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2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 
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2.2. Home Page do Grupo: http: http://peteletricaufu.wordpress.com/ 

2.3. Data da criação do Grupo: 1992 / Abril  

2.4. Natureza do Grupo:  
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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): Geraldo Caixeta Guimarães 

2.6. E-mail do(a) tutor(a): gcaixeta@ufu.br ou gcaixetag@gmail.com 
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3. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

3.1. ATIVIDADES DE ENSINO  
   

         3.1.1 CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

 

Descrição/Justificativa: Os alunos ingressantes muitas das vezes nunca tiveram contato direto com 

a eletrônica em si. Então o PET Elétrica propõem o Curso de Eletrônica Básica como uma premiação 

para os alunos que tiveram maior presença nas atividades do Trote Social, afim de possibilitar um 

primeiro aprendizado com tópicos elementares de eletrônica, fornecendo um embasamento sobre 

componentes básicos de circuito. Idealiza-se que o participante, ao cursar disciplinas relacionadas 

na graduação, assimile o conteúdo de maneira mais eficiente. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

Objetivos: Apresentar aos alunos ingressantes temas elementares da Engenharia Elétrica visando 

que os participantes quando cursarem as matérias na graduação já tenham conhecimento básico do 

assunto, facilitando assim a vida acadêmica dos mesmos. 

Metodologia: O curso de eletrônica básica, uma atividade característica de  ensino, terá a 

duração prevista de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em 

aulas expositivas e práticas. A apostila desenvolvida será revisada para utilização no curso. 

Além disso, será feita uma avaliação por parte dos participantes a fim de verificar o nível de 

satisfação e sugestões dos alunos de graduação. 

Mecanismos de avaliação: Ao final de cada dia o ministrante e o monitor avaliam o grupo passando 

uma prática relacionada ao que foi ensinado para que fixe o conteúdo.  

Resultados/produtos esperados com a atividade: Ao final dessa atividade espera-se que os 

participantes tenham aprendido os aspectos teóricos e práticos dos princípios básicos da eletrônica, 

permitindo que eles tenham mais condições de assimilar os conceitos complementares a serem 

ministrados em disciplinas específicas de seus cursos. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Com essa atividade visamos que os petianos 

aperfeiçoem a habilidade da oratória e da relação interpessoal, além de despertar o interesse pela 

docência.  

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Análise das folhas de avaliação preenchidas 

pelos participantes no final da atividades e a auto-crítica por parte de todos os petianos envolvidos.  

Local: Laboratórios da FEELT - UFU 

Responsável pela organização: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica  

Público alvo: Ingressantes do semestre 2016-1 e 2016-2. 

 

         3.1.2 CURSO DE MATLAB 

 

Descrição/Justificativa: 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. 
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Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

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

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

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

curso. 

Metodologia: O curso terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, 

consistindo em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. A apostila 

desenvolvida nas edições anteriores será revisada para utilização no curso.  

Mecanismos de avaliação: Para ser aprovado, o participante deve obter um rendimento superior ou 

igual a 60% em uma prova ou trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de no 

mínimo 75% nas aulas. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se que o conteúdo ministrado sirva de 

auxílio aos participantes em atividades de pesquisa, trabalhos acadêmicos cobrados nas disciplinas 

da graduação e possivelmente na vida profissional. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Despertar o interesse do ensino por parte dos 

petianos, além de aprimorar o relacionamento interpessoal dos ministrantes e monitores envolvidos.  

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Ao final do curso será feita uma avaliação 

deste por parte dos participantes, a fim de verificar o nível de satisfação e recolher sugestões para 

que as próximas edições sejam constantemente aprimoradas. 

Local: Laboratórios da FEELT - UFU. 

Responsável pela organização: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

Público alvo: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

         3.1.3 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

 

Descrição/Justificativa: O curso de simulação de circuitos é uma atividade de ensino, este terá a 

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

expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. A apostila desenvolvida nas edições 

anteriores será revisada para utilização no curso. Para ser aprovado, o participante deve obter um 

rendimento igual ou superior a 60% em uma prova ou trabalho aplicado ao final do curso, bem como 

ter frequência de, no mínimo, 75% nas aulas. Além disso, será feita uma avaliação do mesmo por 

parte dos participantes, a fim de se verificar o nível de satisfação e recolher sugestões para as 

próximas edições. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

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

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

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

montarem os circuitos dos projetos elétricos cobrados nas disciplinas, pois isto permite a verificação 

prévia de seu funcionamento. O curso de graduação não oferece nenhum estudo específico sobre 

essas ferramentas de simulação e prototipagem, o que motiva ainda mais o grupo a desenvolver 

essa atividade. Objetiva-se também, com as simulações, facilitar a compreensão do funcionamento 
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básico dos componentes abordados na teoria das disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletrônica 

Analógica, Eletrônica Digital e de Potência. 

Metodologia: O curso será realizado ao longo de uma das semanas do semestre, contabilizando 15 

horas-aula, consistindo em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. A 

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

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

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

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

satisfação e recolher sugestões para as próximas edições.  

Mecanismos de avaliação: Ao final de cada dia o ministrante e o monitor avaliam o grupo passando 

uma prática relacionada ao que foi ensinado para que fixe o conteúdo.  

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se que o conteúdo ministrado sirva de 

auxílio aos participantes em atividades de pesquisa, trabalhos acadêmicos cobrados nas disciplinas 

da graduação e possivelmente na vida profissional. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Com essa atividade visamos que os petianos 

aperfeiçoem a habilidade da oratória e do relacionamento interpessoal, além de despertar o interesso 

dos petianos pela docência, tendo que o curso de simulação de circuitos é de caráter de ensino.  

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Análise das folhas de avaliação preenchidas 

pelos participantes no final da atividades e a auto-crítica por parte de todos os petianos envolvidos.  

Local: Laboratórios da FEELT - UFU 

Responsável pela organização: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica  

Público alvo: Estudantes da FEELT 

 

    3.1.4 GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS “What’s up?” 

 

Descrição/Justificativa: O Grupo de Conversação “What’s up?” promove a criação de um espaço, 

de modo que as pessoas de toda a comunidade, sejam alunos da Universidade Federal de 

Uberlândia ou não, 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 dos participantes. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

Objetivos: O curso tem o objetivo de promover um espaço no qual se possibilite a conversação em 

inglês permitindo melhor aprendizado daqueles que estudam o idioma, e também manutenção do 

contato para aqueles que já terminaram o curso e/ou interromperam seu estudo, bem como a 

evolução dos envolvidos quanto à lexicologia, à sintaxe e ao sotaque. 

