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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, a fim 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: 2017-1 e 2017-2. 

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 para 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 das atividades e a autocrítica 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 2017-1 e 2017-2. 

 

         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: 2017-1 e 2017-2. 

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.  

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

auxílio ao grupo participante 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, espera-se que os petianos 

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

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

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: Laboratórios da FEELT – UFU. 

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

Público alvo: Estudantes da FEELT, do terceiro ao quinto período. 

 

         3.1.3 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

 

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

duração de uma semana a cada semestre, contabilizando 15 horas-aula por semestre. Esta atividade 

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

nas edições anteriores será revisada para utilização no curso.  

Com base nesta apostila, cada ministrante montará seu material e suas metodologias afim de 

conduzir uma aula de qualidade aos participantes desta atividade. 

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. 

Tendo em vista a necessidade de horas extracurriculares por parte dos alunos para concluir a 

graduação, será entregue certificados de 15 horas-aula aos participantes que cumprirem os requisitos 

de aprovação do curso. 

Período de realização: 2017-1 e 2017-2. 

Objetivos: Esta atividade tem por objetivo introduzir duas 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 
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ferramentas de simulação e prototipagem, o que motiva ainda mais o grupo a desenvolver essa 

atividade. Objetiva-se também, com as simulações, facilitar a compreensão do funcionamento básico 

dos componentes abordados na teoria das disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica, 

Eletrônica Digital e de Potência, entre outras. 

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.  

O ministrante ficará por conta de montar o material e as atividades referentes ao tema de sua aula, 

tomando como base a apostila citada acima. Além do ministrante, haverá também um monitor, cuja 

função será auxiliar os alunos e o ministrante ao decorrer da aula, afim de garantir a excelência do 

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. 

Atendido estes dois requisitos, o participante receberá um certificado de 15 horas-aula.  

Além disso, será feita uma avaliação desta atividade 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 aula o ministrante e o monitor avaliam o grupo por meio 

de uma atividade prática relacionada ao que foi desenvolvido no intuito de verificar a aprendizagem 

dos participantes.  

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

auxílio ao grupo participante 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, espera-se que os petianos 

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

dos petianos pela docência, tendo em vista que o curso de simulação de circuitos possui caráter de 

ensino.  

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: Laboratórios da FEELT – UFU. 

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

Público alvo: Estudantes da FEELT, do terceiro ao quinto período. 

 

    3.1.4 CURSO DE HP 50G 

 

Descrição/Justificativa: O curso de simulação de HP 50g é uma atividade de ensino e terá a 

duração de uma semana a cada semestre, contabilizando 15 horas-aula por semestre. Esta atividade 

consiste em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. Uma apostila será 

desenvolvida pelos petianos e servira de base para as edições posteriores. 

Com base nesta apostila, cada ministrante montará seu material e suas metodologias afim de 

conduzir uma aula de qualidade aos participantes desta atividade. 

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

Tendo em vista a necessidade de horas extracurriculares por parte dos alunos para concluir a 

graduação, será entregue certificados de 15 horas-aula aos participantes que cumprirem os requisitos 

de aprovação do curso. 

Período de realização: 2017-1 e 2017-2. 

Objetivos: Esta atividade tem por objetivo incentivar e facilitar o uso da calculadora HP50G por 

alunos dos cursos de graduação, fazendo com que essa ferramenta seja utilizada como um 

instrumento diário de trabalho e que seu potencial seja explorado de forma correta e adequada. 

Assim o usuário dessa importante ferramenta poderá reduzir o tempo gasto com a realização de 

cálculos e dedicar maior tempo ao raciocínio e compreensão dos diferentes problemas e exercícios e 

à análise dos resultados obtidos.  O curso de graduação não oferece nenhum estudo específico 

sobre essas ferramentas, o que motiva ainda mais o grupo a desenvolver essa atividade.  

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. Uma 

apostila será desenvolvida pelos petianos e servira de base para a edições posteriores.  

O ministrante ficará por conta de montar o material e as atividades referentes ao tema de sua aula, 

tomando como base a apostila citada acima. Além do ministrante, haverá também um monitor, cuja 

função será auxiliar os alunos e o ministrante ao decorrer da aula, afim de garantir a excelência do 

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. 

Atendido estes dois requisitos, o participante receberá um certificado de 15 horas-aula.  

Além disso, será feita uma avaliação desta atividade 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 aula o ministrante e o monitor avaliam o grupo por meio 

de uma atividade prática relacionada ao que foi desenvolvido no intuito de verificar a aprendizagem 

dos participantes.  

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

auxílio ao grupo participante 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, espera-se que os petianos 

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

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

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: Laboratórios da FEELT – UFU. 

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

Público alvo: Estudantes da FEELT, do primeiro ao quinto período. 
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    3.1.5 GRUPO DE CONVERSAÇÃO EM INGLÊS “What’s up?” 

 

Descrição/Justificativa: O Grupo de Conversação em Inglês promove a criação de um espaço, de 

modo que os participantes 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. O evento não procura 

limitar ou especificar os integrantes da atividade, entretanto o público em sua maioria ou totalidade se 

faz pelos alunos de graduação dos cursos da Universidade Federal de Uberlândia. 

