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Planejamento Anual de Atividades – 2013 
(01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013) 

 
1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 
1.2. Grupo: PET Engenharia Elétrica 
1.3. Home Page do Grupo: http://www.pet.eletrica.ufu.br 
1.4. Data da Criação do Grupo: Abril/1992 
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos):  
1.6. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia Elétrica 
1.7. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           (X) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome do Tutor: Geraldo Caixeta Guimarães, Dr. 
1.9. E-Mail do Tutor: gcaixetag@gmail.com; gcaixeta@ufu.br  
1.10. Titulação e área: PhD, Sistemas de Energia Elétrica 
1.11. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Janeiro/1994 

 
2. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 No planejamento geral das atividades considere: 

 O compromisso com a formação acadêmica de qualidade, ética e cidadã; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensão; com a preparação dos alunos para atuar no seu futuro campo 
profissional e com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Participação dos integrantes do grupo em atividades que visem à interação entre bolsistas e não 
bolsistas e com o curso de graduação ao qual está vinculado, de modo a viabilizar o efeito 
multiplicador do PET sobre a comunidade acadêmica e a interação do grupo com o projeto 
pedagógico do curso. 

 O desenvolvimento de competências básicas pelos integrantes do grupo no uso da linguagem 
escrita e oral, em idioma estrangeiro e na área de tecnologias de informação e comunicação. 

 Atividades inovadoras na graduação. 

 Ações para diminuir a evasão e repetência no(s) curso(s) de graduação. 

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados em 2009 deverão manter, no preenchimento do formulário, as atividades 
definidas na proposta que encaminharam a SESU/MEC por ocasião do referido Edital. 
 

http://www.pet.eletrica.ufu.br/
mailto:gcaixetag@gmail.com
mailto:gcaixeta@ufu.br
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2.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 
 No planejamento de atividades de ensino considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Contribuição para o desenvolvimento de novas práticas e experiências pedagógicas no curso de 
graduação ao qual o grupo está vinculado. 

 Complementaridade entre ações de pesquisa e extensão e os temas/ações tratados no âmbito do PET.  

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica do curso ao qual 
está vinculado. 

 A contribuição para a formação cidadã dos integrantes do grupo e o desenvolvimento social. 

 Resultados esperados (produção de material didático, apresentação e publicação de trabalhos). 
 
* Na descrição das atividades, destacar a forma como as ações de ensino, pesquisa e extensão serão 
desenvolvidas. 
  

O PET/Eng.Elétrica/UFU utilizou a seguinte convenção: 

2013-1: Corresponde ao período de Janeiro de 2013 a Junho de 2013; 

2013-2: Corresponde ao período de Julho de 2013 a Dezembro de 2013. 

 

A) XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIII JEEL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

OBJETIVOS: Fornecer um meio em que estudantes, pesquisadores e profissionais atuantes 

nas diversas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica possam participar de palestras, 

minicursos, visitas técnicas e feira de produtos e serviços de empresas do ramo, obtendo, 

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

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

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

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

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

papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEEL é um evento cuja organização requer um período de, no mínimo, um 

ano. Neste sentido, a organização da próxima edição iniciou-se no primeiro semestre de 

2012 e deverá se estender até a data prevista para a realização. A princípio, há uma divisão 

dos componentes do grupo PET entre quatro comissões (Informática, Infraestrutura, 

Relações Públicas e Técnico-Científica) que trabalham em suas respectivas áreas para que 

a execução do evento obtenha sucesso. A interligação das atividades de cada comissão é 

feita tanto em reuniões ordinárias do grupo quanto em reuniões exclusivas para o próprio 

evento. A XIII JEEL possuirá duração de uma semana sendo composta de palestras e 

minicursos de caráter técnico-profissional, visitas técnicas e feira expositiva de empresas 

atuantes na área de Engenharia Elétrica, abrangendo principalmente as seguintes vertentes: 

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

Sistemas de Energia Elétrica. 

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 
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universidade (palestras e feira de exposições, em que há contato direto dos profissionais 

com os estudantes de engenharia) e, numa relação bilateral, a universidade vai até o meio 

profissional (visitas técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento 

(estudantes ou profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: 28 de Outubro a 01 de Novembro de 2013. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes, pesquisadores e profissionais de Engenharia Elétrica e áreas 

afins, de Uberlândia e região. 

 

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

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

PET/Eng.Biomédica e a Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. 