Metodologia: A atividade promoverá encontros mensais, os quais, de ordem de preferência, serão 

realizados nas terceiras sextas-feiras, com horário estimado para início entre 14:00 e 16:00, com 

duração de cerca de uma hora de meia. Os encontros, que em sua essência possuem natureza 

descontraída, abordarão temas cotidianos relevantes nos dias atuais por meio de dinâmicas, 
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brincadeiras, músicas e vídeos, a fim de proporcionar grande interação entre seus participantes. Com 

esse ambiente favorável à troca de experiências, serão introduzidos aos integrantes do grupo valores 

e conhecimentos referentes à compreensão auditiva, sintaxe, sotaque, entre outros aspectos 

relevantes da língua inglesa.  

Os temas abordados, bem como a didática de cada encontro serão planejados pelos petianos, de 

modo a atrair integrantes, sejam estudantes da Universidade Federal de Uberlândia ou não. 

Mecanismos de avaliação: Ao final de cada encontro, serão distribuídos aos participantes 

questionários de avaliação referentes a estes. Com isso, espera-se adequar a execução e o 

planejamento de modo a melhorar a cada atividade a qualidade da mesma. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Ao final dessa atividade espera-se que todos os 

envolvidos fiquem mais bem equipados e preparados para estabelecer diálogos, enfrentar concursos 

e desafios relacionados direta ou indiretamente com a língua inglesa. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Ao final das atividades, espera-se que os 

petianos estejam mais bem preparados para a realização e planejamento de atividades em grupo, 

bem como sejam capazes de ter autocrítica sobre temas cotidianos relevantes e sobre seu próprio 

trabalho. Espera-se também que os petianos tenham valores agregados aos seus respectivos níveis 

de conhecimento em língua inglesa. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:  

1) Análise das folhas de avaliação preenchidas pelos participantes no final da atividades;  

2) Autocrítica por parte de todos os petianos envolvidos.  

Local: Salas do bloco 1F – Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica. 

Responsável pela organização: Integrantes do PET Engenharia Elétrica em parceria com os 

integrantes do PET Ciências Contábeis.  

Público alvo: Estudantes em geral interessados em aprimorar seus conhecimentos sobre a língua 

inglesa, principalmente no âmbito da conversação. 

 

       3.1.5 JORNADA DA ENGENHARIA ELÉTRICA – XV JEEL 

 

Descrição/Justificativa: A XV JEEL que será realizada no ano de 2017 é um evento cuja 

organização se iniciará no final do  primeiro semestre de 2016 e se estenderá até a data prevista 

para o evento. A princípio haverá uma divisão dos grupos PET em quatro comissões (Informática, 

Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica) que começarão a trabalhar em suas 

respectivas áreas para que a execução do evento obtenha sucesso. A interligação das atividades de 

cada comissão será feita tanto em reuniões ordinárias do grupo quanto em reuniões exclusivas para 

o próprio evento. O evento possuirá duração de uma semana e consistirá de palestras e minicursos 

de caráter técnico- profissional e visitas técnicas. 

Período de realização: 2017 - 2. 

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

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

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

minicursos e visitas técnicas obtendo assim, crescimento pessoal e profissional. Além disso, a 
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JEEL também tem como objetivos: promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de 

seus participantes; apresentar um panorama atualizado do mercado de trabalho e do cenário 

científico; expor as últimas  tecnologias  e  tendências  dos  campos  de  atuação  do  engenheiro  

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

papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 

Metodologia: A JEEL é um evento que acontece de dois em dois anos, então o ano de 2016 é 

apenas para divisão e organização dos integrantes do PET nas 4 comissões (Informática, 

Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica). A interligação das atividades de cada 

comissão será feita tanto em reuniões ordinárias do grupo quanto em reuniões exclusivas para tratar 

de assuntos do evento. 

Mecanismos de avaliação: Ao final do ano será avaliado o andamento do evento em questões como 

patrocínio financeiro, palestrantes e visitas técnicas. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Crescimento pessoal e profissional de todos os 

alunos dos cursos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e oportunidade para 

estabelecer contatos visando estágio ou oportunidades de empregos nas empresas envolvidas com o 

evento. Concomitante a isso, o evento divulga para o meio externo tanto os cursos envolvidos como a 

própria Universidade Federal de Uberlândia. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Com essa atividade visamos que os petianos 

tenham uma noção da responsabilidade que é organizar um evento de grande porte, bem como a 

comunicação com empresas privadas e a gestão dos recursos adquiridos. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Análise das folhas de avaliação preenchidas 

pelos participantes no final das atividades e a autocrítica por parte de todos os petianos envolvidos.  

Local: FEELT – UFU 

Responsável pela organização: Integrantes do PET Engenharia Elétrica 

Público alvo: Estudantes da FEELT 

 

       3.1.6 XIV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV CEEL 

 

Descrição/Justificativa: O evento tem duração de uma semana, a qual, com exceção do primeiro dia 

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

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

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

UFU.  

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

dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores e de técnicas inovadoras no âmbito das 

engenharias Elétrica e Biomédica. 

Período de realização: 03 de Outubro de 2016 a 07 de Outubro de 2016 

Objetivos: A XIV CEEL visa fornecer um meio no qual, estudantes, pesquisadores e profissionais 

atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam apresentar e discutir 

suas contribuições científicas. 

Metodologia: A organização do evento pelo grupo seguirá algumas importantes etapas, sendo estas: 
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manutenção de uma plataforma web para cadastro de inscrições e submissão de artigos seguindo um 

template previamente definido; 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 a aprovação de seus trabalhos; 

divisão dos artigos em sessões técnicas segundo as áreas de interesse; e, por fim, estruturação geral 

do evento durante a semana de realização. 

Mecanismos de avaliação: Ao decorrer do ano será acompanhado o andamento da organização do 

evento na pauta das reuniões ordinárias. Além disso, o PET Eng/Elétrica se põe aberto a sugestões e 

críticas externas, visando melhorar ainda mais a realização do evento. 