Período de realização: 2017-1 e 2017-2 

Objetivos: O evento tem como objetivo 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 dos meses letivos, 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, 

brincadeiras, jogos, questionários, 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 dos mais diversos cursos ofertados pela Universidade Federal de 

Uberlândia. 

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

questionários de avaliação referentes à atividade realizada. Com isso, espera-se adequar a execução 

e o planejamento do evento de modo a melhorar a qualidade do mesmo.  

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

os envolvidos se tornem mais seguros 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. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: 

1) Análise das folhas de avaliação preenchidas pelos participantes ao final das atividades;  

2) Autocrítica por parte de todos os petianos envolvidos. 

Local: Salas do bloco 1F – Universidade Federal de Uberlândia, campus Santa Mônica. 
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Responsáveis pela organização: Integrantes do PET Engenharia Elétrica em parceria com os 

integrantes do PET Ciências Contábeis e do PET Letras. Todos estes grupos PET são referentes à 

Universidade Federal de Uberlândia. 

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

inglesa, principalmente no âmbito da conversação. 

 

       3.1.6 JORNADA DA ENGENHARIA ELÉTRICA – XV JEEL 

 

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

organização iniciou-se 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. 

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

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

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

atingido na medida em que se traz o meio profissional para a universidade (palestras, em que há 

contato direto dos profissionais com os estudantes de engenharia) e, numa relação bilateral, a 

universidade vai até o meio profissional (visitas técnicas), contribuindo   para   a   formação   dos   

participantes   do   evento (estudantes   ou profissionais). 

Período 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 

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 t e cn o l o g i a s  e  t e n d ê n c i a s  do s  c a mp o s  d e  a t u a ç ã o  d o  

e n g e n h e i r o  e  m o s t r a r  a s  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, com os preparativos de 

2016 será intensificado o trabalho para a realização, através de reuniões ordinárias como também 

em reuniões exclusivas para tratar de assuntos do evento.  

Mecanismos de avaliação: Ao final do ano será aberto para todo o grupo PET/Eng Elétrica para 

expor acertos e melhorias do evento. 

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 
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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 

criem responsabilidade, pois a Jornada de Engenharia Elétrica é um evento de grande porte que já 

chegou a contar com mais de 300 participantes.  

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 grupo PET/Eng. Elétrica  

Público alvo: Estudantes da FEELT. 

 

       3.1.7 XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – XV 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: 2017-1 e 2017-2 

Objetivos: A XV 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: 

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. 

Objetivos do PET (portaria nº976) estão mais vinculados a esta atividade. 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação. 

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, 

para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.: 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, 
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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 XV CEEL represente um meio 

apropriado para que pesquisadores possam apresentar e discutir suas atividades e contribuições 

científicas. 

Qual será a 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. 

Responsáveis pela organização: Grupos PET/Elétrica e PET/Biomédica. 

 

3.1.8 PLANTÃO PET 

 

Descrição/Justificativa: Tendo em vista o elevado índice de reprovações em algumas disciplinas do 

ciclo básico dos cursos de engenharia, esta atividade destina-se à realização de plantões de estudo, 

em datas próximas às aplicações de suas avaliações. Em parceria com as coordenações dos cursos, 

serão identificadas três matérias com maiores índices de reprovações (Funções de Variáveis Reais I 

e II e Álgebra Matricial e Geometria analítica), no semestre anterior, para desenvolvimento desta 

ação.  

Período de realização: 2017. 

Objetivos: Com esta atividade, objetiva-se a redução dos percentuais de reprovação em disciplinas 

do ciclo básico o que, consequentemente, deverá impactar na qualidade dos cursos e também nos 

índices de evasão. 

Metodologia: Serão realizados plantões na semana anterior às avaliações das disciplinas em 

questão, em que três petianos (um responsável para cada disciplina) irão auxiliar os calouros. O 

Plantão será dedicado a esclarecimento de dúvidas relativas à exercícios oriundos de listas de 

exercícios indicadas pelos respectivos docentes. 

Mecanismos de Avaliação: Ao final de cada atendimento os petianos indicarão exercícios que 

constam na própria lista indicada pelo professor da disciplina. 

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

auxílio ao aprendizado dos calouros, influenciando positivamente no decorrer da sua vida acadêmica, 

aprimorando seus conhecimentos e reduzindo a evasão desses alunos. 

Resultados esperados na formação dos petianos: Espera-se que os petianos aperfeiçoem a 

habilidade da oratória e do relacionamento interpessoal, além de despertar o interesse dos petianos 

pela docência, tendo em vista que o plantão PET possui caráter de ensino. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Após o término do semestre letivo, o Grupo 

PET deverá solicitar os resultados finais das disciplinas contempladas para verificação dos efeitos 

nos índices de aproveitamento dos estudantes participantes da atividade realizada. Nesta análise, 

serão observados o número de estudantes atendidos e o grau de assiduidade dos mesmos.  

Local: Universidade Federal de Uberlândia. 

Realização: Grupo PET Engenharia Elétrica. 

