros estados.  

Além da presença de um grande número de espectadores das mais diversas áreas e cursos, os quais são atraídos a 

prestigiá-la devido à competição ser realizada em área comum e central da Universidade. 

Descrição da Atividade: O VI Torneio  Universitário  de  Robótica  (VI  TUR) que foi realizado nos dias 7,8 e 9 de 

setembro é  uma  competição  de miniaturas  de  carros  seguidores  de  trilha  e  exige  dos  competidores  conhecimento 

sobre   eletrônica,   mecânica   e   computação,   além   de   muita   criatividade   ao confeccionarem  seus  veículos.  Um dos  

maiores  feitos  do  torneio  é  ensinar  aos participantes o trabalho em equipe, a organização para a conquista de seus 

objetivos e a aplicação  do  conhecimento  acadêmico, colaborando, portanto,  para  a  sua  formação profissional. O torneio 

tem a finalidade de: 

 Promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético, além de incentivar a pesquisa e desenvolvimento de 

métodos mais apurados na área de Controle e Automação; 

 Apresentar e desenvolver o interesse pelo cenário científico; 

 Promover a troca de conhecimentos entre alunos por meio da interação de discentes entre períodos avançados e 

iniciais, bem como, instigar a integração entre diferentes cursos e universidades; 
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 Disponibilizar recursos, tais como: cursos, para aumentar o aprendizado e a capacitação dos participantes; pista de 

testes, para auto-avaliação do desenvolvimento do protótipo; e boxes, para a realização dos ajustes finais no dia 

da competição, estimulando um maior número de competidores. 

 

Promotores da atividade: Grupo PET/Eng. Elétrica e CONSELT (Empresa Júnior). 

Justificativa para realização da atividade: A Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU (FEELT), tendo ciência 

da importância em  incentivar a produção do conhecimento por parte de seus discentes e a  fim de criar   oportunidades   de   

pesquisa   e   desenvolvimento   em   Controle   e   Automação, reconhece o torneio e o incentiva, buscando investidores e 

apoiadores desta ideia. Em síntese, é perceptível o interesse universitário nesse tipo de evento e a importância da atividade 

para o crescimento acadêmico do aluno e da própria Faculdade. 

 

Resultados alcançados: O evento foi realizado com sucesso, os competidores conseguiram cumprir o objetivo de 

montar o protótipo e participar das etapas durante a competição que apresentou um público interessado, o que incentiva o 

despertar para áreas das ciências exatas. Houve cobertura durante o evento por algumas emissoras locais, o que atraiu 

ainda mais o público.   

Comentário geral: Apesar do sucesso do evento, enfrentamos dificuldades para encontrar empresas que pudessem 

contribuir financeiramente com o evento. O problema se torna ainda maior quando as empresas que firmaram um contrato 

acabam por romper o tal, fazendo o evento zerar seu caixa, o que deixa comprometidas outras edições. 

 

Figura 3 Protótipo de um dos competidores do VI TUR 
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3.2. ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

3.2.1. PESQUISA(S) COLETIVA(S) 

 
 

Título: Informativo acerca de sistemas fotovoltáicos. 

Petianos participantes: Lincoln Társio Silva Olivera, Vitor Dias Andrade e Icaro Roger Quites 

Rodrigues  

Professor(es) orientador(es): Dr. Adélio José Moraes, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Período: Agosto de 2016 a Abril de 2017 

Resumo: A grande demanda na energia elétrica e a previsão de queda de reservas de combustíveis fósseis, além da 

crescente preocupação ambiental no uso destes, têm gerado um desconforto quanto à gestão da eletricidade, tornando bem-

vindas novas pesquisas e desenvolvimentos de fontes alternativas, limpas e renováveis, fazendo-se necessário que os 

alunos se atualizem quanto ao assunto.  

Assim o projeto de pesquisa proposto tem como objetivo estudar e compreender o funcionamento de sistemas fotovoltaicos 

dentre suas diversas aplicações, tendo inicialmente uma abordagem mais teórica do assunto. 

A pesquisa é realizada pelos alunos Lincoln Társio Silva Oliveira (petiano), Vitor Dias Andrade (petiano), Icaro Roger Quites 

Rodrigues (petiano) sob orientação do Professor Adélio Jose de Moraes, FEELT-UFU tendo início em 08/08/2016. A 

metodologia do projeto de pesquisa consiste em uma análise mais detalhada do assunto, através de referências 

bibliográficas fornecidas pelo orientador e demais membros da FEELT-UFU. 

 

Título: Estudo de viabilidade da implementação de sistemas fotovoltaicos para geração de energia elétrica em residências e 

técnicas de uso consciente da energia. 

Petianos participantes: Cairo Silva Siqueira e Murilo Alves Pinto Veronez 

Professor(es) orientador(es): Dr. Adélio José Moraes, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT)  

Período: Abril de 2015 a Abril de 2017 

Resumo: A pesquisa consiste em analisar o consumo de energia elétrica de uma residência comum e avaliar uma possível 

implementação de um sistema de painéis fotovoltaicos além de discutir técnicas eficientes para o consumo racional da 

energia a fim de se ter uma economia ainda maior de energia elétrica. 

Com base nisto, pôde-se verificar as vantagens e desvantagens de diferentes configurações e arranjos envolvendo a 

instalação de painéis fotovoltaicos. Dentre estas configurações temos os sistemas abaixo:  

 Totalmente autônomo, com banco de baterias instalados; 

 Conectado à rede elétrica com medidor bidirecional, vislumbrando o sistema de créditos da concessionária 

CEMIG, podendo ser com ou sem o uso de baterias.  

Ambos os sistemas foram analisados e comparados em relação ao custo benefício. Além disso, técnicas de uso consciente 

de energia elétrica foram estudadas.  

Esperavam-se resultados mais animadores. Devido ao atual preço dos sistemas a serem instalados, para muitas famílias 
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seria inviável tal instalação, devido ao alto investimento inicial. A instalação destes sistemas varia muito de acordo com a 

necessidade e demanda. Eles podem se pagar numa média de 7 a 12 anos, um prazo relativamente longo que desestimula 

boa parte dos interessados na instalação destes sistemas.  

Foi realizado também, no mês de novembro o curso de “ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA: CURSO PARA PROJETAR E 

INSTALAR GERADORES FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA” de 16 horas para ampliar os 

conhecimentos adquiridos até então. 

 

3.2.2. PESQUISAS INDIVIDUAIS 
 
 

Título: Processo de Desenvolvimento Semiautomático de Ambientes de Realidade Virtual para Subestações de Energia 

Elétrica 

Petiano: Ana Cristina Cardoso dos Santos 

Professor orientador: Prof.Dr. Alexandre Cardoso, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Período: Maio de 2015 a Agosto de 2017 

Resumo: A pesquisa consiste na criação de um programa que simule uma subestação de energia elétrica de forma a ser 

mantida de maneira semiautomática. Com isso, a utilização de programas como o 3ds Max (software de modelagem 3D, 

animação e simulação) foi necessária.  

A importância dessa pesquisa é o fato de automatizar o controle de uma subestação de energia, sendo um lugar de perigoso 

acesso. Dessa forma o erro pode ser verificado no programa e de forma mais precisa o reparador ir direto ao lugar que é 

necessário auxílio. O resultado esperado com essa pesquisa é o perfeito funcionamento da simulação da subestação de 

energia elétrica, sendo que os dados reais e virtuais sejam os mesmos. 

Até o presente momento foi feita a coleta de dados de diversas subestações e a transcrição para o programa de modelagem 

3D, o 3ds Max. Alguns testes foram feitos obtendo assim, sucesso no controle através do software. Com isso, a 

automatização já foi implementada em uma pequena subestação a fim de testar o programa em prática.  

Título: Estudo da viabilidade de utilização de células de combustível para produção de energia elétrica. 