Resultados/produtos esperados com a 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 possivelmente a comunidade externa, capacitando os participantes quanto ao 

âmbito de pesquisas e atividades acadêmicas relacionadas à sua área de interesse, além de 

incentivar as atividades de pesquisa e aprimorar as técnicas para elaboração de artigos e 

apresentações. Além disso, espera-se que a XIV CEEL represente um meio apropriado para que 

pesquisadores possam apresentar e discutir suas atividades e contribuições científicas. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Espera-se que os petianos envolvidos possam: 

Familiarizar-se com as responsabilidades que um evento de porte considerável requer, como 

divulgação, cumprimento de prazos e estrutura em geral; conhecer a estrutura de uma conferência de 

artigos, já que podem ser apresentadores de eventos similares futuramente; aprimorar o trabalho em 

equipe, tendo que lidar com quaisquer imprevistos que possam surgir durante a organização do 

evento; e conhecer as pesquisas científicas que estão em andamento em sua faculdade, 

enriquecendo seus conhecimentos sobre seus cursos e os informando a respeito de possíveis áreas 

para realizar suas próprias pesquisas. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Ao fim do evento será feita uma reunião com 

todos os organizadores da atividade e será discutido o andamento geral do evento, ressaltando 

aspectos que podem ser melhorados para as edições futuras.  

Local: FEELT – UFU. 

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

PET/Eng. Biomédica. 

Público alvo: Estudantes, pesquisadores e profissionais de Engenharia Elétrica, Engenharia 

Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 
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3.2. ATIVIDADES DE PESQUISA  
   

 

3.2.1 PESQUISA(S) COLETIVA(S) 

 

Não há pesquisas coletivas. 

 

3.2.2 PESQUISAS INDIVIDUAIS 

 

3.2.2.1 Estudo de viabilidade da implementação de sistemas fotovoltaicos para geração de 

energia elétrica em residências e técnicas de uso consciente da energia 

 

Descrição/Justificativa: Atualmente, o consumo de energia elétrica vem crescendo cada vez mais 

no Brasil. De acordo com a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), a principal fonte de 

geração de energia elétrica do país vem das centrais hidrelétricas, responsáveis por 62,52% do 

abastecimento, seguida pelas usinas termelétricas, responsáveis por 28,07% do abastecimento, 

sendo as centrais de geração fotovoltaica detentoras apenas de 0,01% da energia produzida no 

país. 

Devido a vários motivos como a dependência de fatores climáticos para manter a mais utilizada fonte 

energética no Brasil em atuação, o aumento no preço de combustíveis fósseis, por exemplo, há o 

aumento no preço do kWh para o consumidor final. Assim, as fontes alternativas de geração de 

energia elétrica que sejam menos agressivas ao ambiente e garantam um abastecimento eficiente 

se fazem necessárias não só no cenário nacional como mundial também. Dentre estas fontes 

destacam-se a energia eólica e a energia fotovoltaica. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2 

Objetivos: Analisar o consumo de energia elétrica de uma residência comum e avaliar uma possível 

implementação de um sistema de painéis fotovoltaicos, verificando quanto é o potencial de geração 

de energia elétrica e quanto se pode reduzir os gastos com energia elétrica de uma residência será 

possível afirmar se a implementação deste sistema é viável ou não.  

Discutir técnicas eficientes para o consumo racional da energia a fim de se ter uma economia ainda 

maior da energia elétrica. 

Metodologia: Será feito um levantamento dos custos de uma possível montagem de um sistema de 

geração de energia elétrica utilizando painéis fotovoltaicos, realizando alguns orçamentos. 

Com orçamentos em mãos, será possível observar, em relação à conta de energia elétrica dessa 

residência, quanto tempo depois de montado este sistema começará a gerar economia ou lucro para 

o consumidor. Posteriormente, será feito a análise de uma possível venda da energia gerada por 

este sistema para a concessionária de energia elétrica, bem como os dispositivos elétricos 

necessários para possibilitar esta venda. 

Com o intuito de maximizar a economia na conta de energia elétrica e melhorar o sistema elétrico, 

serão discutidas também maneiras de uso consciente da energia, a fim de orientar o consumidor a 

adotar técnicas simples para reduzir ainda mais os gastos na sua conta de energia. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliação por parte dos demais petianos em reuniões para 
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discutir as pesquisas em andamento do grupo. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se compreender o funcionamento e os 

materiais e métodos necessários para a implementação de painéis fotovoltaicos em residências 

comuns e no impacto que isto gera na economia e no sistema elétrico brasileiro. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Ampliar o conhecimento na área e expor aos 

demais novas tecnologias que estão sendo estudadas.   

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Serão realizadas reuniões para discutir o que 

está sendo feito em cada pesquisa e progresso obtido nas mesmas. 

Local: PET/Eng. Elétrica 

Responsável pela organização: Cairo Silva Siqueira 

Público alvo: Consumidores comuns. 

 

3.2.2.2 Estudo aprofundado quanto a Controladores Lógicos Programáveis. 

 

Descrição/Justificativa A pesquisa consiste no estudo de equipamentos eletrônicos tipo CLP – 

Controladores Lógicos Programáveis visando o domínio da tecnologia e a implementação de dois 

novos modelos adquiridos pela Faculdade de Engenharia Elétrica. Paralelamente, tem-se a 

recuperação dos dispositivos semelhantes existentes no LASEC. Para tal, se torna necessário como 

requisito, o aprofundamento em linguagem de programação ladder e conhecimentos a respeito de 

eletrônica. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2 

Objetivos Tendo em vista a vasta aplicabilidade e utilização de aparelhos CLP’s por meio de 

acionamentos e controle de equipamentos em indústrias, o presente estudo tem como objetivo o 

maior domínio possível a respeitos desta classe de controladores, de modo que se tenha um 

conhecimento aprofundado sobre estes dispositivos essenciais nos meios de tecnológicos. Visto que 

esse se torna bastante específico e relevante ao local aplicado, torna-se de suma importância o 

estudo e domínio do conhecimento relativo a Controladores Lógicos Programáveis para um 

Engenheiro de Controle e Automação. 