Público Alvo: Estudantes do ciclo básico dos cursos de engenharia ofertados pela FEELT. 
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3.2. ATIVIDADES DE PESQUISA  
   

 

3.2.1 PESQUISA (S) COLETIVA (S) 

 

3.2.1.1 Avaliação dos Cursos da FEELT-UFU com vistas ao ENADE 

 

Descrição/Justificativa: Considerando a avaliação externa feita pelo MEC (ENADE – Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes) dos cursos de engenharia oferecidos pela FEELT-UFU, a 

ser realizado em 2017, e o reflexo dos seus resultados para o futuro dos cursos, faz-se necessário 

conhecer previamente a percepção dos discentes quanto as condições estruturais e quanto a 

organização didático-pedagógica.  

Período de realização: 2017-1 e 2017-2. 

Objetivos: Conhecer, do ponto de vista dos discentes,  

Metodologia: Os petianos se reunirão com o tutor, coordenador desta pesquisa, quantas vezes 

forem necessárias para traçar um plano de trabalho para dar início a pesquisa. Feito isso, a 

elaboração das questões deverá ser feita pelos petianos junto a observação atenta do coordenador 

da pesquisa e coordenadores dos cursos de graduação ofertados pela FEELT - UFU, tendo em vista 

os aspectos cobrados pelo ENADE em avaliações anteriores. 

Assim sendo, o questionário será enviado aos coordenadores de curso para que possam opinar no 

formato e conteúdo das questões. 

Posteriormente, os petianos deverão procurar os professores que ministram as disciplinas do público 

alvo e marcar com os mesmos um dia/horário adequado para que este seja realizado, visando 

abranger o maior número de alunos participantes desta pesquisa. 

Em seguida, os dados recolhidos deverão ser tratados e os resultados apresentados de forma a 

indicar as alterações que podem ser feitas em relação à grade curricular dos cursos, mudanças 

estruturais, laboratoriais, etc. 

Mecanismos de avaliação: Serão passados aos alunos questionários com aproximadamente 40 

perguntas, sendo que a cada pergunta haverá uma escala de satisfação de 1 (discordância total) a 6 

(concordância total). 

Este questionário estará de acordo com o ENADE, ou seja, serão perguntas que poderão ser feitas 

por este órgão em avaliações futuras avaliações. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Tomando como referências os resultados desta 

pesquisa, poderão ser levantados os aspectos que merecerem mais atenção por parte da direção da 

unidade acadêmica, dos colegiados dos cursos e docentes. Estes dados recolhidos e tratados 

poderão implicar, por exemplo, em sugestões de ajustes no Projeto Pedagógico dos Cursos, 

conscientização dos estudantes, melhorias dos laboratórios didáticos, dentre outras. 

Resultados esperados na formação dos petianos: A pesquisa contribuirá com o relacionamento 

interpessoal dos petianos com a comunidade acadêmica dos cursos, além de aplicar técnicas de 
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analise estatísticas dos dados obtidos pela pesquisa. 

Também, a pesquisa proporcionará o contato e conhecimento do ENADE, seus objetivos e métodos 

de aplicação. Isso resultará finalmente na percepção do estágio atual dos cursos oferecidos pela 

FEELT em relação ao cenário nacional. 

Metodologia de avaliação da atividade pelo grupo: Ao fim do questionário, poderá ser inserido 

algumas perguntas e abrir-se um espaço para sugestões para que o aluno possa avaliar a qualidade 

da pesquisa realizada. Assim, o grupo terá condições de avaliar a atividade, além de também, é claro, 

da autocritica dos envolvidos na pesquisa bem como tutor e coordenadores de curso. 

Local: Salas de aula onde as disciplinas do público alvo estarão sendo ministradas. 

Responsável pela organização: Todos os integrantes do grupo PET/Engenharia Elétrica 

Professor Orientador: Adélio José Moraes 

Público alvo: Alunos do sexto ao décimo período dos cursos oferecidos pela FEELT-UFU 

 

3.2.1.2 Estudo da viabilidade de utilização de Células de Combustível para produção de 

energia elétrica. 

Descrição/Justificativa: Consiste no estudo de verificação da possibilidade de uso de células 

combustíveis na produção de energia, garantindo o maior rendimento possível. Tudo sob a 

justificativa de 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. 

Período de realização: 2017-1. 

Objetivos: 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. 

Metodologia: Análise de modelos diversos de geração e o rendimento oferecido por ele depois de 

estudado todo seu processo produtivo e de funcionamento para julgar enfim se seria possível a 

aplicação real em atividades diversas e simples do dia a dia. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e análise feita juntamente com o professor orientador. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Desenvolvimento de modelos com aplicações 

gerais envolvendo células combustível com maior rendimento e aplicação simples, ajudando na 

diversidade na geração de energia e colaborando para o desenvolvimento de fontes alternativas de 

energia. 

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

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 e Laboratórios da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

Responsáveis pela organização: Gabriel Souza Zanatta, Cairo Silva Siqueira, Murilo Alves Pinto 

Veronez. 

Professor orientador: Adélio José de Moraes 

Público alvo: A sociedade como um todo e empresas de geração de energia elétrica a partir de 
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fontes alternativas. 