Petiano: Gabriel Souza Zanatta  

Professor orientador: Prof.Dr. Adélio José Moraes, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Período: Outubro de 2015 a Março de 2017 

Resumo: A pesquisa consiste na análise e estudo dos diversos tipos de células de combustível e da aplicabilidade desta 

fonte de energia. Analisar o processo de fabricação de células combustíveis de forma a conhecer todas as suas limitações e 

possibilidades de aplicação para que seja possível o desenvolvimento e implementação dessas fontes de energia com maior 

rendimento. Tudo isso se justifica para deixar esta forma de geração mais acessível, já que, um dos fatores que mais 

influencia a não aplicação deste processo nos dias de hoje é a baixa relação de custo benefício. 

Diversos modelos de célula combustível foram estudados e avaliados, no entanto todos possuem níveis de eficiência não tão 

favoráveis a aplicações diversas ou mais gerais. O principal problema aferido é o rendimento total do processo, já que 

geralmente células combustíveis são movidas a hidrogênio e a extração deste combustível gasta mais energia do que vem a 

gerar posteriormente, o que por hora deixa a célula combustível não tão favorável a aplicação. 
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Título: Estudo sobre o software de sistema supervisorio ScadaBR 

Petiano: Laura Ribeiro Fardin 

Professor orientador: Prof. Renato Santos Carrijo, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Período: Abril de 2016 a Março de 2017 

Resumo: A pesquisa consistiu em realizar um estudo acerca da automatização dos processos industriais utilizando 

mecanismos que sejam capazes de aumentar a velocidade de processamento das informações, fazendo com que ela ocorra 

em tempo real. A ferramenta de estudo nesse casso foi o software de sistema supervisório ScadaBR, pois ele permite 

monitorar os dados e os dispositivos de sistema de controle por meio de tecnologias de computação e comunicação. 

A importância dessa pesquisa deve-se ao fato desse software nacional não ser bem explorado no meio acadêmico devido à 

falta de material disponível.  

Durante o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas diversas atividades, desde a instalação do software até o estudo e 

testes do ScadaBR com bancos de dados. Foram feitas analises durante a instalação, verificando possíveis problemas, além 

disso o software foi instalado em duas plataformas distintas, o Windows e o Linux. Para simular os sistemas operacionais 

utilizados, foi usada uma versão gratuita do Oracle VM VirtualBox, nessa aplicação, foram feitos testes usando a ferramenta 

SnapShot, e simulações com o ScadaBR rodando em diferentes quantidades de memória ram. 

Durante a pesquisa, o portal IEEE foi muito usado, devido ao seu grande acervo de artigos, inclusive trabalhos atuais, que 

ajudaram ao longo dos estudos sobre sistemas supervisórios. 

Título: Transmissão de energia sem fio: relação custo-benefício 

Petiano: Leonardo Resende Candido 

Professor orientador: Prof.Dr. Augusto Wohlgemuth Fleury Veloso da Silveira, Faculdade de Engenharia Elétrica 

(FEELT) 

Período: Março de 2015 a Março de 2017 

Resumo: A pesquisa tem como objetivo avaliar as mais recentes tecnologias sobre a modalidade wireless de transmissão 

de energia, visto ser uma tecnologia utópica e que pode proporcionar imensas facilidades no dia-a- dia. Deste modo, a partir 

de análises de diversos artigos, busca-se durante a pesquisa estudar as dificuldades em se aplicar essa nova tecnologia de 

transmissão de energia unindo os conceitos desenvolvidos a partir do século XIX referentes ao eletromagnetismo. 

Durante o andamento da pesquisa, a etapa de busca bibliográfica se encontra realizada. Devido às dificuldades recorrentes 

sobre o trabalho, fora necessário estender o período de realização da pesquisa, em vista do esforço previsto em se executar 

as etapas de modelagem matemática. Esta etapa é de suma importância, pois uma vez com esta concluída, é possível 

determinar teoricamente tudo o que se espera do modelo estudado para transmitir energia sem fio. 

O modelo utilizado em estudo se baseia nos princípios de Nikola Tesla (Smiljan, Império Austríaco, 10 de julho de 1856 — 

Nova Iorque, 7 de janeiro de 1943 - foi um inventor nos campos da engenharia mecânica e electrotécnica, de etnia sérvia 

nascido na aldeia de Smiljan, Vojna Krajina, no território da atual Croácia) juntamente  com os conceitos de circuitos 

elétricos, tão conhecidos e utilizados no ramo da Engenharia Elétrica. 

Sendo assim, durante o período de realização da pesquisa em 2016, buscou-se descrever matematicamente o 

funcionamento de um dos modelos existentes nesta tecnologia. 
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Título: Projeto de um sistema de medição, monitoramento e acionamento remoto de uma carga elétrica. 

Petiano: Mateus Franco Silva 

Professor orientador: Prof.Dr. Sergio Ferreira de Paula Silva, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Período: Março de 2015 a Dezembro de 2016 

Resumo: O objetivo da pesquisa é apresentar um protótipo de um sistema de medição, monitoramento e acionamento 

remoto de uma carga elétrica. O intuito do sistema é proporcionar maior controle sobre cargas instaladas em ambientes 

industriais ou comerciais, a fim de aumentar a eficiência energética da instalação. No sistema, foi utilizada a plataforma 

BeagleBone® Black recebendo valores de tensão e corrente de sensores instalados entre a rede elétrica e a carga. O 

monitoramento é feito através de um computador ou smartphone conectado a mesma rede da BeagleBone® Black, que 

opera como um servidor, hospedando o site do sistema. 

Em um primeiro momento foi realizada uma busca bibliográfica para verificar os modelos semelhantes ao que seria o nosso 

protótipo no mercado. Após isto, foi realizado um estudo dos componentes que seriam utilizados para montar o protótipo e 

qual plataforma seria utilizada. Para a construção do protótipo os conhecimentos em eletrônica analógica, eletrônica digital e 

programação adquiridos ao longo do curso foram necessários e a busca por novos conceitos e informações foi realizada 

durante toda a pesquisa, principalmente em relação a plataforma utilizada BeagleBone® Black.  

A pesquisa realizada teve como resultado um artigo que consta nos anais da XIV Conferência de Estudos em Engenharia 

Elétrica (XIV CEEL). 

Título: Controle de Sistemas Mecânicos de Vazão via Bluetooth 

Petiano: Rafael Garcia Sousa 

Professor orientador: Prof.Dr. Fábio Vincenzi Romualdo da Silva, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Período: Agosto de 2016 a Dezembro de 2017 

Resumo: Em vista da grande competitividade do mercado de trabalho atual e seus rápidos avanços tecnológicos, torna-se 

cada vez mais evidente e necessária a otimização dos processos de produção. 

O sistema proposto tem como objetivo controlar a vazão de um fluído de corte nos processos de usinagem através de 

comandos enviados via Bluetooth pelo celular. O programa no celular será um disponibilizado na PlayStore para estabelecer 

essa comunicação. Em tese, o estudo tem por base o controle de um motor de passo através do microcontrolador do Kit 

Arduíno. Esse, com seu eixo acoplado a um conjunto de engrenagens redutor e um parafuso de avanço irão, através da 

pressão do embolo, ejetar o fluido reservado na seringa. Dessa maneira, iremos obter diferentes valores de vazão a partir 

das variações de velocidades de rotação do eixo do motor de passo. 

A relação interface – usuário se dará por meio de um aplicativo de celular, sendo que a comunicação entre o sistema de 

controle e seu portador será realizada via módulo Bluetooth. Sendo assim, o usuário irá estabelecer uma relação de 

velocidade para o motor, o arduíno irá estabelecer esta comunicação, enviar um sinal para o motor ajustar a velocidade de 

rotação adequada e esse será acionado por meio de uma Ponte-H. Por fim, o display LCD possibilitará a inspeção visual dos 

dados coletados e atuantes no processo.  