Metodologia: Em primeiro momento a pesquisa se enfatizou em revisão bibliográfica a respeito de 

Controladores Lógicos Programáveis paralelamente com o aprendizado da linguagem de 

programação ladder. Para tal, desfrutamos da plataforma de programação Codesys que dispõe de 

diversos recursos para auxiliar no domínio da linguagem fundamental dos CLP’s. Com base 

fundamentada e conhecimento suficiente adquirido, iremos trabalhar diretamente com os novos 

dispositivos adquiridos das marcas Schneider e Rockwell criando possivelmente uma plataforma de 

programação e configurações de trabalho para os controladores. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliação por parte dos demais petianos em reuniões para 

discutir as pesquisas em andamento do grupo. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Como resultado, espera-se que os 

pesquisadores dominem o conhecimento a respeito dos dispositivos CLP’s que é extremamente 

importante no meio industrial. Como consequência dos estudos, os Laboratórios da FEELT se 
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desfrutarão de novas tecnologias, assim como a recuperação dos aparelhos que se encontram em 

desuso. Desse modo, se obtêm uma melhoria direta nos laboratórios e consequentemente na 

qualidade de ensino e aprendizado por parte dos graduandos e pesquisadores da faculdade. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Ampliar o conhecimento na área e expor aos 

demais novas tecnologias que estão sendo estudadas.   

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Serão realizadas reuniões para discutir o que 

está sendo feito em cada pesquisa e progresso obtido nas mesmas. 

Local: PET/Eng. Elétrica 

Responsável pela organização: Rafael Garcia Sousa 

Público alvo: Empresas e indústrias de tecnologia e produção 

 

3.2.2.3  Processo de desenvolvimento semiautomático de ambientes de realidade virtual 

para subestações de energia elétrica 

 

Descrição/Justificativa: 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. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

Objetivos: Desenvolver um software que controle semiautomaticamente uma sustação de energia 

Elétrica, com isso facilitando manutenções, reparos na rede. 

Metodologia: Serão visitadas subestações de energia elétrica para colher medidas e padrões. Logo 

em seguida, esses dados serão passados para o computador e será utilizado um software de 

modelagem 3D, 3ds Max, o qual será usado para representar fielmente a subestação. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliação por parte dos demais petianos em reuniões para 

discutir as pesquisas em andamento do grupo. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se obter uma perfeita virtualização de 

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

 Resultados esperados na formação dos petianos: Ampliar o conhecimento na área e expor aos 

demais novas tecnologias que estão sendo estudadas.   

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Serão realizadas reuniões para discutir o que 

está sendo feito em cada pesquisa e progresso obtido nas mesmas. 

Local: PET/Eng. Elétrica 

Responsável pela organização: Ana Cristina Cardoso dos Santos 

Público alvo: Empresas responsáveis pelo controle de subestações de energia elétrica. 
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3.2.2.4 Previsão do Comportamento de um Sistema Elétrico com Penetração Fotovoltaica 

utilizando Inteligência Artificial  

 

Descrição/Justificativa: O crescente aumento da economia do país, resultando no aumento do 

poder aquisitivo da população brasileira, tem agregado à classe média um maior número de famílias. 

A esse aumento alia-se o crescimento da indústria de eletrodomésticos uma vez que quanto maior o 

poder aquisitivo da população mais ela procura melhorar sua qualidade de vida e usufruindo de tais 

equipamentos. A esta cadeia econômica resulta um maior consumo de energia elétrica no país. 

Apesar de que a busca por equipamentos elétricos mais eficientes seja uma das prioridades dos 

setores de pesquisa, as lâmpadas que empregam tecnologia LED, por exemplo, o aumento do 

consumo por esses eletrodomésticos se dá numa proporção maior do que avançam os 

aperfeiçoamentos dos mesmos.  

Assim, juntamente com a preocupação com a preservação do meio ambiente e o aumento de 

geração de energia elétrica, fontes de geração, ditas alternativas, vem sendo estudadas e 

aprimoradas para suprir a demanda crescente de consumo de energia elétrica, porém, procurando 

sempre minimizar os impactos ambientais decorrentes dos processos de geração. Das tecnologias 

empregadas para realizar tal proposta, pode-se citar a tecnologia empregada na geração eólica e a 

empregada na geração fotovoltaica (solar). 

Uma das vantagens da geração de energia elétrica através da energia solar em relação à tecnologia 

empregada na geração através da energia eólica, é que o sistema fotovoltaico empregado é de mais 

fácil acesso e possui uma geração mais constante do que a eólica, uma vez que depende do nível 

de irradiância solar e da temperatura ambiente, já a eólica depende se há incidência de ventos ou 

não. 

Dessa maneira, em consonância com a resolução 462 da ANEEL, que regulamenta a micro e 

minigeração de energia elétrica no Brasil, estima-se que ocorrerá um aumento desse tipo de 

geração, desde que com o aumento da relação custo – benefício para os consumidores que já 

podem vender o excedente de energia elétrica gerado por suas microgeradoras tendo assim uma 

parcela equivalente abatida da sua fatura de energia elétrica.  

Ocorrerão então diversas mudanças no comportamento da energia elétrica que circulará nas redes 

de distribuição de energia elétrica de responsabilidade das concessionárias e permissionárias de 

energia, como exemplos: mudanças nos níveis de distorções harmônicas de tensão, elevação e 

diminuição dos níveis de tensão, etc.  

Portanto, estudos serão necessários nesse sentido, e a previsão do comportamento da energia 

elétrica na rede devido à penetração fotovoltaica se faz uma ferramenta de extrema importância 

principalmente no tocante ao planejamento de operação na distribuição. 

Assim, propõe-se a utilização de redes neurais artificiais para a previsão temporal dos níveis de 

tensão de uma rede de distribuição devido à penetração fotovoltaica. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2 

Objetivos: Esta pesquisa visa fazer a previsão dos níveis de tensão em um sistema elétrico devido a 

penetração de sistemas de geração fotovoltaica utilizando redes neurais artificiais. 

Num primeiro momento, será levantado o perfil dos consumidores de energia elétrica de Uberlândia - 
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MG através da concessionária responsável e a aquisição dos dados climatológicos do município de 

Uberlândia – MG.  

E finalmente, irão ser utilizadas redes neurais artificiais para a previsão temporal dos níveis de tensão 

de acordo com os dados de perfil de consumo e irradiação solar para a região. 