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

profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 

apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: O evento tem duração de uma semana sendo o primeiro dia reservado para a 

cerimônia de abertura com apresentação de uma palestra sob um tema mais abrangente da 

área de Engenharia Elétrica. Todos os demais dias são destinados às sessões técnicas para 

apresentação dos artigos científicos que foram previamente revisados e aprovados por um 

corpo de revisores compreendido por professores da Faculdade de Engenharia Elétrica da 

UFU e docentes convidados de outras instituições superiores. 

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

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

inovadoras no âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica.  

PERÍODO PREVISTO: 25 a 29 de Novembro de 2013. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

C) XI JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica e demais grupos que integram o InterPET/UFU. 

OBJETIVOS: Dentre os objetivos da Jornada PET, destacam-se: promover a interação entre 

comunidade externa e universidade, e também entre os grupos PET da universidade; 

contribuir para a formação pessoal e profissional dos acadêmicos integrantes dos grupos 

PET, incentivando-os a explorarem novos conhecimentos e práticas pedagógicas baseadas 

na funcionalidade social; colaborar, por meio da discussão do tema articulador da Jornada 

PET, para o conhecimento da atual conjuntura nacional e os seus reflexos na formação e 

futuro dos participantes. Além disso, há o intuito de despertar nos participantes um maior 

interesse por eventos desenvolvidos no interior da universidade, ao apresentar-lhes um 

panorama dos cursos e das diversas possibilidades de áreas de atuação do mercado de 

trabalho. 
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DESCRIÇÃO: A Jornada PET é um evento típico de extensão, destinado à comunidade 

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

duração de uma semana, o evento consiste de oficinas, mesa redonda, atividades culturais 

e exposição de banners (mostra de profissões). O PET/Eng.Elétrica, além de pertencer a 

uma das comissões organizadora do evento, ainda elaborará uma oficina, a qual terá a 

temática central do evento relacionada ao curso de Engenharia Elétrica e à atuação do 

profissional dessa área. Atuando como ministrantes, os petianos têm a oportunidade de 

desenvolver habilidades específicas como falar em público e transmitir conhecimentos.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2013. 

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

  

D) XXI E XXII TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

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

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

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

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

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

UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, alimentícia e afetiva) que 

assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem como objetivo 

tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso social. 

DESCRIÇÃO: 

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

(a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

 A Universidade Federal de Uberlândia; 

 A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

 O curso de graduação em Engenharia Elétrica e seus quatro certificados de estudo 

(Controle e Automação, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia de 

Computação, Sistemas de Energia Elétrica); 

 O curso de graduação em 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. 

PERÍODO PREVISTO: 2013-1(XXI Trote Social) e 2013-2(XXII Trote Social). 
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PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Eng.Elétrica e Eng.Biomédica. 

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

para os calouros mais participativos. 

 

E) V SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica juntamente a maioria dos demais grupos que integram 

o InterPET/UFU. 

OBJETIVOS: Pretende-se, com a realização da Semana do Meio Ambiente, propiciar 

condições para que alunos e professores da Universidade Federal de Uberlândia se 

integrem com a comunidade externa em torno de discussões que visem à concepção de 

ideias relacionadas à atuação do homem na conservação e na utilização dos recursos 

naturais. Devido às grandes proporções do Dia Mundial do Meio Ambiente, realiza-se tal 

evento na universidade com o intuito de despertar nos participantes o senso de 

corresponsabilidade pelo modelo de gestão ambiental em uma sociedade que pretende ser 

sustentável.  

DESCRIÇÃO: O evento, de caráter predominantemente extensionista, ocorrerá próximo ao 

Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho), promovendo orientações, discussões e a 

conscientização dos participantes. Para tal, serão realizadas mesas redondas, palestras, 

minicursos, oficinas, exposição de projetos e trabalhos que abordem temas ecológicos, além 

de contar com a exibição e debates de filmes, documentários e apresentações culturais. 

Tudo isso permite aos grupos PET a oportunidade de desenvolverem atividades com temas 

que, a primeira vista, não parecem relacionados à sua área de atuação, exigindo criatividade 

e pensamento crítico dos petianos. 

PERÍODO PREVISTO: Primeiro semestre de 2013, em datas próximas ao Dia Mundial do 

Meio Ambiente (05 de junho). 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade interna e externa à universidade. 

 

F) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

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

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

de conclusão de curso. 

DESCRIÇÃO: O curso de MATLAB é obviamente uma atividade de ensino. Este deverá ter 

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

expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos.  

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

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

prova ou trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de no mínimo 75% 
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nas aulas. Ao final do curso será feita uma avaliação deste por parte dos participantes, a fim 

de verificar o nível de satisfação e recolher sugestões para que as próximas edições sejam 

constantemente aprimoradas. 