O controle será estabelecido pelo comando enviado do usuário, pelo celular via Bluetooth, ao microcontrolador Arduíno, que 

gerenciando a informação gerará um sinal ao motor de passo, a partir da ponte H, para que tenha a velocidade desejada. O 

driver é responsável por fornecer uma corrente apropriada ao motor, uma vez que a corrente na saída do arduíno é baixa. 

Acoplado ao eixo do motor estará um sistema mecânica composto por um redutor e um parafuso de avanço, responsáveis 
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por transformar a energia cinética rotacional em translacional. O fluido de corte estará presente em uma seringa, que permite 

maior exatidão na direção de aplicação e menores vazões, ideais para alguns casos. O êmbolo da seringa é conectado ao 

parafuso de avanço. O seu movimento empurra, consequentemente, o fluido a uma vazão específica. Para questões de 

monitoramento do sistema, um display é conectado ao Arduíno para que o usuário possa acompanhar o valor da vazão que 

está sendo definido. 

As máquinas de usinagem possuem um sistema de injeção de fluído de corte nos processos mecânicos, no entanto, a partir 

de vazões muito elevadas, em alguns casos na ausência do seu controle, e sem a necessidade de uma elevada exatidão do 

posicionamento do mesmo. Muitos estudos e processos, atualmente, necessitam de baixas vazões com fluídos em regiões 

específicas para determinar diversos comportamentos na usinagem. Por isso, o sistema proposto é composto por uma 

seringa e um controle via celular, que permite maior flexibilidade, segurança e confiabilidade ao usuário.  

O sistema será de grande utilidade para os pesquisadores e consequentemente contribuirá ao aprimoramento dos processos 

de fabricação mecânica. 

 

Título: Desenvolvimento de um software para o controle de uma cadeira de rodas através da voz 

Petiano: Adriano Ghenov Pimenta, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Professor orientador: Eduardo Lázaro Martins Naves 

Período: Dezembro de 2016 a dezembro de 2017 

Resumo: O principal objetivo da pesquisa é realizar o desenvolvimento de um software com o intuito de possibilitar o 

controle de uma cadeira de rodas através da voz. A plataforma a ser utilizada é o CMUSphinx, a qual abrange os sistemas de 

reconhecimento vocal (Sphinx 2 a Sphinx 4) e o modelo de treinamento acústico (Sphinxtrain). 

A plataforma CMUSphinx foi escolhida para essa pesquisa pelo fato da mesma apresentar o modelo de 

treinamento acústico. Através dessa ferramenta é possível “treinar” o software para que o mesmo realize o reconhecimento 

vocal de forma mais eficiente. Outro fator que ajudou na escolha desse software é independência do mesmo em relação à 

internet. 

A importância dessa pesquisa reside no fato de que o uso de tal software permitirá que o deficiente físico possa 

locomover-se nos centros urbanos sem maiores dificuldades. Assim, um cadeirante, que antes dependia de outras pessoas 

para se movimentar, poderá, através de simples comandos de voz, ir para qualquer lugar. O resultado esperado com essa 

pesquisa é a utilização efetiva do software por parte dos deficientes físicos que utilizam cadeiras de rodas motorizadas. 

Até o momento foi realizada uma revisão bibliográfica do assunto e coleta de dados, com o intuito promover o nivelamento do 

aluno. Após essa etapa, os dados obtidos serão aplicados para a implementação do software. 
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3.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

Tema: Atualize – Informática para a melhor idade 

 

Natureza da atividade realizada: Curso de informática destinado a pessoas da terceira idade 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X X X X      

Público Alvo: Comunidade idosa externa à UFU 

Descrição da Atividade: No cenário global, a informática tornou-se fundamental à vida das pessoas. Cada vez mais, 

a evolução das formas de comunicação e transmissão de informações motiva novos usuários, os 

quais buscam formas de se manterem atualizados com os avanços tecnológicos. Sabe-se, 

entretanto, que uma parcela da população não está sendo contemplada com tais evoluções – os 

idosos. Atento a esses fatos, o grupo PET/Eng. Elétrica idealizou o projeto de extensão “Atualize – 

Informática para a melhor idade”, com foco em promover a inclusão digital para membros da terceira 

idade. O projeto aconteceu durante as manhãs de sábados, sendo que ocorreram dez encontros. O 

grupo PET/Eng. Elétrica se dividiu de modo a ter a cada dia pelo menos um petiano para ministrar o 

curso e outros três petianos como monitores, contando também com o auxílio de alunos convidados 

do curso de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica interessados em ajudar no projeto. 

 

Promotores da atividade: Grupo PET/Eng. Elétrica , alunos de graduação da FEELT e  Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT). 

Justificativa para realização da atividade: Pensa-se que as pessoas da terceira idade, que não cresceram em 

meio às redes virtuais, possuem dificuldades em aprender quando o assunto é informática. O Projeto “Atualize – 

Informática para a melhor idade” vem justamente contrapor essa ideia e apresentar um meio de 

promover a inclusão digital dos idosos, através de uma comunicação mais facilitada e diferente dos 

participantes do projeto. Além disso, os ministrantes (membros do PET Eng. Elétrica) e monitores 

(membros do PET Eng. Elétrica e alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica) tem a 

oportunidade de desenvolver novas habilidades ao realizar esse tipo de atividade que não é comum 

durante a graduação. Por fim, o projeto também propicia um meio de a comunidade externa se integrar melhor às atividades 

no meio acadêmico, auxiliando a promoção do reconhecimento da universidade perante a sociedade. 

Resultados alcançados: Os resultados desta edição do Atualize se mantiveram satisfatórios de acordo com as 

edições anteriores. Os envolvidos no projeto tiveram boa desenvoltura ao decorrer do curso além de se notar uma boa 

aprendizagem por parte dos participantes do projeto. 

 

Comentário geral: Abaixo estão algumas fotos tiradas durante o curso: 
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Figura 4 Primeiro encontro do Atualize, onde foi realizado um coffee break para socialização e integração entre participantes 

e organizadores do projeto. 

 

 

Figura 5 Entrega de certificados aos participantes, no último encontro do projeto. 

 

 

  



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
 

 

Tema: INTERação com o PET 

 

Natureza da atividade realizada: Mostra do curso de Engenharia Elétrica 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

      X X X X   

Público Alvo: Comunidade externa à UFU e alunos do ensino médio 

 

Descrição da Atividade: Esta atividade foi proposta pelo InterPET por meio de votações em reuniões. Trata-se, 

basicamente, de uma mostra de cursos, na forma de estandes expositivos e práticos, que visa levar a sociedade o 

conhecimento a cerca dos cursos oferecidos pela UFU, suas áreas de conhecimento e de estudo. 

 

Promotores da atividade: Grupos PETs da UFU 

Justificativa para realização da atividade: Visando abranger a comunidade externa numa atividade de 

extensão, o InterPET propôs a atividade “INTERação com o PET”. Tal atividade abordou o tema “Um dia de conhecimento, 

ação solidária e trote social”, sendo realizada pelos PETs da UFU. 

Esta atividade se faz necessária partindo do principio que os alunos uberlandenses que estão no ensino médio logo 

realizarão avaliações por meio de provas classificatórias para ingressar no ensino superior. A atividade auxilia estes alunos 

no sentido de que seja possível uma comunicação direta entre eles e os alunos da universidade. Isto proporciona aos alunos 

do ensino médio certa liberdade de dialogar e questionar os cursos oferecidos pela universidade de forma prática, por meio 

de experimentos realizados pelos PETs que participaram da atividade. 

 

Resultados alcançados: De posse de todos os equipamentos necessários e do suporte cedido pela organização do 

evento foi possível o cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos e, portanto, pôde-se levar a comunidade uma parcela do 

conhecimento obtido na universidade, além de despertar o interesse nas áreas de atuação e de estudo dos cursos da UFU. 

Além de alunos do ensino médio, notou-se grande comparecimento das demais pessoas que ali passavam e que tinham 

curiosidade no que se passava no evento. 