 

 

3.2.2 PESQUISAS INDIVIDUAIS 

 

3.2.2.1 Análise de Diferentes Modelos de Sistemas Fotovoltaicos 

 

Descrição/Justificativa: Atualmente observa-se um significativo crescimento da demanda de energia 

elétrica, associado à contínua queda de reservas de combustíveis fósseis e não renováveis e, como 

consequência, a crescente preocupação com o meio ambiente. Tal fato tem proporcionado novas 

alternativas para o desenvolvimento de fontes alternativas, limpas e renováveis. 

No Brasil, dentre as diversas fontes renováveis disponíveis, o sol é uma das mais abundantes. 

Porém, pouco disso é aproveitado, sendo que o país é localizado em uma região intertropical, sendo 

capaz de fazer uso da energia solar durante todo o ano. Além disso, os benefícios, mesmo que a 

longo prazo, incluem por exemplo, o desenvolvimento de regiões onde o uso de redes convencionais 

não é tão oportuno, principalmente quanto ao retorno financeiro. 

Existe um número incontável de possibilidades para se aproveitar essa importante fonte de energia 

que é o sol, sendo que essas partem desde pequenas instalações domésticas até grandes projetos 

voltados para a produção industrial. Porém, sua participação na matriz energética brasileira, quando 

comparada a outras fontes, ainda é muito pequena.  

Nesse sentido, este trabalho visa explorar as possibilidades de aproveitamento da energia solar 

visando sua conversão em energia elétrica para as mais diversas aplicações. Para tanto, serão 

analisados os diversos materiais e tecnologias atualmente disponíveis, afim de se identificar as 

melhores topologias para cada aplicação. 

Objetivos: Objetiva-se inicialmente familiarizar o estudante com as ferramentas necessárias para o 

desenvolvimento da pesquisa, tais como o software MATLAB, o qual é muito utilizado na realização 

de simulações e análises de dados, compreender os conceitos básicos sobre o tema, como modelos 

mais simples de instalações de sistemas fotovoltaicos e normas específicas relativas à utilização 

dessa forma de geração de energia elétrica.  

Período de Realização: 2017 

Metodologia: A primeira tarefa a ser realizada será o nivelamento do aluno, afim de possibilitar sua 

familiarização com as ferramentas necessárias. Além disso, é preciso apresentá-lo aos 

conhecimentos básicos acerca do tema e paralelamente coletar referências bibliográficas e demais 

materiais que possam ser úteis à pesquisa. 

A segunda tarefa será estudar e analisar os materiais e referências coletados com o intuito de se 

aprofundar ainda mais no tema. Juntamente a isso, continuar com a coleta de materiais, buscando 

sempre novos conhecimentos.  

Para a terceira tarefa, espera-se comparar as diferentes tecnologias, identificando aquela mais 

adequada para cada tipo de consumidor. Finalmente, espera-se que o desenvolvimento e 

aprendizado adquirido com a pesquisa possa proporcionar a publicação de artigo em evento técnico-

científico dando conclusão ao trabalho realizado. 
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Mecanismos de avaliação: Elaboração de relatórios parciais e final. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo?  

A atividade será acompanhada por meio de reuniões quinzenais do grupo PET para a avaliação do 

desenvolvimento das pesquisas individuais e coletivas. 

Resultados / produtos esperados com a atividade: Espera-se que o desenvolvimento da pesquisa 

proporcione a publicação de artigo em evento técnico-científico.  

Resultados esperados na formação dos petianos: Com a participação dos petianos em atividades 

de pesquisa individual e coletiva espera-se a obtenção de conhecimentos que geralmente não são 

abordados nas disciplinas da grade curricular, o fortalecimento do desenvolvimento de atividades em 

grupo e iniciação dos petianos no meio científico.     

Local: PET Engenharia Elétrica  

Responsável pela organização: Lincoln Társio Silva Oliveira 

Professor Orientador: Adélio José de Moraes 

Público alvo: Petianos do grupo PET Elétrica 

 

3.2.2.2 Desenvolvimento de métodos computacionais utilizando a linguagem C 

 

Descrição/Justificativa: A pesquisa se refere ao desenvolvimento através da linguagem C de 

mecanismos que resolvam de forma automática diversos métodos computacionais. 

Objetivos: O desenvolvimento de algoritmos que encontram a solução numérica (aproximada) para 

dados de problemas de aplicação. Implementar e executar os algoritmos em programas de 

computador para se obter resultados numéricos e estimar sua precisão.  

Período de Realização: 2017-1 

Metodologia: Por ser a parte inicial da pesquisa, o enfoque será principalmente no entendimento 

acerca dos métodos computacionais e no desenvolvimento dos primeiros protótipos dos algoritmos. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliações a serem realizadas por parte do petiano 

responsável pela pesquisa e seu orientador. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo?  

Serão realizadas reuniões onde os temas de pesquisas vão ser assunto para discursões, desde seus 

métodos até suas conclusões finais. 

Resultados / produtos esperados com a atividade: Com a pesquisa, espera-se obter um protótipo 

inicial a cerca de um algoritmo que desenvolva um dos métodos computacionais, encontrado assim 

um valor aproximado dentro de uma faixa de precisão. 