PERÍODO PREVISTO: 2013-1 e 2013-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

G) CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

utilizadas para simulação de circuitos elétricos e desenvolvimento de placas de circuitos 

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

simulações antes de montarem os circuitos dos projetos elétricos cobrados nas disciplinas, 

pois isto permite a verificação prévia de seu funcionamento. O curso de graduação não 

oferece nenhum estudo específico sobre essas ferramentas de simulação e prototipagem, o 

que motiva ainda mais o grupo a desenvolver essa atividade. Objetiva-se também, com as 

simulações, facilitar a compreensão do funcionamento básico dos componentes abordados 

na teoria das disciplinas de Circuitos Elétricos, Eletrônica Analógica, Eletrônica Digital e 

Eletrônica de Potência.  

DESCRIÇÃO: Este curso é mais uma das atividades de ensino do grupo PET/Eng.Elétrica 

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

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

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

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

prova ou trabalho aplicado ao final do curso, bem como ter frequência de, no mínimo, 75% 

nas aulas. Além disso, será feita uma avaliação do mesmo por parte dos participantes, a fim 

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

PERÍODO PREVISTO: 2013-1 e 2013-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos das engenharias Elétrica e Biomédica. 

 

H) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: Destina a premiar os calouros que mais participarem das atividades do Trote 

Social – também organizado pelo grupo em conjuntos com outras entidades da faculdade – 

sendo ministrado quando os alunos se encontram no segundo período do curso da 

graduação. Possibilita aos ouvintes um primeiro contato 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. 

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

PERÍODO PREVISTO: 2013-1 e 2013-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação em Engenharia Elétrica, cursando o segundo 

período, que forem mais participativos durante as últimas edições do Trote Social.  

 

I) CURSO DE EXCEL  

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

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

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

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

resultados, por meio de tabelas dinâmicas e gráficos.  

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

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

práticas, ministradas pelos próprios petianos. Uma apostila como auxílio aos participantes 

do minicurso será desenvolvida pelos ministrantes. O método de aprovação seguirá a forma 

feita nos outros minicursos. Sendo assim, o participante deve obter um rendimento superior 

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

freqüência de no mínimo 75% nas aulas. Ao final será feita uma avaliação da qualidade do 

curso, de modo a verificar métodos e formas de aprimorar o próximo curso a ser ministrado. 

PERÍODO PREVISTO: 2013-1 e 2013-2. 

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

 

J) ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do grupo PET/Eng.Elétrica. 

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

uberlandense, promovendo a inclusão digital dos mesmos. 

DESCRIÇÃO: A tecnologia da informação está se desenvolvendo de forma muito rápida, 

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

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

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

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

desligar um computador), até noções dos softwares mais utilizados, como Word e Paint, 

apresentação da internet e formas de se estabelecer a comunicação virtual. Esta é uma 

atividade típica de extensão e de caráter coletivo. 

PERÍODO PREVISTO: Junho a Setembro de 2013. 

PÚBLICO ALVO: Idosos da comunidade uberlandense. 
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K) III E IV TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – TUR 

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

Uberlândia (UFU). 

RESPONSÁVEIS:  

Para organizar o III TUR: 

Membros do PET/Eng.Elétrica: Fernando Beletti, Isabel Cristina Vieira Borsari, Larissa 

Arantes Pinto, Lucas Andrade Moura, Lucas Wesley de Lima, Victor Firmino Vança e Vítor 

Augusto Santos Silva; 

Membros da Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica (CONSELT): Luthuli 

Akanni, Marina Brandão e Matheus Gabriel Gonçalves; 

Aluno da graduação com experiência neste tipo de evento: Clarson Gaíva Júnior. 

Para organizar o IV TUR: Para este evento, os Integrantes do PET/Eng.Elétrica, bem como 

outros componentes, ainda deverão ser definidos, visto que a organização da quarta edição 

deverá ser iniciada apenas após a conclusão da terceira edição. 

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

despertar o interesse dos estudantes da graduação para a realização de projetos 

elaborados, visando aumentar o reconhecimento da FEELT dentro da UFU. Além disso, o 

torneio tem a finalidade de promover o aperfeiçoamento prático e intelectual de seus 

participantes; apresentar maior contato com o cenário técnico-científico; promover a 

integração entre os alunos de períodos diferentes, uma vez que os alunos somente têm 

noções de robótica nos últimos períodos de seu curso; disponibilizar recursos, materiais, 

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

capacitação dos mesmos. 

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

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

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

cada edição. A competição é dividida em duas etapas: Classificatória e Final. Na primeira, a 

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

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

seis melhores grupos seguindo o mesmo critério da corrida Classificatória. 

PERÍODO PREVISTO:  

III TUR: Realização de 5 a 7 de junho de 2013. 