 

Comentário geral: Com o apoio da FEELT - UFU, o PET/Engenharia Elétrica pôde levar materiais e equipamentos 

como motores, equipamentos de medição, maquetes, etc. para compor o estande lá exposto. 

Assim, a atividade foi de grande valia, tanto do ponto de vista da UFU, da FEELT, dos PETs e da comunidade externa, 

levando em consideração os objetivos e os resultados alcançados. 
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Figura 6 Parte dos estandes montados 

 

 

Tema: Vem pra UFU - 2017 

 

Natureza da atividade realizada: Mostra do curso de Engenharia Elétrica 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

        X X   

Público Alvo: Comunidade externa à UFU e alunos do ensino médio 

 

Descrição da Atividade: O Vem pra UFU é um tradicional evento cuja meta é apresentar aos alunos do 

Ensino Médio de Uberlândia e região as diversas opções de cursos superiores oferecidos pela Universidade Federal de 

Uberlândia, bem como suas áreas de estudo e atuação. 

Apesar de ser voltado para alunos do Ensino Médio e de cursos pré-vestibular, o Vem Pra UFU é aberto para todos que se 

interessarem pela proposta. Não é necessária inscrição prévia e os alunos podem participar individualmente, caso não 

venham em turmas organizadas pelo colégio ou curso pré-vestibular em que estudam. Apesar de envolver cursos de todos 

os campi, a programação ocorre exclusivamente no campus Santa Mônica. 

 

Promotores da atividade: Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Processos Seletivos (DIRPS) 

Justificativa para realização da atividade: Visto que os alunos do ensino médio e de cursos preparatórios 

passam por provas classificatórias para ingressar no ensino superior, a UFU organiza esta atividade com a finalidade de 

apresentar a estes os cursos oferecidos pela universidade. Isto auxilia os que prestarão vestibulares e/ou ENEM na escolha 

de seus cursos. 

Além disso, o evento é aberto a todos que se interessam em conhecer os cursos oferecidos pela UFU e suas áreas de 

conhecimento. 
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Resultados alcançados: Esperava-se um público reduzido para esta edição devido aos movimentos de greve que 

tomavam força nas vésperas do evento. Porém, os alunos compareceram em enorme quantidade, sendo estimado que o 

evento receberia um público de aproximadamente 8 mil pessoas (http://www.comunica.ufu.br/noticia/2016/04/comecam-os-

preparativos-para-o-vem-pra-ufu-2016), na maioria estudantes do ensino médio. 

Contudo, o objetivo principal do evento pôde ser cumprido, levando o conhecimento relacionados as áreas de conhecimento 

dos diversos cursos oferecidos pela UFU aos estudantes de Uberlândia e região. 

Comentário geral: Apesar do evento ser organizado por outros departamentos da UFU, a organização do estande, 

bem como equipamentos, materiais utilizados e escalação de pessoal ficou por responsabilidade do PET/Engenharia 

Elétrica. 
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3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR 

Tema: XXVII e XXVIII Trote Social – Consciência e solidariedade 

Natureza da Atividade Realizada: Recepção dos calouros dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de 

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

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

X X     X X     

Público Alvo: Atividade voltada para a comunidade acadêmica (alunos ingressantes nos cursos de graduação da 

Faculdade de Engenharia Elétrica) com interação à comunidade externa. Trabalha-se com aproximadamente 100 alunos, de 

faixa etária predominantemente compreendida entre 16 e 25 anos. 

Descrição da Atividade: O Trote Social é um projeto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) organizado pelo 

PET/Eng.Elétrica, pelo PET/Eng.Biomédica, pela Empresa Júnior (CONSELT) e pelo Diretório Acadêmico (DA-FEELT). O 

projeto tem como objetivo recepcionar e integrar os calouros dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica, na primeira semana de 

aula, por meio de várias atividades como: palestras informativas sobre a vida acadêmica, arrecadação (alimentos, livros, 

roupas, calçados e brinquedos), doação de sangue, visitas a instituições de assistência social e visitas técnicas a empresas 

relacionadas à engenharia. Isso visa o contato desses alunos com as comunidades interna e externa à UFU, deixando-os 

cientes do compromisso social e da difícil realidade da parcela menos favorecida da sociedade uberlandense.  

 

Na primeira semana é feita uma recepção diferenciada para os calouros por meio de realização de palestras, uma visita social, 

coffee breaks, visitas aos laboratórios da FEELT, doação de sangue, apresentação de entidades da UFU e arrecadação de 

alimentos. Nas duas semanas seguintes 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 incentivar os ingressantes a participar das atividades deste projeto é oferecido, aos que obtém maior assiduidade as 

atividades, 15 vagas para o curso de Eletrônica Básica (ministrado por petianos da Engenharia Elétrica) e uma premiação para 

os 5 participantes mais assíduos. 

 

O evento também oferece aos ingressantes uma recepção oficial onde os coordenadores de cursos e alguns professores tem 

uma conversa em especial com estes alunos a fim de informa-los sobre direitos e deveres do aluno na universidade entre 

outros temas. 

Promotores da Atividade: Grupo PET/Eng.Elétrica, PET/Eng.Biomédica, CONSELT, Diretório Acadêmico e alunos 

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

Justificativa da Realização da Atividade: Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O 

Projeto Trote Social surgiu com o intuito de recepcionar os ingressantes do curso de Engenharia Elétrica da UFU com maior 

dinamismo, favorecendo a extinção da recepção convencional (trote) que é bastante depreciativa. Trata-se também de uma 

ferramenta muito importante na diminuição da evasão nos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica. Isso se deve ao fato de o 

Trote Social levar aos ingressantes informações úteis sobre a infraestrutura da faculdade, apoio psicológico oferecido pela 
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universidade, atividades desenvolvidas, áreas de conhecimento e oportunidades oferecidas aos estudantes de graduação já 

nas suas primeiras semanas letivas. Além disso, o projeto auxilia pessoas necessitadas através de doação de alimentos, 

roupas, calçados e livros. Dessa forma, as atividades desenvolvidas permitem aos participantes o contato com a realidade da 

comunidade externa, contribuindo para a formação social e cidadã dos envolvidos. 

Resultados Alcançados: Os principais resultados alcançados com esta atividade são: substituição dos trotes 

convencionais por atividades construtivas e de cunho social, aumento considerável na interação de alunos ingressantes com 

alunos veteranos, indícios de melhoria na formação técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do projeto. Além disso, 

os ingressantes obtém muitas informações importantes durante o evento como, por exemplo, sobre a oferta de auxílio 

estudantil, intercâmbio, iniciações científicas, processos seletivos para as entidades da FEELT, etc.  

Comentário Geral: Este projeto é muito bem aceito pela FEELT e para viabilizá-lo, tem recebido um grande apoio da 

direção e das coordenações dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. A FEELT auxilia no suprimento de 

parte das despesas das confraternizações e coffee-breaks, camisetas e almoço. Além disso, a faculdade contribui fornecendo 

ônibus para transporte de alunos do Campus Santa Mônica da UFU aos locais previstos para realização de atividades (como 

por exemplo, ao Hemocentro Regional de Uberlândia, à instituição social, etc.). O projeto é divulgado pela página na rede 

social facebook e nas camisetas fornecidas pela faculdade durante a recepção dos calouros. No ano de 2016 ocorreram duas 

edições do projeto: XXVII (no primeiro semestre) e XXVIII (no segundo semestre). 

 

Devido a restrições orçamentárias da FEELT, no XXVIII Trote Social não foi oferecido visitas técnicas aos ingressantes, porém, 

as demais atividades foram realizadas normalmente, como a visita a instituição de caridade e doação de sangue. 

Abaixo, temos algumas fotos tiradas do XXVIII Trote Social, de algumas atividades realizadas nesta edição. 

 

As duas fotos abaixo foram tiradas na recepção do primeiro dia. A da esquerda mostra um momento de palestra enquanto na 

direita vemos uma foto tirada no coffee-break. 