Resultados esperados na formação dos petianos: aprofundar os conhecimentos acerca dos 

métodos computacionais e na linguagem de programação C, além de expor aos demais petianos uma 

nova maneira de realizar desenvolvimentos matemáticos. 

Local: PET Engenharia Elétrica. 

Responsável pela organização: Laura Ribeiro Fardin 

Professor Orientador: Márcio José da Cunha 

Público alvo: Estudantes dos diversos campos da Engenharia Elétrica. 
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3.2.2.3 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.  

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. 

Período de Realização: 2017-1 

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. Visto que o equacionamento matemático e a 

montagem experimental da topologia estudada é extremamente complexa, a etapa de simulação 

computacional será de suma importância para determinar a relevância e as conclusões sobre o 

estudo.  

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

por parte de seu orientador. 

Qual será a 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. 

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. Também 

busca-se desenvolver um modelo computacional que possibilite o estudo desta tecnologia por meios 

virtuais. 

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. 

Local: PET Engenharia Elétrica. 

Responsável pela organização: Leonardo Resende Candido 

Professor Orientador: Augusto Wohlgemuth Fleury Veloso da Silveira 

Público alvo: Estudantes dos diversos campos da Engenharia Elétrica. 

 

3.2.2.4 Processo de Desenvolvimento Semiautomático de Ambientes de Realidade 
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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: 2017-1. 

Objetivos: Desenvolver um software que controle semi-automaticamente uma Subestação de 

Energia Elétrica, com isso facilitando manutenções e reparos na rede.   

Metodologia: Como essa é a parte final da pesquisa focaremos em observar os resultados retirados 

da prática a fim de corrigir erros, fazer melhorias ou até mesmo aprimorar o programa.  

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 que a 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 às 

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 

Professor Orientador: Alexandre Cardoso 

Público alvo: Empresas responsáveis pelo controle de subestações de energia elétrica. 

 

3.2.2.5 Controle de Sistemas Mecânicos de Vazão via Bluetooth  

Descrição/Justificativa: Devido a 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. Em vista que, em geral as máquinas de usinagem possuem um sistema de 

injeção de fluído de corte deficientes de controle, o estudo de estratégias abordando a redução de 

desperdícios ou escassez de fluido proporciona melhorias nos processos. Muitos estudos e 

processos, atualmente, necessitam de baixas vazões com fluídos em regiões específicas para 

determinar diversos comportamentos na usinagem. Assim sendo, o sistema proposto é composto 

por uma seringa e um controle via celular que permite maior flexibilidade, segurança e confiabilidade 

ao usuário. 

Período de realização: 2017-1. 

Objetivos: 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. 

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

Sistemas Embarcados, visto que deveríamos elaborar um software capaz de realizar o controle do 

processo. Posteriormente foi feito um estudo mediante aos processos de fabricação mecânica 

visando aquisição conhecimentos e domínio das variáveis do projeto. Após elaboração do software, 
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testes estão sendo feitos e um protótipo foi construído. Por fim, o projeto visa-se a otimização do 

sistema e possível comercialização. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e análise feita juntamente com o professor orientador. 

Resultados/produtos esperados com a atividade: Abordando essa perspectiva de controle para 

baixas vazões de fluídos de cortes, o protótipo “Controle de Sistemas Mecânicos de Vazão via 

Bluetooth” contribui efetivamente nesta frente de pesquisa, pois a partir deste sistema inteligente, é 

possível regular e obter vazões em um range de 700 a 1400 microlitros por segundo, de modo a 

aperfeiçoar os processos envolvendo baixos parâmetros de velocidade de corte, avanço e 

rugosidade. Tratando-se de um protótipo, o projeto ainda será incrementando e otimizado 

principalmente em relação aos quesitos mecânicos. 

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

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 e Laboratórios da Faculdade de Engenharia Elétrica e Faculdade de 

Engenharia Mecânica. 

Responsável pela organização: Rafael Garcia Sousa 

Professor Orientador: Fábio Vincenzi Romualdo da Silva 

Público alvo: Pesquisadores e empresas relacionados aos Processos de Fabricação Mecânica. 

 

3.2.2.6 Compreender e analisar os diferentes tipos de máquinas elétricas, analisando 

custo e rendimento. 

 

Descrição/Justificativa: As máquinas elétricas vêm crescendo cada vez mais na indústria em geral, 

sendo interesse de diversas pesquisas que visam aumentar o seu rendimento. Diferente das 

máquinas térmicas a diesel, que apresentam um aproveitamento de no máximo 40%, as máquinas 

elétricas apresentam um rendimento de mais de 90%. As máquinas elétricas são a base para o 

desenvolvimento de transformadores, geradores e motores elétricos, sendo, portanto, importantíssimo 

para a área de graduação do aluno. 

Objetivos: De início, o aluno terá que entender a teoria física e matemática por trás dos conceitos 

das máquinas elétricas. Tal objetivo será alcançado com pesquisas na internet, com artigos e 

publicações técnico-científicas e em livros básicos, para uma compreensão ampla dos conceitos. 

Para o tratamento dos dados, o aluno deverá familiarizar-se com o MATLAB, software importante no 

tratamento de dados. Por fim, o aluno entrará em contato com as máquinas e os processos de 

produção e montagem das máquinas. 