IV TUR: Planejamento de junho de 2013 até a realização do evento prevista para abril de 

2014. 

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

participação de alunos de engenharias e ciência da computação. 

 

L) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Hugo França Queiroz, Lucas Wesley de Lima, Victor Firmino Vança 

(membros do PET/Eng.Elétrica). 
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OBJETIVOS: Proporcionar um maior contato com a língua francesa, possibilitando melhor 

aprendizado e um maior contato com o idioma com aqueles que o estudam, além de 

oferecer a troca de experiência entre pessoas com diferentes níveis de conhecimento da 

língua. Desenvolvimento em diversas abordagens do idioma com o contato auditivo, visual e 

oral. 

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação “La Petite Pause”, organizado pelo 

PET/Eng.Elétrica em parceria com petianos do PET/Eng.Mecânica, tem como objetivo 

abranger aqueles que se interessam pela língua e cultura francesa. Durante os encontros, 

procura-se a interação entre os participantes com atividades em duplas ou grupos maiores, 

buscando um ambiente descontraído de forma a proporcionar a espontaneidade dos 

participantes. As atividades são características de ensino e extensão, visto que os 

encontros são abertos à participação do público externo à universidade, e seus encontros 

são constituídos por análise e interpretação de músicas e vídeos, realização de jogos 

interativos (quiz, jogos de tabuleiro, criação de histórias etc) e percorrem os campos da 

lexicologia, sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. Pretende-se realizar dez encontros 

com duração de uma hora cada, todos às sextas-feiras a partir das 17h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2013-1 e 2013-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua francesa. 

 

M) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “WHAT’S UP?” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do PET/Eng.Elétrica. 

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

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

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

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

DESCRIÇÃO: O Grupo de Conversação “What’s up?” tem como objetivo envolver aqueles 

que se interessam pela língua inglesa dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Nos 

encontros, promove-se a interação entre os participantes, a fim de estimular a conversação 

e a imersão na língua. Para isso utiliza-se de dinâmicas em grupo, buscando um ambiente 

descontraído de forma a proporcionar a espontaneidade dos participantes. A atividade tem 

característica de ensino e extensão, pois é aberta a toda a comunidade interessada em 

praticar seus conhecimentos em língua inglesa, sendo constituída por análise e 

interpretação de músicas e vídeos, realização de jogos interativos (quiz, jogos de tabuleiro, 

criação de histórias etc) que percorrem os campos da lexicologia, sintaxe, sotaque e 

compreensão auditiva. Pretende-se realizar encontros com duração de uma hora cada, às 

sextas-feiras a partir das 16h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2013-1 e 2013-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua inglesa. 
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N) APOIO NA REALIZAÇÃO DA X CONFERÊNCIA BRASILEIRA SOBRE 

QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA (CBQEE) 

LOCAL: Tauá Grande Hotel e Termas de Araxá (Araxá-MG). 

RESPONSÁVEIS: Os integrantes do PET/Eng.Elétrica formarão um grupo de apoio para a 

realização do evento em Araxá. Salienta-se que a Conferência Brasileira sobre Qualidade da 

Energia Elétrica (CBQEE) já esteve sediada em todas as regiões do Brasil, sendo essa uma 

de suas principais características. Em sua décima edição, a conferência retorna para Minas 

Gerais sob a organização conjunta da Universidade Federal de Uberlândia e da 

Universidade Federal de Itajubá. 

OBJETIVOS: A Conferência Brasileira sobre Qualidade da Energia Elétrica (CBQEE) é o 

maior evento dedicado ao assunto em toda a América Latina e visa promover a 

disseminação de conhecimentos específicos relacionados ao tema. Nesse sentido, o 

PET/Eng.Elétrica pretende auxiliar na organização logística e, assim, contribuir para o 

sucesso do evento que apresenta relevante importância no âmbito do setor elétrico nacional. 

Além disso, acredita-se que essas atividades podem trazer novas experiências que 

possibilitem o desenvolvimento de aptidões dos petianos. 

DESCRIÇÃO: As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng.Elétrica serão de caráter de 

apoio à organização e suporte à montagem e manutenção da estrutura necessária nos dias 

de realização do evento.  

PERÍODO PREVISTO: 25 a 28 de junho de 2013. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes e Pesquisadores de Engenharia Elétrica, mais especificamente 

da área de Qualidade da Energia Elétrica. 