 

Figura 7 Imagens referentes à recepção do primeiro dia letivo. A da esquerda, palestra informativa, à direita, integração. 
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Figura 8 Confraternização entre calouros e veteranos. 

 

 

Figura 9 Visita a APA (Associação de Proteção Animal), que foi uma das atividades propostas para o XXVIII Trote Social. 
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Tema: Cine InterPET -  “Histórias Cruzadas” 

Natureza da atividade realizada: Filme abordando temática de preconceito e discriminação racial. 

Cronograma de execução da atividade: 

Jan Fev Mar Abr  

 

Mai 

 

Jun Jul Ago 

 

Set Out Nov 

    

Dez 

 X 

Público alvo: PET/Eng. Elétrica e PET/Eng. Biomédica  

Descrição da atividade: O evento aconteceu no dia 02 de dezembro de 2016 no anfiteatro azul do bloco 3N na 

Universidade Federal de Uberlândia com início às 19:00 e término aproximado às 22:00. O filme abordava a descriminação 

racial na sociedade. 

Promotores da atividade: PET/Engenharia Elétrica e PET/Engenharia Biomédica 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Justificativa para realização da atividade: O evento teve como objetivo a interação entre os PETs e também 

aprofundar-nos num tema tão atual.  

Resultados alcançados com a atividade: A atividade contou com 20 pessoas incluindo os organizadores. 

Os participantes avaliaram como muito proveitoso e até sugeriram a realização do evento uma vez a cada mês.     

Comentário geral:  

O evento contou com a participação de integrantes dos PETs. A proposta é abrir para a comunidade havendo assim um 

maior engajamento entre os cursos tanto da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT), mas também como da UFU como 

um todo. 

 

Figura 10 Cine InterPET. 
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Tema: Reuniões InterPET 

Natureza da Atividade Realizada: Encontros mensais entre os PETs da UFU 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 X X X X X X X X X X X 

Público Alvo: Integrantes dos diversos grupos PET da UFU 

Descrição da Atividade: São reuniões organizadas pelos petianos dos vários grupos PET da UFU, com o 

intuito de discutir a situação atual do programa, produzir eventos conjuntos e etc. 

 

Promotores da Atividade: Grupos PET da UFU 

Justificativa da Realização da Atividade: As reuniões do InterPET se fazem necessárias  para auxiliar os 

grupos PET da universidade nas realizações de suas atividades, além de passar informações e noticias importantes 

que envolvem tais grupos, vindas do CLAA, MEC, etc. Ainda, os grupos podem opinar na formulação de novas regras e 

atualização de outras que os regulam. 

Além disso, estas reuniões são ferramentas importantes para a comunicação entre os grupos, fazendo com que a 

interação entre eles seja de forma continua e atual. 

 

Resultados Alcançados: A partir destas reuniões, os grupos puderam comunicar-se e realizar atividades 

coletivas, como o INTERação com o PET. 

Comentário Geral: As reuniões ocorreram mensalmente, como já era esperado, onde a cada mês um grupo PET 

ficava responsável por uma reunião, locando espaço físico, horário e montagem da ata de reunião. 
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3.5. AÇÕES AFIRMATIVAS E DE APOIO AOS ALUNOS DO CURSO 

Tema: Gênero e Formação: Vida de Trabalho na Lógica da Exclusão 

Natureza da atividade realizada: Roda de Conversa 

Cronograma de execução da atividade: 

Jan Fev Mar Abr  

 

Mai 

 

Jun Jul Ago 

 

Set Out Nov 

   X 

Dez 

Público alvo: Sem restrição de público. 

Descrição da atividade: O evento aconteceu no dia 28 de novembro de 2016 no anfiteatro B do bloco 5-O na 

Universidade Federal de Uberlândia com início às 19:30 e término aproximado às 21:20. A roda de conversa foi coordenada 

pelo psicanalista Germano Almeida que fez exposição de situações sociais relacionadas ao tema de exclusão de gênero no 

trabalho, fundamentada em dados de pesquisas e instituições. O psicanalista também leu trechos de obras relacionadas ao 

tema, interagindo com o público, o que promoveu exposições de opiniões, caracterizando uma roda de conversa. 

Promotores da atividade: 

PET Ciências Contábeis  

Faculdade de Ciências Contábeis - FACIC. 

PET Ciências Sociais 

PET Engenharia Elétrica 

PET Engenharia Biomédica 

PET Sistemas de Informação 

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Coordenado pelo Mestre em Psicologia Germano Almeida Faria 

Fortunato Pereira (Psicanalista). 

Justificativa para realização da atividade: O evento teve o objetivo de discutir questões de gênero na 

sociedade, mais especificamente, no ambiente profissional. A roda de conversa debateu questões de discriminação nos 

ambientes institucionais (por exemplo, nas universidades e organizações de trabalho) e, até mesmo, situações de exclusão 

de determinados grupos de pessoas da sociedade em geral. 

Resultados alcançados com a atividade: A atividade contou com 43 pessoas incluindo os organizadores. 

A roda de conversa foi considerada satisfatória por 90,70% dos participantes. A didática do ministrante foi avaliada como 

60,47% satisfatória, 34,88% boa e o restante não responderam. 81,40% gostaram do tema e 88,37% acharam a carga 

horária satisfatória. Na opinião dos participantes, a roda de conversa abordou a problematização de um tema contemporâneo 

importante e pouco discutido, proporcionando a desconstrução de preceitos e a formação de posicionamentos através da 

reflexão provocada pela desmistificação de ideais. Mostrou a problematização de toda uma exclusão das minorias (gays, 

trans, entre outros) do convívio social e os reflexos negativos causados. Os participantes relataram que a diversificação do 

público (estudantes de humanas, extas e biológicas) proporcionou um debate interessante devido à visão e pensamentos 

diferentes.  

Comentário geral: O evento contou com a participação de integrantes dos PETs organizadores, membros da 

comunidade externa e graduandos dos cursos de contábeis, direito, psicologia, sistemas de informação, fisioterapia, história e 

geografia. Mesmo ocorrido no período de greve, contou com uma quantidade relevante de participantes que e espera um 

resultado positivo na sociedade.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
 

  

 

Figura 11 Palestra e debate: “Vida de Trabalho na Lógica da Exclusão” 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
 

Tema: Cultura Afro-brasileira - Entre a Modernidade e a Tradição 

Natureza da atividade realizada: Palestra 

Cronograma de execução da atividade: 

Jan Fev Mar Abr  

 

Mai 

 

Jun Jul Ago 

 

Set Out Nov 

   X 

Dez 

Público alvo: Sem restrição de público  

Descrição da atividade: O evento aconteceu no dia 29 de novembro de 2016 no anfiteatro B do bloco 5-O na 

Universidade Federal de Uberlândia com início às 19:00 e término aproximado às 21:00. A palestra foi proferida pelo 

doutorando em história Jeremias Brasileiro da Silva que fez exposição da cultura afro-brasileira, em especial do congado, em 

que participa ativamente. Contou sua história de vida e curiosidades como termos usados oriundos da cultura afro-brasileira, 

bem como, relatos de preconceitos na sua trajetória. Recitou poemas no decorrer de toda a palestra, o que deixou a palestra 

dinâmica, misturando o conhecimento com a arte. 

Promotores da atividade: 

PET Ciências Contábeis  

Faculdade de Ciências Contábeis - FACIC. 

PET Ciências Sociais 

PET Elétrica 

PET Engenharia Biomédica 

PET Engenharia Química 

PET Sistemas de Informação 

PROEX - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Coordenado pelo Doutorando em História Jeremias Brasileiro da 

Silva (Escritor e Poeta). 