Metodologia: Para a realização deste projeto, primeiramente deverão ser coletados os dados do 

perfil de consumo de energia elétrica dos consumidores da região a ser estudada. Simultaneamente, 

os dados climatológicos da região como irradiação solar, temperatura entre outros deverão ser 

coletados nos órgãos responsáveis, bem como o histórico de demanda dos consumidores da região a 

ser estudada. 

Após coletados os dados, uma pesquisa minuciosa sobre redes neurais artificiais deverá ser realizada 

no intuito de definir qual a melhor arquitetura de rede e algoritmos de aprendizagem que deverão ser 

utilizados para a solução do problema exposto. 

Por fim, através do software “MATLAB”, deverá ser programada uma rede neural artificial para a 

previsão temporal dos níveis de tensão em uma rede de distribuição de energia elétrica através dos 

dados previamente coletados, supramencionados. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliação por parte dos demais petianos em reuniões para 

discutir as pesquisas em andamento do grupo. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Esta pesquisa visa fazer a previsão dos níveis 

de tensão em um sistema elétrico devido a penetração de sistemas de geração fotovoltaica utilizando 

redes neurais artificiais. 

 Resultados esperados na formação dos petianos: Ampliar o conhecimento na área e expor aos 

demais novas tecnologias que estão sendo estudadas.   

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Serão realizadas reuniões para discutir o que 

está sendo feito em cada pesquisa e progresso obtido nas mesmas. 

Local: PET/Eng. Elétrica 

Responsável pela organização: Danilo Pereira Neves 

Público alvo: Concessionárias e consumidores de energia elétrica. 

 

3.2.2.5  Transmissão de energia sem fio: relação custo-benefício 

 

Descrição/Justificativa: Cada vez mais novos métodos de transmissão de energia são estudados, 

a fim de se obter um maior avanço tecnológico, mesclando praticidade e eficiência. Nesse trabalho, 

já em andamento, busca-se estudar as dificuldades em se aplicar a tecnologia de transmissão de 

energia elétrica sem fio, de modo a aprimorar os conhecimentos na área, com relação ao custo-

benefício. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2 

Objetivos: A referida pesquisa tem por objetivo compreender as necessidades atuais em se 

transmitir energia elétrica via wireless, investigar os riscos diretos do uso da tecnologia por parte do 

ser humano em busca de um aperfeiçoamento da mesma, buscando evitar possíveis inviabilidades 

em sua utilização. Também há como objetivo fazer crescer no país o interesse pelo desenvolvimento 

desta tecnologia visando seu grande potencial futuro. 
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Metodologia: O trabalho o qual a etapa por buscas de referências bibliográficas já se encontra 

concluída, terá o enfoque com relação à finalização do processo de equacionamento matemático de 

situações reais de aplicação da tecnologia. A partir deste ponto, começará o estudo para 

implementar simulações da tecnologia em software’s computacionais. Caso seja viável 

financeiramente, serão realizados esforços para a realização de experimentos, a fim de se verificar 

na prática a transmissão de energia sem fio. 

Mecanismos de avaliação:  Autocrítica por parte do petiano responsável pela pesquisa bem como 

por parte de seu orientador. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Com a pesquisa, espera-se entender como 

funciona o procedimento de transmissão de energia elétrica wireless, bem como identificar o que 

deve ser melhorado na tecnologia, e qual a real necessidade de aplicação da mesma. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Pelo fato de ser uma tecnologia que vem se 

tornando cada vez mais relevante, devido às suas possíveis aplicações futuras, é de importância que 

os petianos, bem como os alunos dos cursos de Engenharia Elétrica em geral, possam entender 

como funciona e se aplica estes meios de transmissão de energia.  

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: A atividade será avaliada a partir de reuniões 

onde possam ser discutidos os temas sobre os assuntos da pesquisa, desde seus métodos até suas 

conclusões finais. 

Local: PET/Eng. Elétrica 

Responsável pela organização: Leonardo Resende Candido 

Público alvo: Estudantes dos diversos campos da Engenharia Elétrica. 

 

3.2.2.6 Controle de Velocidade e Conjugado aplicado a Motores de Indução Trifásicos 

 

Descrição/Justificativa: O Motor de Indução Trifásico (MIT) é uma máquina mais robusta e barata 

do que a máquina de corrente contínua, no entanto necessita de um controle mais aprimorado. 

Atualmente o MIT é considerado a melhor opção para acionamentos controlados, devido às diversas 

vantagens em relação ao motor de corrente contínua, dentre elas a inexistência de escovas. 

Portanto, a utilização de técnicas de controle do MIT para a substituição dos motores de corrente 

contínua possuem grandes vantagens tanto no âmbito técnico como no econômico. 

Essa pesquisa irá ser realizada no laboratório de acionamentos elétricos (LACE), onde há uma 

bancada para ensaios de máquinas elétricas, espera-se efetuar um estudo do que já foi feito e o 

aprimoramento da mesma, permitindo modelar e efetuar o controle da carga acoplada com uma 

melhor qualidade.  

Período de realização: 2016-1 

Objetivos: Espera-se com essa pesquisa realizar uma modelagem e um controle mais eficiente da 

carga acoplada, motores de indução trifásicos, a bancada já existente no laboratório de acionamentos 

elétricos, LACE, possibilitando um melhor estudo e controle destes equipamentos.  

Metodologia: Primeiramente será efetuado um estudo do que já foi feito na bancada existente no 

laboratório de acionamentos elétricos, LACE, verificando a aquisição de dados, a leitura dos 

sensores, os conversores utilizados, os transistores de torque, velocidade, corrente e tensão. Após 
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este estudo o intuito é realizar as melhorias em relação ao controle de velocidade e do conjugado 

que forem consideradas necessárias, visando assim o aprimoramento da bancada. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliação por parte dos demais petianos em reuniões para 

discutir o andamento da pesquisa. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se aprimorar a bancada existente no 

laboratório de acionamentos elétricos, realizando assim um melhor controle e modelagem do torque 

e velocidade dos motores de indução que forem acoplados a mesma. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Como motores elétricos são dispositivos 

amplamente estudados e utilizados na vida do profissional engenheiro eletricista, está pesquisa irá 

contribuir tanto no âmbito acadêmico como profissional do petiano. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Serão realizadas reuniões para discutir o que 

está sendo feito em cada pesquisa e progresso obtido nas mesmas. 

Local: PET/Eng. Elétrica e Laboratório de acionamentos elétricos, LACE, Faculdade de Engenharia 

Elétrica, UFU. 