 

O) DESENVOLVIMENTO DE UM SOFTWARE PARA ANÁLISE E 

PROCESSAMENTO DE IMAGENS (Pesquisa) 

ALUNO(S): Fernando Beletti (petiano)  

OBJETIVOS: A pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um software 

para análise e processamento de imagens que tem como usuário final, usuários não-

especialistas em análise e processamento de imagens. A principal motivação é o crescente 

uso de imagens nas mais variadas especialidades da ciência que exigem que os 

pesquisadores de diversos campos busquem a ajuda de um pesquisador da área de 

computação para poder desenvolver seus trabalhos. Desta forma, o software seria uma 

ferramenta amigável a estes usuários, funcionando como um pequeno laboratório de análise 

e processamento de imagens. 

ORIENTADOR: Prof. André Ricardo Backes, Dr., FACOM/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2012 à Dezembro de 2013. 
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P) DISPOSITIVOS SUPERCONDUTORES LIMITADORES DE CORRENTE DE 

CURTO-CIRCUITO (Pesquisa) 

ALUNO(S): Hugo França Queiroz 

OBJETIVOS: Devido à busca por melhorias na qualidade da energia elétrica, foi proposta 

uma pesquisa com dispositivos supercondutores FCL (“Fault Current Limiters”), os quais são 

capazes de reduzir os níveis de correntes de curto circuito. Um curto circuito é um a ligação 

de baixa impedância entre dois pontos de potenciais diferentes. No momento do curto 

circuito acontece um a rápida elevação da corrente atingindo valores superiores a dez vezes 

a corrente nominal do circuito. Com a elevação da corrente, surgem efeitos mecânicos e 

efeitos térmicos, que prejudicam os componentes dos equipamentos. Primeiramente, será 

necessário ter um conhecimento teórico baseado na supercondutividade. As descobertas 

relacionadas aos materiais supercondutores surgiram em 1911 e a partir daí foram aplicados 

em pesquisas voltadas à Engenharia Elétrica. No setor elétrico, são utilizados materiais 

supercondutores em transformadores, limitadores de corrente, armazenadores de energia, 

cabos, motores, dentro outros. Em seguida, o principio de funcionamento de um FLC será 

explorado, conhecendo as diversas características, propriedades físicas e suas aplicações. 

Por fim, será proposta uma nova filosofia de dispositivo limitador de corrente de curto-

circuito utilizando materiais supercondutores. 

ORIENTADOR: José Carlos de Oliveira, Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2013 a Dezembro de 2013. 

 

Q) MITIGAÇÃO DOS AFUNDAMENTOS DE TENSÃO ATRAVÉS DO USO DO 

RESTAURADOR DINÂMICO DE TENSÃO (DVR) EM SISTEMAS 

ELÉTRICOS (Pesquisa) 

ALUNO(S): Isabel Cristina Vieira Borsari e Victor Firmino Vança (petianos). 

OBJETIVOS: As preocupações com os diversos temas relacionados com a qualidade da 

energia elétrica têm sido cada vez mais comuns às concessionárias de energia elétrica e os 

consumidores em geral. Tais preocupações são voltadas para a ocorrência de distúrbios 

elétricos capazes de comprometer o desempenho e a vida útil de equipamentos e 

dispositivos, além de afetar ou interromper variados processos industriais; entre esses 

distúrbios, os afundamentos de tensão são considerados os que mais causam prejuízos aos 

consumidores, tendo como principais vítimas as instalações industriais. Com isto, na busca 

de soluções técnica e econômica viáveis, várias alternativas são disponíveis através da 

aplicação de equipamentos mitigadores do referido distúrbio, dentre eles estão os 

restauradores dinâmicos de tensão (DVR = “Dynamic Voltage Restorer”). A nossa pesquisa 

tem como objetivos principais o levantamento do estado da arte do tema em questão 

incluindo-se as normas e/ou recomendações nacionais e internacionais aplicadas ao 

distúrbio; fazer considerações em linhas gerais dos principais equipamentos aplicados à 

mitigação dos afundamentos de tensão que é o foco deste projeto e estabelecer as razões e 
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justificativas da escolha em usar o DVR como equipamento de mitigação do distúrbio aqui 

focalizado; além do desenvolvimento de mitigação dos afundamentos de tensão; simulações 

digitais das topologias do DVR apresentadas no item anterior utilizando o software ATPDraw 

e no final da pesquisa gerar um relatório final do projeto. 

ORIENTADOR: Prof. Milton Itsuo Samesima, Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2013 a Março de 2014. 