Justificativa para realização da atividade: O evento teve como objetivo apresentar alguns aspectos da 

evolução da cultura afro-brasileira, envolvendo a Festa do Congado na cidade de Uberlândia. No evento, foram abordadas, 

ainda, questões como racismo e discriminação, que também evoluíram ao longo do tempo. Trazer a exposição do racismo e 

discriminação, que ainda persistem, auxilia a desconstrução de preconceito que, em algumas vezes, nem é percebido pelo 

indivíduo que pratica o preconceito. Este evento se justifica pela necessidade de erradicar o preconceito e discriminação para 

que todos consigam realmente ser tratados com dignidade e enaltecer a cultura centenária do congado e suas origens. 

Resultados alcançados com a atividade: A atividade contou com 56 pessoas incluindo os organizadores. 

Os participantes avaliaram a palestra como 78,57% satisfatória, 3,57% insatisfatória e 17,86% não responderam. A didática 

do palestrante foi avaliada em 62,50% ótima, 21,43% boa e 16,67% não responderam. 80% gostaram do tema e 73% 

afirmaram que a carga horaria foi satisfatória. Na opinião dos participantes, a palestra apresentou a cultura afro-brasileira, o 

congado e suas simbologias, poemas e a história de vida de um homem negro em Uberlândia. O evento agregou 

conhecimento sobre cultura africana e auxiliou a enxergar e quebrar preconceitos vivenciados constantemente no dia-a-dia, 

mostrando outra visão da resistência negra ao longo dos tempos. Enriquecimento cultural, valorização da cultura afro-

brasileira e desconstrução de preceitos.     

Comentário geral: O evento contou com a participação de integrantes dos PETs organizadores e membros da 

comunidade UFU e externa. Mesmo ocorrido no período de greve, contou com uma quantidade relevante de participantes e 

se espera um resultado positivo na sociedade. 

Este evento ofereceu a oportunidade de debater o tema no mês em que se comemora o Dia da Consciência Negra.
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Figura 12 Palestra: “Cultura Afro-brasileira - Entre a Modernidade e a Tradição” 
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3.5. OUTRAS ATIVIDADES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTES 
 
 
 

Tema: Grupo de Conversação em Inglês  

Natureza da atividade realizada:  
O Grupo de Conversação promove a criação de um espaço, de modo que os integrantes do mesmo possam agregar valores 

em seus conhecimentos sobre a Língua Inglesa, principalmente no âmbito da conversação o qual representa o enfoque 

principal da atividade. Deste modo, 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 de todos os presentes no grupo. 

A atividade que, por envolver temas diversos que visam também explorar assuntos relevantes na sociedade atual, promovendo 

a troca mútua de valores e opiniões dos participantes, também apresenta características de projetos de extensão. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X X X X  X X X X  

Público Alvo: A atividade possui caráter de não restringir o público que possa fazer parte da mesma, entretanto o enfoque 

desta está sobre os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, que visam aplicar os seus conhecimentos na Língua 

Inglesa. Desta forma, a atividade busca também a interação de alunos dos diversos cursos ofertados pela Universidade. 

Descrição da Atividade: A atividade consiste em encontros mensais durante o período letivo de aulas, realizados 

normalmente nas sextas-feiras, de modo a atrair mais público. Cada encontro, tem por objetivo fazer com que todos os 

participantes se sintam em um ambiente agradável e propício para treinar e desenvolver a habilidade da fala na Língua Inglesa. 

Para que isso seja possível, são desenvolvidas gincanas e atividades descontraídas, tais como jogos e questionários, as quais 

proporcionam uma maior interação entre os participantes.  

Todo encontro possui um tema específico o qual é escolhido a partir de sugestões dos participantes do grupo. Os petianos 

responsáveis pela organização do evento, além de determinarem o tema a ser abordado no encontro, fazem toda a preparação 

da atividade bem como todo o trabalho de divulgação do evento. 

Ao final de cada atividade, é sugerido aos participantes do grupo que deem suas avaliações e críticas, a fim de melhorar cada 

vez mais a realização do evento. 

Promotores da atividade: A atividade foi promovida pelo grupo PET/Engenharia Elétrica, em parceria com os grupos 

PET/Ciências Contábeis e PET/Letras, todos representantes da Universidade Federal de Uberlândia. 

Justificativa para realização da atividade: Atualmente a necessidade de um bom conhecimento da língua 

inglesa, sobretudo a capacidade de conversação na língua, se faz presente em qualquer ambiente de trabalho desejado pelos 

melhores profissionais. Com base nisso, atividade surgiu com o intuito de servir como alicerce para aquelas pessoas que estão 

tendo o primeiro contato com a língua inglesa e também para propiciar um ambiente favorável a troca de valores entre os mais 

experientes neste universo. 

Assim, a atividade busca fazer com que os participantes se sintam confortáveis com o uso da língua inglesa de modo a agregar 
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experiências e valores que os possibilitarão ter maior facilidade em novas experiências profissionais e/ou pedagógicas. 

Deste modo, a atividade proporciona em si, benefícios acadêmicos e profissionais entre seus participantes, bem como 

culturais, pelo incentivo a troca de experiências. 

Resultados alcançados: Os participantes do grupo poderão, a partir das atividades, se sentirem mais confortáveis ao 

dialogar utilizando a língua inglesa, bem como os petianos envolvidos desenvolveram suas habilidades e competências para 

organizar uma atividade de grupo com estudantes e participantes de várias áreas. 

Comentário geral: Para as próximas edições, será necessário avaliar meios mais eficazes de divulgação de modo a 

atrair mais público. 

 
 

Tema: Processo Seletivo PET/Elétrica 

 

Natureza da atividade realizada: Atividade de caráter coletivo.  

 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

X X           

Público Alvo: Estudantes dos cursos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Computação e Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações que estejam cursando entre o segundo e o quinto 

período.  

 

Descrição da Atividade: Em 2015-2 verificou-se a necessidade da realização do processo seletivo para compor o 

quadro de Petianos em 2016. Nas primeiras semanas de aula do semestre 2016-1 foi disponibilizado o edital para o público, o 

processo possui uma pré-seleção onde o candidato entrega o seu currículo Vitae. Após ser aprovado nesta etapa o candidato 

deverá realizar uma série de testes a fim de podermos analisar o seu desempenho individual em cada atividade.  

Os testes são prova de redação elaborada por profissionais da área, dinâmica de grupo também realizada por profissionais da 

área e acompanhada pelos dois Petianos a frente da atividade, seminário apresentado pelo candidato e avaliado por todo o 

grupo incluindo o Tutor, entrevista realizada pela comissão do processo seletivo. 

Promotores da atividade: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa para realização da atividade: Completar o quadro de Petianos para o ano de 2016. 

Resultados alcançados: Com o processo seletivo realizado pode-se completar com qualidade o quadro de Petianos 

para o ano de 2016. 

Comentário geral: Devido á qualidade do processo seletivo os alunos que veem a ingressar no grupo realmente 

possuem o perfil para as atividades desenvolvidas pelo PET. O que contribui tanto para o grupo como para o novo Petiano 

ingressante. 
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Atividades internas do grupo  

Comissão de Organização - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela organização da sala do PET, 

envolvendo limpeza, arrumação e organização de documentos.  

Comissão de Informática - Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela manutenção dos computadores da sala 

do PET, bem como da organização de documentos eletrônicos.  

Comissão de divulgação – Alguns integrantes do grupo são responsáveis pela divulgação das atividades 

desenvolvidas, além de cuidarem da manutenção dos sites do PET/Eng.Elétrica:  

Site Oficial do grupo - http://peteletricaufu.wordpress.com/  

Site Oficial da JEEL - http://www.jeel.eletrica.ufu.br  

Site Oficial da CEEL - http://www.ceel.eletrica.ufu.br  

Site Oficial do TUR - http://www.tur.eletrica.ufu.br/  

Comissão Financeira (Tesouraria) - Alguns integrantes do grupo são responsáveis por auxiliar o tutor na escolha dos 

produtos que podem ser comprados com o dinheiro destinado ao custeio do grupo, realizarem as compras e elaborar o 

relatório de custeio. Além disso, a comissão é responsável pelo controle dos gastos internos do PET.  