Responsável pela organização: Mateus Franco Silva 

Público alvo: Comunidade acadêmica 

 

3.2.2.7 Projeto de robô para ambiente de competição 

 

Descrição/Justificativa: A robótica é um ramo da engenharia que tem ganhado cada vez mais 

destaque recentemente. Inúmeros projetos de robótica são apresentados pelo mundo, projetos estes 

cada vez mais ousados, indicando que a robótica é o futuro da engenharia. Sendo assim, para 

adentrar neste universo, esta pesquisa destina-se a construir um protótipo de robô para competir na 

categoria da RoboCup Very Small Size. Esta categoria é composta por um time de futebol de robôs 

com quatro robôs autônomos, com formato de cubo (7,5x7,5x7,5 cm), que buscam derrotar o 

adversário marcando o maior número de gols em um campo de 150x130 cm. 

Período de realização: Janeiro 2016 a Julho 2016. 

Objetivos: O objetivo final da pesquisa é que um protótipo esteja operando adequadamente, com 

todos os sistemas interligados: um sistema de comunicação entre os robôs, o reconhecimento de 

imagem necessário para a orientação, algoritmo para cálculo da trajetória ideal e os componentes 

físicos para a construção dos protótipos. E assim, será possível construir os demais robôs para 

formar uma equipe completa. 

Metodologia: Atualmente, o primeiro protótipo está sendo montado e após sua finalização planeja-

se realizar os primeiros testes. É necessário testar a movimentação do protótipo, se estará se 

movimentando como o esperado. É necessário, também, testar o reconhecimento de imagem para 

localização dentro do campo de jogo, além do algoritmo para determinação da trajetória ideal. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliação por parte dos demais petianos em reuniões para 

discutir o andamento da pesquisa. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se montar um time completo de robôs 

para competir na RoboCup Very Small Size. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Espera-se aumentar os conhecimentos na área 
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da robótica e em todos os conteúdos envolvidos no projeto. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Serão realizadas reuniões para discutir o que 

está sendo feito em cada pesquisa e progresso obtido nas mesmas. 

Local: PET/Eng. Elétrica 

Responsável pela organização: Ábner Cézar Peres Pacheco 

Público alvo: Participantes da RoboCup. 

 

 
 
 

3.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO  
 

3.3.1 ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE 

 

Descrição/Justificativa: A tecnologia da informação se desenvolveu de maneira muito rápida e está 

evoluindo ainda mais. Porém, nem todas as pessoas puderam acompanhar esse rápido avanço. 

Nesse sentido, o PET/Eng. Elétrica, propõe o Projeto “Atualize – Informática para a melhor idade”, 

que visa contribuir na formação tecnológica dos participantes por meio de um curso de informática 

básica, que abordará desde os princípios básicos ligados ao assunto (como ligar e desligar um 

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

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

típica de extensão e de caráter coletivo. 

Período de realização: início em 2016-1 

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

uberlandense, promovendo a inclusão digital dos mesmos. 

Metodologia: Esta é uma atividade típica de extensão e de caráter coletivo que consiste no 

oferecimento de aulas de informática básica, distribuídas em 10 (dez) sábados seguidos, para idosos 

da comunidade uberlandense, sendo as aulas preparadas e ministradas pelos petianos com a 

possível colaboração de outros alunos da graduação que atuarão como monitores para auxiliar o 

aprendizado. 

Mecanismos de avaliação: Os petianos ministrantes passarão aos participantes atividades 

avaliativas a fim de aferir o conhecimento captado pelos participantes. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se que os idosos participantes desta 

atividade compreendam os conhecimentos repassados e que seja estimulado neles o interesse de 

acompanhar o desenvolvimento da informação e suas tecnologias.     

Resultados esperados na formação dos petianos: Despertar o interesse do ensino por parte dos 

petianos e colaboradores além de aprimorar o relacionamento interpessoal dos ministrantes e 

monitores envolvidos.   

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Análise das fichas de avaliação entregue aos 

participantes ao fim do curso e autocrítica dos próprios petianos e do tutor. 

Local: Laboratórios da FEELT - UFU 

Responsável pela organização: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica  

Público alvo: Idosos da comunidade uberlandense 
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3.3.2 XXVII E XXVIII TROTE SOCIAL 

 

Atividade descrita no item 3.4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR 
   

3.4.1 XXVII E XXVIII TROTE SOCIAL 

 

Descrição/Justificativa 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), dessa faculdade. 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 da 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. Ao longo do período são realizadas 

visitas técnicas e sociais além de uma confraternização esportiva envolvendo estudantes dos cursos 

da FEELT, professores, funcionários e membros das entidades acadêmicas. Com o intuito de 

fomentar nos ingressantes um maior interesse em participar das atividades deste projeto é oferecido, 

aos que obtém mais presença, os cursos de Eletrônica Básica (ministrado por petianos da 

Engenharia Elétrica) e Instrumentação Biomédica (ministrado por petianos da Engenharia 

Biomédica). 

Período de realização: 2016-1 (XXVII Trote Social) e 2016-2 (XXVIII Trote Social). 

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

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

Engenharia Biomédica e integrá-los ao ambiente da universidade e de seus respectivos cursos. 

Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a comunidade externa à UFU, tornando-

os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e afetiva) que assolam parte da 

sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem como objetivo tornar os graduandos mais 

conscientes do seu compromisso social. 
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Metodologia: O Trote Social é realizado semestralmente, abordando as seguintes atividades de 

ensino: 

 a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

 A Universidade Federal de Uberlândia; 

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

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

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica; 

 A vida universitária e oportunidades de intercâmbio. 

b) Palestras de conscientização social; 

c) Conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 

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

 Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas; 

 Doação de sangue; 

 Visitas interativas a instituições de assistência social; 

 Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

Mecanismos de avaliação: O Grupo PET/Elétrica dá oportunidade no fim das atividades do trote 

social para que os participantes possam relatar as suas experiências e sugerir mudanças ou 

inovações que eles acharem necessárias. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Os principais resultados esperados com esta 

atividade são: contribuir para o fim da recepção convencional de calouros (trote), intensificar o 

relacionamento entre alunos ingressantes e alunos veteranos, contribuir para a boa formação 

técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do projeto e atender várias famílias e instituições 

de assistência social com doação de alimentos, roupas, brinquedos, calçados e livros.    