 

R) CONTROLE DO RUÍDO DE UMA MÁQUINA ELÉTRICA DE RELUTÂNCIA 

VARIÁVEL POR MEIO DO CONJUGADO (Pesquisa) 

ALUNO(S): Jan Augusto Rocha Ribeiro e Lucas Moura Andrade (petianos) 

OBJETIVOS:  

Primeiramente, o objetivo será buscar um entendimento do funcionamento das máquinas de 

relutância variável. Para isto, será feita uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto, de forma 

a ampliar os conhecimentos sobre o estabelecimento do conjugado (Torque) dessas 

máquinas e as suas características ligadas a corrente elétrica. Através de vários ensaios 

realizados em uma máquina de relutância monofásica, dentro do LACE (Laboratório de 

Acionamentos Elétricos) da UFU, pode-se observar que quando esta opera ela produz muito 

barulho e ruído. Vários estudos indicam que uma das causas desse ruído é o conjugado do 

rotor. Dentro deste contexto foi traçado o objetivo desta pesquisa o qual consiste em reduzir 

o ruído da máquina de relutância sem causar uma perda grande de conjugado. Para cumprir 

esta meta, será buscado informações técnicas dentro da base bibliográfica composta de 

artigos do IEEE e livros técnicos da área. Com esta pesquisa espera-se desenvolver uma 

forma de controlar a corrente que gera o conjugado e por meio desta técnica reduzir os 

ruídos da máquina sem prejudicar o seu rendimento. 

ORIENTADOR: Prof. Augusto Fleury, Dr. Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2012 a Setembro de 2013. 

 

S) SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE REDES INDUSTRIAIS MODBUS 

(Pesquisa) 

ALUNO(S): Filipe Marques Barbosa e Vitor Augusto Santos Silva (petianos). 

OBJETIVOS: A motivação para esta pesquisa surge diante da grande importância dos 

protocolos de comunicação utilizados na supervisão e controle de processos de fabricação. 

A pesquisa tem como principal objetivo o estudo de redes industriais com protocolo de 

comunicação de dados MODBUS, utilizando sensores, CLPs, controladores e etc para o 

controle, a automação e a supervisão dos processos. Pretende-se fazer a simulações 

computacionais de redes industriais MODBUS com a possível implementação de sistemas 

embarcados. 

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

PERÍODO DA PESQUISA: Setembro de 2012 a junho de 2014 
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Observação sobre as atividades de pesquisa: 

Alguns petianos optaram por não incluir novas pesquisas no planejamento de 2013 porque 

já haviam decidido deixar o PET até o mês de abril desse ano. Está prevista a realização de 

um processo seletivo para admissão de petianos os quais poderão participar de pesquisas 

em andamento ou iniciar pesquisas em temas a serem definidos posteriormente. É 

importante ressaltar que os alunos do curso de Engenharia Elétrica que deverão ocupar as 

vagas disponíveis do grupo PET, estão ainda cursando os primeiros períodos do curso não 

tendo, portanto, decidido a sua opção de certificado entre os quatro possíveis: Controle e 

Automação, Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia de Computação e Sistemas de 

Energia Elétrica. É a partir desta escolha, a qual deverá ser feita até o final do quarto 

período, que cada ingressante do PET normalmente busca estabelecer a sua pesquisa. 

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

áreas fundamentais da engenharia de responsabilidade de institutos tais como: Matemática, 

Física e Química. 
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2.2. Impacto no(s) Curso(s) de Graduação 
 No planejamento de atividades considere: 

 Atividades Inovadoras na Graduação. 

 Benefícios acadêmicos da atividade para o grupo e para a comunidade acadêmica relacionada a ações 
de diminuição da evasão e repetência do curso ao qual está vinculado. 

 Ações relacionadas com a inclusão de deficientes no curso (quando for o caso). 
 

 

A) XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIII JEEL 

A realização da JEEL é um dos meios pelos quais os estudantes de graduação – 

principalmente iniciantes dos cursos de Engenharia Elétrica – têm contato com profissionais 

de Engenharia e acesso ao que efetivamente se utiliza e se deseja no campo profissional e, 

por conseguinte, contato com o ambiente que provavelmente trabalharão dentro de alguns 

anos. A oportunidade de conhecer melhor os campos de atuação dos engenheiros 

eletricistas está diretamente relacionada com a diminuição da evasão dos estudantes dos 

cursos de engenharia. Além disso, uma vez que estes se interessam por determinadas 

áreas profissionais (expostas em sua maioria no próprio evento), tendem a se dedicar mais 

às disciplinas relacionadas a estes campos de trabalho, reduzindo também o nível de 

repetência nas mesmas. Para aqueles alunos nos últimos períodos de seus cursos, a 

participação neste evento também possibilita que estes possam vislumbrar quais setores e 

empresas mais promissoras e onde deverão ser encontradas as melhores oportunidades de 

trabalho.  

Deste modo, o contato com o mercado de trabalho e ambiente profissional proporcionado 

pela XIII JEEL tem impacto direto nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica. 