 
- Reuniões administrativas do PET  
 
Reuniões Ordinárias - Semanalmente foram realizadas reuniões objetivando a troca de informação entre os 

integrantes, proporcionando um maior preparo para com as atividades programadas, além de fortalecer as relações 

profissionais do grupo e promover discussões sobre a filosofia do Programa de Educação Tutorial, visando à reflexão a 

respeito da tríade ensino, pesquisa e extensão.  

Reuniões Extraordinárias  - Reuniões que ocorreram eventualmente quando o tempo destinado às reuniões ordinárias 

não era suficiente para abordar todas as discussões do grupo.  

Reuniões de pesquisa - Devido ao grupo PET/Eng.Elétrica ser bastante heterogêneo, ou seja, possuir integrantes de 

diferentes cursos dentro do âmbito da Engenharia Elétrica, existem várias linhas de pesquisas. Sendo assim, 

eventualmente ocorrem reuniões nas quais todos os subgrupos apresentam o estágio da sua pesquisa e as próximas 

etapas a serem realizadas. Essas reuniões são importantes para que todas as linhas de pesquisas possam interagir, 

trocando informações e gerando mais resultados.  

Também é importante por aperfeiçoar as competências básicas no uso da linguagem oral pelos petianos.  

Reuniões de confraternização - Eventualmente o grupo se reuniu objetivando a maior integração de todos os petianos 

e tutor, por meio de festas, churrascos, amigos ocultos e práticas esportivas.  

 

- Site do grupo  
 
http://peteletricaufu.wordpress.com/  
 
- Mural do PET  
 
A Comissão de divulgação é responsável pela manutenção do Mural do PET, o mesmo é atualizado todo semestre 

contendo as datas dos eventos que serão realizados para o PET e as principais informações do mesmo. O Mural do 

PET se encontra logo na entrada do bloco E.  

 
  

http://peteletricaufu.wordpress.com/
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3.7. AÇÕES PARA DIMINUIÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO E DE RETENÇÃO 
Listar as atividades/ações DIRETAS desenvolvidas para diminuição das taxas de evasão e de 
retenção do curso. Estas ações podem ter caráter de ensino e/ou pesquisa e/ou extensão. 


  XXVII e XXVIII Trote Social: Consciência e Solidariedade.  

 Minicurso de Eletrônica Básica. 

 
3.8. IMPACTO E INOVAÇÃO NA GRADUAÇÃO 
Informar as três atividades consideradas mais impactantes para o curso e que proporcionaram 
inovação na graduação.  


 XIV CEEL (XIV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica).  

 XV JEEL   ( XV Jornada em Engenharia Elétrica).  

 VI TUR      (VI Torneio Universitário de Robótica).  

Nota: A XV JEEL ocorrerá em 2017, porém parte do seu planejamento foi realizado em 2016. 

 

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 dez horas semanais para orientação dos alunos e do 

grupo foi cumprida pelo(a) tutor(a)? 

(X) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique: O Tutor cumpriu integralmente às dez horas semanais, se colocando a disposição aos alunos membros 

do Grupo e as atividades do PET até mesmo além das horas obrigatórias. 

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 alunos do Grupo mantiveram o compromisso com a carga horária obrigatória e com as 

atividades do PET. 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente 
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Justifique: Dentre as atividades planejadas apenas a edição 2016-2 do Minicurso de Matlab não foi realizado. Tal 

fato se sucedeu devido à ausência de inscrições por motivo do mesmo curso ter sido promovido anteriormente por 

outras entidades (CONSELT-Empresa Júnior ligada a FEELT) e ter sido agendado para o final do semestre. No 

entanto, o grupo planeja manter as duas edições do curso Matlab normalmente no próximo ano. 

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

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(X) Integral  

(  ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

Justifique: A faculdade quando solicitada oferece dentro do possível o apoio que o grupo necessita.  

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: O grupo teve uma boa interação com o projeto pedagógico do curso, pois de acordo com as 

necessidades da graduação foram desenvolvidos vários projetos que complementam efetivamente a formação dos 

dicentes. Podemos destacar os quatro principais:  

a) Trote Social: onde procuramos instruir e apresentar as diversas oportunidades oferecidas pela faculdade, de modo a 

garantir uma menor desistência durante a graduação e melhorar a interação dos ingressantes com a faculdade;  

b) Realização de vários cursos extracurriculares (ex.: MATLAB, Simulação de Circuitos e Eletrônica Básica): estes 

visam complementar algumas matérias da graduação sendo geralmente focados em ferramentas computacionais que 

ajudam na visualização de conceitos e resolução de problemas;  

c) XIV CEEL (Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica): este evento, organizado pelo grupo PET/Eng.Elétrica e 

apoiado pelos cursos de graduação e pós-graduação da faculdade, constitui no primeiro e mais adequado local onde 

os alunos podem enviar os artigos técnicos oriundos de suas pesquisas e desenvolvimentos, os quais, após serem 

submetidos a avaliação de revisores, são apresentados para uma plateia composta por integrantes dos corpos discente 

e docente dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e áreas afins, tanto da UFU como da região, 

sendo um incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e a produção de artigos;  

d) VI TUR ( VI Torneio Universitário de Robótica) : neste projeto, cada equipe participante desenvolve um protótipo de 

um robô seguidor de trilha, com atenção especial ao tempo de conclusão do percurso , de forma que para que a equipe 

supere as várias dificuldades da pista, implica a realização de pesquisa, atividades práticas, de modo a agregar novos 

conhecimentos a formação dos estudades. 
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4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de 

acompanhamento e gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular           (  ) Não aplicável (para os PETs Institucionais) 

(X) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: Devido aos diversos atrasos no pagamento da verba de custeio e bolsas dos petianos. 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 

(CLAA) do PET quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo: 

(X) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom  (  ) Ruim 

Justifique: O CLAA acompanha frequentemente a atuação do grupo, solicitando os relatórios de atividades e 

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

visita anual a todos os grupos PETs desta universidade no sentido de obter uma informação mais precisa e real sobre 

as condições existentes para realização das atividades, podendo oferecer sugestões e/ou orientações para melhorar o 

desempenho de um dado grupo. 

 

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (tutor e alunos) 

 

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

três atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

 
a) O projeto Atualize abrangeu o ensino ao proporcionar o contato com pessoas da terceira idade, com intuito ensinar 

informática básica e despertar o espírito de cidadania nos participantes. A atividade teve caráter de extensão, pois seu 

público era composto por pessoas da terceira idade. A pesquisa foi explorada quando os petianos envolvidos tiveram 

que procurar informações por meios diversos, buscando a ajuda para lidar com as pessoas da terceira idade, visando 

seguir uma didática que favorecesse o aproveitamento e atendesse às peculiaridades do grupo ao qual o Atualize se 

destinava.  

b) O VI Torneio Universitário de Robótica (VI TUR) compreendeu o caráter de indissociabilidade, pois houve um curso 

oferecido às equipes inscritas no evento que abordou os quesitos básicos necessários para a construção dos 

protótipos, principalmente princípios da utilização de microcontroladores (ensino), a atividade exigiu que não só os 

participantes tivessem que pesquisar para fazerem seus protótipos seguidores de trilha, como também os 

organizadores que desenvolveram todo o sistema de sensores para monitorar o tempo de percurso de cada equipe, 

incluindo uma interface programada em C# (pesquisa) e, além disso, o VI TUR envolveu não só a comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia, como também de outras instituições de ensino superior e até 

mesmo membros da comunidade externa que vieram até a instituição não somente porque sentiram atraídos pela 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 
COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
 

natureza da competição, mas também, para entrarem em contato com os avanços tecnológicos apresentados no 

torneio. Acredita-se que esta atividade possa ter esclarecido alguns jovens acerca de seus projetos de vida profissional 

(extensão).  

c) O Trote Social é realizado semestralmente e é composto por atividades distribuídas ao longo do período letivo. O 

caráter de ensino é abordado por meio de palestras sobre vários tópicos e conhecimento das instalações da Faculdade 

de Engenharia. O caráter de extensão é atingido por meio de atividades como distribuição de panfletos nas residências 

da região abordando questões relativas à economia e cuidados com o uso da energia elétrica. Em paralelo a isso foram 

feitas arrecadações de alimentos, brinquedos, livros e roupas, doação de sangue, visitas às instituições de assistência 

social e a empresas de Uberlândia e região. O caráter de pesquisa é compreendido por visitas a laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento da faculdade, a fim de despertar curiosidade e interesse nos ingressantes para 

posteriormente compor os núcleos de pesquisa da faculdade.  