Resultados esperados na formação dos petianos: Realizar a integração do grupo com os novos 

ingressantes da Faculdade de Engenharia Elétrica, contribuir com o caráter social dos petianos.   

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Reuniões da comissão organizadora do trote 

social e reuniões semanais do PET/Elétrica. 

Local: Faculdade de Engenharia Elétrica, UFU. 

Responsável pela organização: Grupo PET/Eng. Elétrica, PET/Biomédica, Empresa Júnior 

(CONSELT) e pelo Diretório Acadêmico (DA) da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

Público alvo: Calouros da Faculdade de Engenharia Elétrica 

 

            3.4.2  GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS “What’s up?” 

 

Atividade descrita no item 3.1.4. 
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3.4.3 VI TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – VI TUR 

 

Descrição/Justificativa: O torneio consiste em uma competição de carrinhos seguidores de trilha 

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

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

edição. 

Período de realização: 2016-2 

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

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

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

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

técnico-científico; promover a integração entre os alunos de períodos diferentes, uma vez que os 

alunos somente têm noções de robótica nos últimos períodos de seu curso; disponibilizar recursos, 

materiais, cursos e apostilas para maior aprendizado dos participantes, a fim de aumentar a 

capacitação dos mesmos. 

Metodologia: A atividade se inicia através de longo trabalho de planejamento e desenvolvimento, 

que dura vários meses. Isso envolve busca por patrocínios, reserva de espaço físico, minicursos, 

entre outros. Até chegar ao ponto de realizar a competição em si, prevista para agosto/2016. A 

competição, por sua vez, é dividida em duas etapas: Classificatória e Final. Na primeira, a equipe 

(formada por três integrantes) terá a oportunidade de correr em três baterias, sendo contabilizado 

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

seguindo o mesmo critério da corrida Classificatória. O público alvo é composto de estudantes de 

qualquer curso superior do país, com expectativa maior de participação de alunos dos diversos 

cursos de engenharia e ciência da computação. 

Mecanismos de avaliação: Os competidores serão classificados por intervalo de tempo gasto para 

percorrer a trilha determinada. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Estimular aos alunos participantes a enfrentar e 

superar desafios buscando resolver suas dificuldades com apoio de professores e por meio de 

suporte laboratorial das instituições envolvidas. A competição resulta na melhoria para os cursos de 

graduação dos participantes enquadrados como competidores. É importante observar que o evento 

promove a Faculdade de Engenharia Elétrica e a UFU nas mídias televisivas, faladas e escritas. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Espera-se que os petianos envolvidos possam 

ter um maior contato com a organização de um evento bem como o requerimento e a administração 

dos recursos necessários para a realização do mesmo. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:  

1) Críticas enviadas por participantes do TUR;  

2) Avaliações realizadas pela equipe de organização visando aplicar melhorias na próxima edição do 

evento. 

Local: Faculdade de Engenharia Elétrica, UFU. 

Responsável pela organização: PET Eng./Elétrica. 

Público alvo: Estudantes em geral que tenham interesse no evento. 
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3.4.4 XV JORNADA DA ENGENHARIA ELÉTRICA - XV JEEL 

 

Atividade descrita no item 3.1.5. 

 

       3.4.5 XIV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV CEEL 

 

Atividade descrita no item 3.1.6. 

 

         3.4.6 REUNIÕES INTERPET  

 

Descrição/Justificativa: 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. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

Objetivos: As reuniões têm como objetivo a avaliação do programa PET dentro da universidade, 

discussão da situação atual dos bolsistas e tutores, produção de eventos conjuntos e etc. 

Metodologia: São realizadas reuniões mensais para discutir os assuntos citados acima. Para o 

semestre 2016-1 foi decidido que as reuniões serão em locais alternados e com horários alternando 

entre os turnos vespertino e noturno, deste modo os alunos que tem aula exclusivamente a noite não 

serão tão prejudicados.  

Mecanismos de avaliação: Em cada reunião há um espaço para a discussão das atividades 

propostas e também para as atividades já realizadas.  

Resultados/produtos esperados com a atividade: Tem-se como objetivo, ter uma visão mais 

ampla dos rumos que o programa tem tomado dentro da universidade, ajudar a população em geral 

como por exemplo com campanhas para a doação de sangue e etc.  

Resultados esperados na formação dos petianos: Com essa atividade visamos que os petianos 

aperfeiçoem a habilidade da oratória e da relação interpessoal. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Autocritica do tutor e dos próprios petianos. 

Local: Campus Umuarama e campus Santa Monica. 

Responsável pela organização: Integrantes dos grupos PET da UFU 

Público alvo: Integrantes dos grupos PET da UFU. 

 

         3.4.7 CINE INTERPET  

 

Descrição/Justificativa: Esta é uma atividade definida através das reuniões do InterPet para ser 

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

Período de realização: 2016-1 e 2016-2. 

Objetivos: A atividade tem como objetivo discutir os mais variados temas, como a inclusão social, 

discussão de gêneros, dentre diversos temas da atualidade. 

Metodologia: As seções geralmente são organizadas através da parceria entre dois grupos PET. 

Consiste na apresentação de um filme e posterior abertura para discussão por parte de petianos, 

alunos e um debatedor previamente convidado pelos grupos organizadores de cada mês. 
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Mecanismos de avaliação: Em cada reunião do interpet há um espaço para a discussão da 

atividade realizada.  

Resultados/produtos esperados com a atividade: Com a exibição do filme e posterior discussão 

sobre o mesmo, esperamos que de forma harmônica todos consigam expor seus pontos de vista e de 

modo semelhante ouvir o ponto de vista de outras pessoas. Desta forma, podemos ter um 

crescimento pessoal e um aperfeiçoamento como cidadão. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Espera-se que deste modo, os petianos 

possam ter uma visão mais abrangente dos temas propostos e possam conviver de forma harmônica 

com diferentes pessoas. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Autocritica do tutor e dos próprios petianos. 

Local: Campus Umuarama e campus Santa Monica. 

Responsável pela organização: Integrantes dos grupos PET da UFU 

Público alvo: Integrantes dos grupos PET da UFU. 