Período de Realização: 2017 

Metodologia: É necessário que o aluno se empenhe para entender o seu objeto de estudo, sendo 

assim, parte da sua pesquisa constitui em entendimento físico e matemático. Depois que o aluno 

conseguir nivelar seu conhecimento e aprender a tratar os dados no MATLAB, espera-se o 

envolvimento técnico desse com o objeto de estudo. 

Mecanismos de avaliação: Elaboração de relatórios parciais e final. 
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo?  

A atividade será acompanhada por meio de reuniões quinzenais do grupo PET para a avaliação do 

desenvolvimento das pesquisas individuais e coletivas. 

Resultados / produtos esperados com a atividade: Espera-se que o desenvolvimento da pesquisa 

proporcione a publicação de artigo em evento técnico-científico.  

Resultados esperados na formação dos petianos: Com a participação dos petianos em atividades 

de pesquisa individual e coletiva espera-se a obtenção de conhecimentos que geralmente não são 

abordados nas disciplinas da grade curricular, o fortalecimento do desenvolvimento de atividades em 

grupo e iniciação dos petianos no meio científico.     

Local: PET Engenharia Elétrica  

Responsável pela organização: Vitor Dias Andrade 

Professor Orientador: Adélio José de Moraes 

Público alvo: Petianos do grupo PET Elétrica 

 

3.2.2.7 Desenvolvimento de um software para o controle de uma cadeira de rodas 

através da voz 

 

Descrição/Justificativa: A acessibilidade é algo essencial na sociedade atualmente. Possibilitar que 

uma pessoa deficiente se movimente de forma independente é um grande avanço no quesito 

acessibilidade. 

A aplicação do reconhecimento de voz permitirá que um cadeirante, que possua uma cadeira 

motorizada, controle a mesma utilizando instruções direcionais básicas através da fala. Tal aplicação 

se baseará na aplicação Sphinx-4, que foi desenvolvida pela parceria entre Carnegie Mellon 

University, o Laboratório da Sun Microsystem, Mitsubishi Eletric Research Labs (MERL) e a Hewlett 

Packard (HP), com contribuições da University of California (UCSC) e do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT).  

Desenvolvido em linguagem Java, o Sphinx-4 permite que o reconhecimento da voz seja realizado de 

forma prática e intuitiva. 

 A aplicação é capaz de ser “treinada”, ou seja, com base nos diferentes tipos de voz o software é 

capaz de aprender e entender a fala com maior facilidade. 

Desse modo, será possível que um deficiente físico possui um grau de mobilidade maior nos 

ambientes urbanos, aumento a independência deste indivíduo perante a sociedade. 

Objetivos: A pesquisa tem como objetivo possibilitar que um cadeirante possa movimentar-se 

utilizando comandos de voz, desse modo será possível que o deficiente possua um grau de 

mobilidade maior nos centros urbanos. 

Todavia, um dos fatores que também contribuíram para o desenvolvimento desse projeto é a 

possibilidade do software funcionar sem necessitar de uma conexão com a internet. Já existem 

alguns aplicativos que fazem o reconhecimento da voz, mas poucos realizam sem conexão à internet, 

sendo uma vantagem para o Sphinx-4, que poderá ser utilizado sem uma conexão à internet. 

Além desse fator, podemos ressaltar o fato de que o software permite ser “treinado”, aprimorando 

suas funcionalidades ao longo do tempo e se adaptando aos diversos tipos de usuários.  
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Período de Realização: 2017 

Metodologia: Primeiramente será necessário que o aluno realize a revisão bibliográfica, ou seja, 

pesquisar sobre o tema da pesquisa em artigos, livros, manuais, como o intuito de nivelar o aluno. 

Desse modo, o mesmo será capaz de desenvolver sua pesquisa ao longo do tempo 

A segunda tarefa será analisar os materiais coletados na fase inicial da pesquisa, objetivando o 

aprofundamento do tema. Paralelamente a esse procedimento, a coleta de materiais continuará, para 

sempre se obter novos conhecimentos. 

Por fim, espera-se realizar a implementar do software em questão, possibilitando que o mesmo seja 

utilizado para melhorar a acessibilidade dos deficientes físicos. Finalmente, espera-se que o 

desenvolvimento e aprendizado adquirido com a pesquisa possam proporcionar a publicação de 

artigo em evento técnico-científico dando conclusão ao trabalho realizado. 

Mecanismos de avaliação: Elaboração de relatórios parciais e final. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo?  

Serão realizadas reuniões onde os temas de pesquisas vão ser assunto para discursões, desde seus 

métodos até suas conclusões finais. 

Resultados / produtos esperados com a atividade: Espera-se que o desenvolvimento da pesquisa 

proporcione a publicação de artigo em evento técnico-científico.  

Resultados esperados na formação dos petianos: Com a participação dos petianos em atividades 

de pesquisa individual e coletiva espera-se a obtenção de conhecimentos que geralmente não são 

abordados nas disciplinas da grade curricular, o fortalecimento do desenvolvimento de atividades em 

grupo e iniciação dos petianos no meio científico.     