 

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

Percebe-se que a CEEL traz um grande benefício à graduação ao oferecer, muitas vezes, a 

primeira oportunidade de fácil acesso aos graduandos em publicar artigos, e também 

analisar a experiência de outros pesquisadores da graduação. Essa oportunidade gera uma 

maior motivação da parte dos graduandos em se envolver em atividades de pesquisas. 

A CEEL proporciona um local adequado onde os alunos que desenvolvem atividades de 

iniciação científica podem submeter os resultados de suas pesquisas em forma de artigos 

técnicos. Estes, por sua vez, são enviados a revisores, convidados dentre a comunidade 

docente interna e externa à Universidade Federal de Uberlândia, os quais fornecem a cada 

conjunto de autores envolvidos um indicativo a respeito da qualidade da produção científica. 

 

C) TROTE SOCIAL 

Considerando que o Trote Social contribui para o fim da recepção convencional de calouros 

(algumas vezes violenta), intensifica o relacionamento entre alunos ingressantes e veteranos 

e favorece a boa formação social, cultural e cidadã dos participantes do projeto, conclui-se 

que esta é uma atividade inovadora, embora já aconteça há mais de dez anos, sendo 

ultimamente também realizada por outros cursos de graduação com objetivos comuns. 

Trata-se também de uma ferramenta muito importante na diminuição da evasão nos cursos 
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de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica, uma vez que durante o evento é 

apresentada toda a infraestrutura e as atividades desenvolvidas pela faculdade, as áreas de 

conhecimento e as oportunidades oferecidas aos estudantes de graduação já nas suas 

primeiras semanas letivas. 

 

D) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

O participante terá oportunidade de conhecer os tópicos básicos de eletrônica e ter contato 

com os mesmos através de aulas práticas. Assim, apesar de estarem no início da graduação 

(calouros), os estudantes poderão ter uma noção sobre o que será abordado futuramente e 

também poderão ser atraídos para algumas das aplicações mais importantes dos pontos 

discutidos no curso. Desta maneira, procura-se contribuir com a diminuição da evasão 

destes alunos nos cursos de graduação, bem como reduzir os índices de repetência nas 

disciplinas relacionadas à eletrônica. 

 

E) TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – TUR 

Desde a sua criação o Torneio Universitário de Robótica despertou o interesse e a 

curiosidade dos membros da graduação para a área de robótica. Esse indicador é 

comprovado pelo crescente número de inscritos. A competição tem o propósito de 

disseminar o conhecimento na área de automação, incentivando assim a formação de 

equipes compostas tanto por veteranos quanto por ingressantes. Além disso, o bom 

desempenho na competição chama a atenção dos professores da área para tais alunos, o 

que pode levá-los a iniciar novos projetos de pesquisa. 
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2.3. Atividades de Caráter Coletivo  

 participação em eventos científicos, feiras, mostras, encontros locais, regionais e nacionais. 

 atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciação científica e extensão na IES. 
 

  

Além de algumas atividades de caráter coletivo relacionadas em outros itens, várias outras 

estão previstas para este ano, as quais deverão ter a participação parcial ou integral dos 

integrantes do PET/Engenharia Elétrica. 

 

A) XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA – XIII JEEL 

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

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

de Consultoria em Engenharia Elétrica para participarem como apoio nas atividades ligadas 

à infraestrutura durante a semana de realização do evento. Além disso, outros graduandos 

serão convidados a participar como apoio, implicando em maior contato e interação entre o 

grupo PET, outras entidades acadêmicas, graduandos e profissionais. 

 

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

Esta atividade será preparada e organizada por petianos do PET/Eng.Elétrica, incluindo o 

tutor que é o coordenador geral do evento, e também membros do grupo 

PET/Eng.Biomédica. Nesse sentido, há uma integração entre os dois grupos PET com o 

intuito de somar esforços para almejar um evento com qualidade cada vez maior. 

 

C) XI JORNADA PET 

A XI Jornada PET permitirá o trabalho integrado entre os diversos grupos PET da 

Universidade intensificando a comunicação entre os mesmos e os preparando para novas 

atividades conjuntas, favorecendo o fortalecimento do grupo InterPET da Universidade 

Federal de Uberlândia.  

 

D) TROTE SOCIAL 

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

PET/Eng.Biomédica, membros do Diretório Acadêmico e Empresa Júnior de Consultoria em 

Engenharia Elétrica, alunos da graduação que participaram como calouros em edições 

anteriores, petianos egressos, técnicos e professores da Faculdade de Engenharia Elétrica 

em sua organização e execução. 