 
 

3.5. AÇÕES AFIRMATIVAS E DE APOIO AOS ALUNOS DO CURSO 
 

 Os cursos oferecidos e as atividades desenvolvidas pelo PET Eng./Elétrica servem como 

ferramenta para auxiliar os alunos dos cursos da FEELT e para integrar os ingressantes no 

meio acadêmico, estimulando assim a permanência dos mesmos na universidade. 

 

3.5.1 CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO COM A POLÍTICA DE DIVERSIDADE, POR MEIO DE 

AÇÕES AFIRMATIVAS EM DEFESA DA DIVERSIDADE SOCIOECONÔMICA, ÉTNICO-

RACIAL E DE GÊNERO 

 

Descrição/Justificativa: Os processos seletivos da UFU recebem candidatos de todos os cantos do 

país, de todas as classes sociais, de todas as etnias e de vários gêneros, fazendo com que o 

ambiente acadêmico fique muito diversificado. Sendo assim, se faz necessário uma orientação aos 

alunos da universidade para respeitar e entender esta diversidade que compõe o corpo discente da 

universidade.  

Sendo assim, o PET Eng./Elétrica propõe uma palestra semestral aberta ao público da UFU para 

discutir estes assuntos, sendo esta com espaço para discussões. 

Período de realização: 2016-1 e 2016-2 

Objetivos: Integrar os alunos à universidade e diminuir a evasão dos mesmos. 

Metodologia: Será convidado uma pessoa qualificada para ministrar uma palestra e promover uma 

discussão acerca dos temas de diversidade de gênero, étnico-racial e socioeconômica. 

Mecanismos de avaliação: Os participantes das palestras preencherão fichas de avaliação e 

opinarão para melhorias nas futuras organizações deste tipo de atividade. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Diminuir a evasão discente da universidade. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Espera-se que os petianos envolvidos possam 

melhor compreender a importância dos assuntos ministrados, além de agregar conhecimento. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Avaliações realizadas pelos petianos 
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envolvidos visando aplicar melhorias nas próximas palestras. 

Local: Faculdade de Engenharia Elétrica, UFU. 

Responsável pela organização: PET Eng./Elétrica e possivelmente uma parceria com outra 

entidade da UFU 

Público alvo: Estudantes em geral que tenham interesse em participar desta atividade. 

 
 

3.6. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE 
   

         3.6.1  PROCESSO SELETIVO  

 
Descrição/Justificativa: É importante mencionar que tem sido uma prática comum do nosso PET a inclusão 

pelo menos dois petianos em cada Comissão de Seleção que é formada para realizar a etapa de Entrevista. Tais 

alunos são escolhidos preferencialmente entre os mais antigos do grupo. Uma grande vantagem deste 

procedimento é que,  

Período de realização: 2016-1 

Objetivos: Completar o quadro de petianos. 

Metodologia: Nas primeiras reuniões ordinárias, será definido uma comissão para organizar o processo 

seletivo. 

Na seleção de novos petianos para o ano de 2015, serão avaliadas as capacidades de redação, trabalho em 

equipe, oratória (por meio de uma apresentação em powerpoint de até 15 minutos focada em um tema definido 

previamente), avaliação de currículo e de CRA além de uma entrevista com uma bancada contendo dois 

petianos, o tutor e alguns professores convidados. 

Mecanismos de avaliação: Os candidatos serão avaliados por nota, ou seja, em cada etapa do processo os 

petianos, o tutor e alguns professores convidados avaliarão os candidatos e no fim do processo essa nota será 

de caráter classificatório e eliminatório. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se completar o quadro de petianos para o ano de 

2016. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Ao entrevistar outros colegas, o petiano aprende algumas 

técnicas de avaliação e seleção de candidatos, as quais podem ser bastante úteis em sua vida profissional 

futura. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Autocritica dos petianos e do tutor. 

Local: FEELT – UFU. 

Responsável pela organização: Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

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.  

 
 

4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA  
   

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

pelo Tutor, sua participação na condução do grupo resulta em: 

 Melhoria significativa na qualidade dos seguintes cursos de graduação da Faculdade de Engenharia 

Elétrica da Universidade Federal de Uberlândia, diretamente abrangidos pelo grupo: Engenharia Elétrica 

(com foco em Sistemas de Energia Elétrica), Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e 

Automação, e Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. 
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 Uma formação abrangente, cidadã, continua e consolidada dos membros do grupo para buscar uma 

formação;  

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

eventos técnico-científicos; 

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

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

 Influência nos processos de avaliação qualitativa do ensino na graduação, detectando falhas no curso e 

apontando possíveis soluções; 

 Fornecer uma integração harmoniosa dos alunos ao mercado profissional. 

Para atingir os objetivos propostos, o Tutor realiza reuniões semanais com os alunos do grupo PET, além de 

manter um canal de comunicação sempre aberto e cordial de modo a facilitar as relações interpessoais e dirimir 

as dúvidas sobre o papel do petiano. Dessa forma, os esforços de todos os membros do PET são canalizados 

para que todos os alunos alcancem um nível de formação acadêmica de mais qualidade e profundidade que os 

tornem mais aptos para vencer os futuros desafios seja na esfera profissional, seja no âmbito acadêmico. 

 

 

 

5. CRONOGRAMA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

   

 XV JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XV JEEL 

PERÍODO PREVISTO: 2017-2. 

 XIV CEEL (XIV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

 PERÍODO PREVISTO: 2016-2. 

 XXVII E XXVIII TROTE SOCIAL 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 (XXVII TROTE SOCIAL) E 2016-2 (XXVIII TROTE SOCIAL). 

 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2. 

 CURSO DE MATLAB 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2.  

 CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2. 

 PROCESSO SELETIVO 

PERÍODO PREVISTO: Março de 2016. 

 VI TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – VI TUR 

PERÍODO PREVISTO: 2016-2. 

 GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS “What’s up?” 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2. 

  ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE  

PERÍODO PREVISTO: 2016-1.  

 CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO COM A POLÍTICA DE DIVERSIDADE, POR MEIO DE AÇÕES 

AFIRMATIVAS EM DEFESA DA DIVERSIDADE SOCIOECONÔMICA, ÉTNICO-RACIAL E DE 

GÊNERO  

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2. 
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 INTERPET 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2. 

 CINE INTERPET 

PERÍODO PREVISTO: 2016-1 e 2016-2. 

 
 
 
Local e data: Uberlândia, 05 de fevereiro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor(a): 