Local: NTA (Núcleo de Tecnologias Assistivas) – UFU 

Responsável pela organização: Adriano Ghenov Pimenta 

Professor orientador: Eduardo Lázaro Martins Naves 

Público alvo: Comunidade Acadêmica 

 

3.2.2.8 Produção sustentável de energia alternativa proveniente do vento 

 

Descrição/Justificativa: A presente pesquisa se refere ao estudo dos equipamentos e das etapas de 

produção de energia limpa proveniente dos ventos. 

Atualmente observa-se um significativo crescimento da demanda de energia elétrica, associado à 

contínua queda de reservas de combustíveis fósseis e não renováveis e, como consequência, a 

crescente preocupação com o meio ambiente. Tal fato tem proporcionado novas alternativas para o 

desenvolvimento de fontes alternativas, limpas e renováveis. 

A participação deste tipo de energia na matriz energética brasileira, quando comparada a outras 

fontes, ainda é muito pequena.  

Nesse sentido, este trabalho visa explorar as possibilidades de aproveitamento da energia eólica 

visando sua conversão em energia elétrica para as mais diversas aplicações. Para tanto, serão 

analisados os diversos materiais e tecnologias atualmente disponíveis, afim de se identificar as 

melhores topologias para cada aplicação. 

Objetivos: Visa o desenvolvimento de técnicas e ou equipamentos para melhorar a eficiência do 
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processo de produção de energia elétrica no brasil, devido ao seu alto potencial energético 

proveniente dos ventos, e como o resultado deste trabalho a elaboração de um artigo técnico com as 

principais conclusões obtidos ao longo do desenvolvimento projeto. 

Período de Realização: 2017-1 

Metodologia: Pelo fato de ser o início da pesquisa, o enfoque será principalmente no estudo e 

entendimento do mecanismo do processo, e analisar as eficiências das mercadorias que já estão no 

mercado. 

Mecanismos de avaliação: Autocrítica e avaliações a serem realizadas por parte do petiano 

responsável pela pesquisa e seu orientador. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo?  

Serão realizadas reuniões onde os temas de pesquisas vão ser assunto para discursões, desde seus 

métodos até suas conclusões finais. 

Resultados / produtos esperados com a atividade: Com a pesquisa, espera-se obter técnicas e 

equipamentos que melhorem os resultados de eficiência energética vindo dos ventos. 

Resultados esperados na formação dos petianos: aprofundar os conhecimentos acerca das 

energias alternativas, entendimento de software de análise e entre outros aprendizados. E com o 

intuito de publicação do artigo em evento técnico-científico. 

Local: PET Engenharia Elétrica. 

Responsável pela organização: Icaro Roger Quites Rodrigues 

Professor orientador: Adélio José de Moraes 

Público alvo: Estudantes dos diversos campos da Engenharia Elétrica. 

 

Observação: Não consta a pesquisa individual do Petiano Mateus Franco Silva, pois o mesmo deverá 

desligar-se do programa neste semestre letivo.  

 

 
 
 

3.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO  
 

3.3.1 ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE 

 

Descrição/Justificativa: A tecnologia da informação se desenvolveu rapidamente nos últimos anos 

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

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

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

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

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

Apresentação da internet e formas de se estabelecer a comunidade virtual também se faz 

necessário no cenário atual. Essa é uma atividade típica de extensão e de caráter coletivo. 

Período de realização: início em 2017-1 

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

UFU, promovendo a inclusão digital dos mesmos. 
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Metodologia: Esta é uma atividade típica de extensão e de caráter coletivo que consiste no 

oferecimento de aulas de informática básica. A atividade será dividida em 10 temas, aos quais serão 

propostos em 10 encontros que ocorrerão semanalmente, aos sábados, de forma consecutiva, para 

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

possível colaboração de outros alunos da graduação que atuarão como monitores para auxiliar no 

aprendizado dos participantes do projeto. Cada encontro terá duração de 2 horas-aula. 

Ao fim do projeto é dado ao participante que comparecer em 7 aulas ou mais um certificado de 20 

horas-aula. 

A cada encontro um ministrante conduzirá a aula e outros 4 monitores auxiliarão os participantes ao 

decorrer da mesma. Esta será embasada em um material teórico que será revisto antes do inicio da 

atividade a fim de atualizá-lo e complementá-lo. 

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. Além disso, visa-se que os petianos aumentem sua percepção do mundo de 

um ponto de vista social, sendo que os mesmos estarão envolvidos em um projeto juntamente com a 

comunidade externa, que possui diferentes classes sociais, culturas, histórias, etc. 

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 externa à UFU 
 
 

3.3.2 XXIX E XXX TROTE SOCIAL 

 

Atividade descrita no item 3.4.1. 

 
 
 

3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR 
   

3.4.1 XXIX E XXX 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, 
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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 uma premiação a ser escolhida pelas entidades envolvidas. 

Período de realização: 2017-1 (XXIX Trote Social) e 2017-2 (XXX 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 afetam parte da 

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

conscientes do seu compromisso social. 

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; 

e) Visitas técnicas a empresas da 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 



Planejamento de Atividades 

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

técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do projeto e atender famílias e/ou 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 e a 

experiência de realizar uma atividade em grupo com outras entidades da universidade.   