 

E) V SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

Por se tratar de um tema abrangente, atual e de grande importância, a atividade será 

realizada pela maioria dos 21 grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia. Para a 

organização do evento, será feita uma divisão em comissões entre os grupos do InterPET e 

as decisões serão tomadas por estas nas reuniões do mesmo. 
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F) ATUALIZE – INFORMÁTICA PARA A MELHOR IDADE 

O projeto de extensão “Atualize – Informática para a Melhor Idade” contribui para a integração 

entre petianos que ministram aulas de informática e idosos da comunidade externa à 

universidade, além de alunos da graduação que são convidados para auxiliarem a dinâmica 

das aulas exercendo a função de monitores. Observa-se que a atividade é muito produtiva, 

uma vez que os idosos, em geral, apresentam uma satisfatória evolução em relação aos 

conteúdos ministrados e sempre se mostram entusiasmados com as novas descobertas.  

 

G) REUNIÕES DO INTERPET 

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

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

reuniões são em geral realizadas a cada quinzena com alternância de local e de dia de 

semana para possibilitar uma maior presença de alunos. Nossos representantes oficiais 

nestas reuniões para o próximo período são os seguintes petianos: Andréia Crico dos Santos, 

Bruna Beatriz Souza Silva e Victor Firmino Vança.  O aluno Hugo França Queiroz do 

PET/Eng.Elétrica é um dos coordenadores do InterPET no ano de 2013. 

  

H) CINE InterPET  

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. Consiste na 

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

da graduação em geral e um debatedor previamente convidado pelos grupos organizadores 

de cada mês. 

  

I) Participação em eventos PET 

Os eventos relacionados ao Programa de Educação Tutorial, como o Encontro Nacional dos 

Grupos PET (ENAPET) e o Sudeste PET têm o intuito de discutir temas relevantes à 

manutenção e desenvolvimento do programa; apresentar sua produção acadêmica no 

âmbito da tríade: ensino, pesquisa e extensão; e colaborar com o desenvolvimento social 

através do pensar coletivo de temas de importância reconhecida para a sociedade. Nesse 

sentido, o PET/Eng.Elétrica tem interesse em participar desses eventos. Contudo, sua 

participação é condicionada ao momento vivido pelos integrantes do grupo. Devido à greve 

geral das universidades em 2012, foi confeccionado um novo calendário acadêmico na 

Universidade Federal de Uberlândia e, em decorrência disso, poderá haver atividades 

importantes na época dos eventos PET (como provas, apresentação de trabalhos, aulas de 

laboratórios, etc.), as quais poderão inviabilizar a participação de parte ou de todo grupo. 
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3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
 

Atividade Proposta: III TUR 
Período: de 5 a 7 de junho de 2013 
 
Atividade Proposta: XIII JEEL 
Período: de 28 de Outubro a 01 de Novembro de 2013 
 
Atividade Proposta: XI CEEL 
Período: de 25 a 29 de Novembro de 2013 
 
Atividade Proposta: XI Jornada PET 
Período: Outubro de 2013 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Atualize – Informática para a melhor idade 
Período: Junho a Setembro de 2013 (data prevista)  
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: Nas semanas iniciais dos semestres letivos 2013-1 e 2013-2 
 
Atividade Proposta: Semana do Meio Ambiente 
Período: Junho de 2013 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: o curso, de duração de uma semana, será ministrado duas vezes ao longo de 2013  
 
Atividade Proposta: Curso de Simulação de Circuitos 
Período: o curso, de duração de uma semana, será ministrado duas vezes ao longo de 2013 
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: o curso, de duração de uma semana, será ministrado duas vezes ao longo de 2013 
 
Atividade Proposta: Curso de Excel 
Período: o curso, de duração de uma semana, será ministrado duas vezes ao longo de 2013 
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2013, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2013, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Setembro de 2013 
 
Atividade Proposta: XIII Sudeste PET 
Período: Março de 2013 
 
Atividade Proposta: XVIII ENAPET 
Período: Julho de 2013 
 
Atividade: Pesquisas 
Período: Todas as pesquisas serão desenvolvidas ao longo do ano de 2013. 
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4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO ACHAR PERTINENTE 
 

A) Reuniões Ordinárias 

Semanalmente serão realizadas reuniões objetivando a troca de informação entre os 

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

de fortalecer as relações profissionais do grupo.    

 

B) Reuniões de confraternização 

Eventualmente o grupo se reunirá objetivando a maior integração de todos os petianos e 

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

 

C) Leitura de livros 

O grupo pretende eleger pelo menos um livro para leitura e posterior discussão por todos os 

integrantes do PET. 

 

 
 
 
Local e Data: Uberlândia, 05 de fevereiro de 2013. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
  Tutor 