 

5.2. Dirigidas ao tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/científicas/administrativas mais relevantes 

que realizou/participou no ano (congressos, publicações, pesquisas, 

administração, conselhos etc) 

As atividades relacionadas a seguir referem-se ao período de julho a dezembro de 2016, tendo com  início a 

homologação de seleção deste tutor. 

 

BERTAGNA, L. B., MORAES, A. J., CARDOSO, A., Automação de Sistemas Elétricos com Uso Reduzido de 

Cabeamento Utilizando Interface Tridimensional. In. VI Encontro de Iniciação Científica da UFU, Uberlândia - Minas 

Gerais, 2016. 

 

Submissão de artigo  referente ao III Encontro dos Grupos PET - UFU, participação de todos os petianos do PET 

Engenharia Elétrica, Projeto de Extensão - Atualize: Informática para a Melhor Idade. In. Revista Horizonte Científico, 

2016. 

 

Revisão do artigo “Aproveitamento do Biogás de Aterro Sanitário como Fonte de Energia Elétrica: Estudo de 

Viabilidade Econômica”, Revista Ciência & Engenharia”, http://www.ciencia.engenharia.ufu.br, 2016.  

 

ORIENTAÇÕES: 

Iniciação Científica:  

Letícia Bonetti Bertagna, Projeto: Automação de Sistemas Elétricos com Uso Reduzido de Cabeamento Utilizando 

Interface Tridimensional - PIVICMGF2016-ENG036,  

Vigência: 01/03/2016 a 28/02/2017. 

 

Estágio Supervisionado: (discentes Graduação em Engenharia Elétrica) 

Celso Rosa de Azevedo Júnior 

Guilherme Xavier Soute de Oliveira 

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS: (discentes envolvidos) 
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Doutorado:  

Antônio Manuel Batista da Silva - UFU/MG 

Márcio Augusto Tamashiro - UFU/MG 

Qualificação Doutorado:  

Raul Vitor Arantes Monteiro - UFU/MG 

 

Dissertação de Mestrado: 

Guilherme Palhares Theodoro - UFU/MG 

Seluivy Gonçalves Silva - UFU/MG 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso: 

Maurício Garcia Arantes -  Engenharia Elétrica - UFU 

Victor Firmino Vança - Engenharia Elétrica - UFU 

Isabela França Novais - Engenharia Biomédica - UFU 

Nathlia Lais Mazotti -  Engenharia Biomédica - UFU 

Juliane Maria Rosa - Engenharia Biomédica - UFU 

 

OUTRAS ATIVIDADES: 

Membro da Comissão de Avaliação Institucional Externa - Recredenciamento e Transformação de Organização 

Acadêmica (presencial) - INEP/MEC; IES: Faculdade Anhanguera de Matão - FPM, realizada no período 06/12/16 a 

10/12/16.  

 

Membro de Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica/UFU, conforme Portaria FEELT N° 043/15, de 

15 de abril de 2015. 

 

Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica conforme Portaria 

FEELT N° 020/16, de 08 de de julho de 2016. 

 

 

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 metodologia utilizada na Educação Tutorial pelo tutor junto ao Grupo é implementada por ações tais com: 

1) Atribuição de responsabilidades na realização de cada atividade, desenvolvendo a autonomia e a capacidade de 

resolver problemas, agindo individualmente e coletivamente; 

2) Realização de atividades em grupo e sub-grupos mistos, compostos por petianos antigos e recém ingressos no 

Programa, desenvolvendo o espírito de trabalho em equipe e gerando uma estabilidade no PET em função da 

alternância dos petianos;  
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3) Realização de diálogos abertos no Grupo PET para resolução de problemas de diversas ordens, onde se estimula a 

participação de cada um, a apresentação de idéias construtivas,  a iniciativa e a responsabilidade; 

 

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. 

 

As ações do tutor, que estão relacionadas com seu tempo de exercício no magistério e na administração acadêmica, 

refletem-se nas atividades desenvolvidas no Grupo PET Engenharia Elétrica e também no Curso de Graduação. Por 

exemplo, a sensibilidade à questões como retenção e evasão ficam mais evidenciadas. Também, a valorização da  

cooperação entre os alunos do Grupo PET com o Curso de Graduação incrementa o desenvolvimento de estudos e 

oportunidades de realização de ações como mini-cursos, palestras, visitas técnicas, entre outras, em parceria com  os 

demais alunos e professores da Faculdade de Engenharia Elétrica. Além disso, a promoção e o apoio a eventos 

científicos, tais como a Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - CEEL, por parte do grupo, são bons 

exemplos que contribuem para a construção de um Curso de Graduação de qualidade. 

 

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.  

 

Embora tenha ingressado como tutor do PET Engenharia Elétrica recentemente, meu envolvimento com este Programa 

se estende por um período considerável. Como aspectos que são utilizados no grupo que foram incorporados à prática 

docente citam-se: incentivar o trabalho em grupo, realização de apresentações pelos discentes, em sala de aula, de 

assuntos ou temas associados aos conteúdos das disciplinas ministradas e, o incentivo a redação de relatórios 

técnicos em conformidade com as normas vigentes. 
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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. 

 

Trabalho publicado pelo petiano Mateus Franco Silva: 

 

XIV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 03 e 07/10/2016 

PROJETO DE UM SISTEMA DE MEDIÇÃO, MONITORAMENTO E ACIONAMENTO REMOTO DE UMA CARGA 

ELÉTRICA. 

 

Nota: Os alunos entram no PET e geralmente estão ficando entre um ano e um ano e meio no grupo quando se 

desligam para participar das várias oportunidades de intercâmbio no exterior (Ciência Sem Fronteira, BRAFITEC, etc.). 

Isto tem ocorrido antes dos petianos alcançarem os períodos do curso mais avançados que tendem a os tornarem mais 

aptos a produzir trabalhos e artigos para conferências.  

Para o planejamento de 2017, estão sendo elaboradas estratégias de forma a permitir uma maior dedicação dos 

petianos as atividades de pesquisas, no sentido de melhorar a produção científica do grupo. 

 

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na 

formação acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

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

os professores da FEELT e de outras faculdades e IES, assim como profissionais de várias empresas relacionadas às 

áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. Estes contatos contribuem significativamente para formação 

acadêmica dos mesmos.  

b) Os contatos por parte dos petianos com pesquisadores da UFU e de outras instituições de ensino superior, que 

ocorrem durante a realização de eventos, tais como a Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica, promove um 

enriquecimento acadêmico e pessoal que pode, além disso, gerar oportunidades profissionais na vida futura dos 

petianos.  

c) As atividades sociais organizadas pelo PET, como aulas de informática para terceira idade (ex.: Atualize) têm 

ajudado no amadurecimento pessoal dos alunos à medida que estes começam a “vivenciar” a realidade daqueles 

idosos, desenvolvendo assim uma atitude social mais consciente e responsável.  

 

Nota: É importante reforçar que as atividades mencionadas tiveram participação decisiva do Tutor que esteve 
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Local e data: Uberlândia, 16 de fevereiro de 2017. 

 
    
 
   

_______________________________________________ 
Tutor(a): Dr. Adélio Dias de Moraes 

 