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

social e reuniões semanais do PET/Elétrica envolvendo a auto critica dos petianos. 

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. 

 

3.4.3 XV JORNADA DA ENGENHARIA ELÉTRICA - XV JEEL 

 

Atividade descrita no item 3.1.5. 

 

       3.4.4 XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA – XIV CEEL 

 

Atividade descrita no item 3.1.6. 

 

         3.4.5 REUNIÕES INTERPET  

 

Descrição/Justificativa: São reuniões organizadas pelos petianos dos vários grupos PET da UFU, 

com o objetivo de discutir a situação atual do programa, produzir eventos conjuntos e etc. 

Período de realização: 2017-1 e 2017-2. 

Objetivos: As reuniões têm o intuito de avaliar o programa PET dentro da universidade, discutir a 

situação atual dos bolsistas e tutores, promover eventos conjuntos e etc. 

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

semestre 2017-1 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 à 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.  
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Resultados esperados na formação dos petianos: Com essa atividade visamos que os petianos 

aprimorem 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. 

 

         3.4.6 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: 2017-1 e 2017-2. 

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. 

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 
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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: 2017-1 e 2017-2 

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 

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: 2017-1 

Objetivos: Completar o quadro de petianos. 

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

processo seletivo. 

Na seleção de novos petianos para o ano de 2017, 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. 
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Resultados/produtos esperados com a atividade: Espera-se completar o quadro de petianos para 

o ano de 2017. 

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  
    

A tutoria, assim como o conjunto de petianos que compõem o Grupo, é dinâmica ao longo do tempo, 

mas com objetivos bem definidos. Considerando que o tutor coordena de forma direta ou indireta 

todas as atividades e ações do PET - Eng. Elétrica, promove-se a interação com os petianos 

enfatizando-se os seguintes aspectos: pertinência da atividade segundo o caráter técnico/filosófico do 

PET, impacto no Curso, organização, divulgação, apoios administrativo e financeiro, avaliação dos 

resultados, entre outros. 

A metodologia utilizada na Educação Tutorial pelo tutor junto ao Grupo é implementada 

principalmente pelas seguintes ações: 

 Atribuição de responsabilidades na realização de cada atividade, desenvolvendo a autonomia 

e a capacidade de resolver problemas, agindo individualmente e coletivamente; 

 Realização de atividades em grupo e subgrupos 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;  

 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; 

 Exercício da criatividade na concepção e execução das atividades; 

 Amplo debate na realização das diversas atividades, com estímulo aos acertos e 

conscientização dos erros cometidos; 

 Conscientização da necessidade de se criar ações e eventos destinados aos alunos do Curso 

de Graduação, estimulando o espírito de colaboração dos componentes do Grupo; 

 Estímulo à participação em projetos de extensão e junto a outros PETs, o que agrega e 

amplia valores, além de envolver a comunidade externa à UFU; 

As seguintes ações caracterizam avanços qualitativos na formação acadêmica e cidadã dos petianos: 

 A existência de minicursos/palestras oferecidas pelos petianos aos alunos do Curso de 

Graduação, onde são desenvolvidos os aspectos técnicos, didáticos, de oratória, entre 

outros; 
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 Sensibilização dos petianos em relação à necessidade de colaboração com a comunidade 

carente externa à Instituição, exercitando a cidadania através da participação e ampla 

discussão dos temas de extensão; 

 Conscientização dos petianos no sentido de ampliar e consolidar as pesquisas científicas 

individuais e coletivas, destacando a importância deste tipo de atividade para o petiano no 

que se refere à iniciativa, criatividade, autonomia e domínio de ferramentas básicas do 

pesquisador (língua inglesa, técnicas computacionais e de laboratório etc.); 

 Na realização das atividades do PET, no que se refere ao aspecto de Metodologia Científica, 

enfatiza-se a importância e particularidades da redação de textos técnicos; 

 Ocorrência de debates no seio do Grupo, com base em filmes, livros e artigos de atualidade, 

em torno de assuntos técnicos, culturais, de ética e de cidadania; 

 Realização de debates no grupo de artigos sobre temas de caráter político/social/filosófico, 

onde é destacada a importância da consciência do papel de cada um no grupo, na 

universidade e na sociedade. 

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. 

 XV CEEL (XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA) 

 PERÍODO PREVISTO: 2017-2. 

 XXIX E XXX TROTE SOCIAL 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 (XXIX TROTE SOCIAL) E 2017-2 (XXX TROTE SOCIAL). 

 CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2. 

 CURSO DE MATLAB 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2.  

 CURSO DE HP 50G 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2.  

 CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2. 

 PROCESSO SELETIVO 
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PERÍODO PREVISTO: 2017-1. 

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

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2. 

  ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE  

PERÍODO PREVISTO: 2017-1.  

 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: 2017-1 e 2017-2. 

 INTERPET 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2. 

 CINE INTERPET 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2. 

 PLANTÃO PET 

PERÍODO PREVISTO: 2017-1 e 2017-2. 

 
 
 
Local e data: Uberlândia, 17 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor(a): Adélio José de Moraes 

 
 
 
 


