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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE IFES 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 
Planejamento Anual de Atividades – 2012 

(01 de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2012) 
 
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. 
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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: 

2012-1: Corresponde ao período de Janeiro de 2012 a Junho de 2012; 

2012-2: Corresponde ao período de Julho de 2012 a Dezembro de 2012. 

 

A) JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

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

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

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

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

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

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

as últimas tecnologias e tendências dos campos de atuação do engenheiro 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 cerca de um ano e, dessa 

forma, a organização da próxima edição já está em andamento desde o primeiro semestre 

de 2012 e se estenderá até a data prevista para a realização. A princípio há uma divisão 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 será feita tanto em 

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

JEEL’2013 possuirá duração de uma semana e consistirá de palestras e minicursos de 

caráter técnico-profissional, visitas técnicas e feira expositiva de empresas atuantes na área 

de engenharia. 

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

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

científico é difundido para os estudantes de graduação por meio das palestras e minicursos. 

O pilar da extensão é atingido na medida em que se traz o meio profissional para a 

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

com os estudantes de engenharia) e, numa relação bilateral, a universidade vai até o meio 
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profissional (visitas técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento 

(estudantes ou profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: Agosto de 2013. 

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

afins, de Uberlândia e região. 

 

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

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

PET/Eng.Biomédica. 

OBJETIVOS: A X 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 em que todos os dias tem sessões 

técnicas para apresentação de artigos científicos que foram previamente revisados e 

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

UFU.  

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

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

inovadoras no âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica.  

PERÍODO PREVISTO: 24 a 28 de Setembro de 2012. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

C) X JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

o InterPET/UFU. 

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

comunidade externa e 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 responsabilidade social. Busca-se 

promover a discussão de temas atuais de interesse geral e edificar uma formação intelectual 

mais ampla tanto para a comunidade quanto para os petianos, por meio de atividades de 

várias áreas do conhecimento. Além disso, há o intuito de despertar nos participantes um 

maior interesse por eventos desenvolvidos no interior da universidade. 

DESCRIÇÂO: 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, consiste em minicursos, mesa redonda e atividades culturais. O 

PET/Eng.Elétrica, além de pertencer a uma das comissões organizadora do evento, ainda 

elaborará um minicurso, o qual terá a temática central do evento relacionada à área da 
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Engenharia Elétrica. Atuando como ministrantes, os petianos têm a oportunidade de 

desenvolver características como falar em público e transmitir conhecimentos.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2012. 

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

  

D) XIX E XX 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 o objetivo de 

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: 2012-1 (XIX Trote Social) e 2012-2 (XX Trote Social). 

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. 
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E) IV 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), será constituído de atividades baseadas no 

tema “Crescimento Populacional – os impactos sócio-ambientais e a sobrevivência do 

planeta”, 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 2012, 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 uma atividade de ensino, este terá a duração de uma 

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

práticas, ministradas pelos próprios petianos.  

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

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

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

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 
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constantemente aprimoradas. 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

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 almeja introduzir duas das principais ferramentas utilizadas para 

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

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

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

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

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

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

simulações, facilitar a compreensão do funcionamento básico dos componentes abordados 

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

Eletrônica de Potência.  

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

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

expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

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

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

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

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

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

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

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: O curso de eletrônica básica é uma atividade de ensino, que consiste em uma 

premiação para os calouros que mais participarem das atividades do Trote Social – também 

organizado pelo grupo em conjuntos com outras entidades da faculdade – e é 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 terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas. A apostila desenvolvida será revisada 
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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: 2012-1 e 2012-2. 

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

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

 

I) 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: Março a Junho de 2012. 

PÚBLICO ALVO: Idosos da comunidade uberlandense que participam das atividades do 

Serviço Social do Comércio de Minas Gerais (SESC/MG). 

 

J) II E III TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA – TUR 

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

Uberlândia (UFU). 

RESPONSÁVEIS:  

II TUR: Antônio César Costa Ferreira Rosa, Felipe de Souza Arruda, Larissa Arantes Pinto, 

Lucas Wesley de Lima, Roní Gilberto Gonçalves e Ygor Cardoso Mendes, membros do 

PET/Eng.Elétrica; Roberto Celestino Júnior; Clarson Gaíva Júnior e Jefferson Gonçalves, 

membros da Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia Elétrica (CONSELT). 

III TUR: Integrantes do PET/Eng.Elétrica e da CONSELT, a serem definidos. 

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. 
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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:  

II TUR: Realização de 14 a 16 de março de 2012. 

III TUR: Planejamento de abril de 2012 até a realização do evento prevista para março de 

2013. 

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

participação de alunos de engenharias e ciência da computação. 

 

K) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do PET/Eng.Elétrica e do PET/Eng.Civil.  

OBJETIVOS: Proporcionar um maior contato com a língua francesa, possibilitando melhor 

aprendizado e uma maior intimidade daqueles que estudam o idioma, 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” tem como objetivo envolver 

aqueles que se interessam pela língua e cultura francesa dentro da Universidade Federal de 

Uberlândia. 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, sendo constituídas 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 encontros com 

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

PERÍODO PREVISTO: 2012-1 e 2012-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua francesa. 

 

L) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “WHAT’S UP?” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Integrantes do PET/Eng.Elétrica. 

OBJETIVOS: Promover um espaço onde que 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 
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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, 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: 2012-1 e 2012-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua inglesa. 

 

M) CURSO DE EDIÇÃO DE TEXTOS COM LYX 

LOCAL: Laboratórios de informática da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Leandro Mattioli (egresso do PET/Eng.Elétrica). 

OBJETIVOS: Possibilitar aos petianos o domínio de conceitos do software LyX para que os 

mesmos possam futuramente ministrar um curso sobre essa ferramenta. 

DESCRIÇÃO: Apresentar e ensinar o funcionamento básico do software LyX, permitindo a 

utilização de boa tipografia e estruturação de textos técnico-científicos (em especial para 

fórmulas matemáticas, equações químicas e etc) do LaTeX sem entrar em detalhes sobre a 

sintaxe do mesmo, que é o motivo de existência do LyX. A duração do curso é prevista para 

15 horas-aula, consistindo em aulas expositivas e práticas.  

PERÍODO PREVISTO: 2012-1. 

PÚBLICO DESTINADO: Integrantes do PET/Eng.Elétrica. 

 

N) MINICURSO DE ATP (ALTERNATIVE TRANSIENTS PROGRAM) 

LOCAL: Salas dá pós-graduação do Curso de Engenharia Elétrica da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Guilherme Henrique Cunha (mestrando e egresso do PET/Eng.Elétrica), 

Daniel Caixeta (doutorando). 

OBJETIVOS: Este minicurso visa introduzir os conceitos básicos do pré-processador do ATP 

(Alternative Transients Program), o ATPDraw e suas ferramentas. Neste curso será 

abordada a montagem de sistemas elétricos de potência neste software. Os petianos que 

assistirem ao curso poderão, em uma próxima oportunidade, aprimorar seus conceitos para 

ministrá-lo. 

DESCRIÇÃO: O curso terá a duração de dois dias, contabilizando 6 horas-aula, consistindo 

em aulas expositivas e práticas, ministradas por alunos da pós-graduação do curso de 

Engenharia Elétrica. Como material de apoio serão utilizadas apresentações de slides, de 

autoria dos ministrantes do curso.  

PERÍODO PREVISTO: 2012-1. 

PÚBLICO DESTINADO: Principalmente petianos interessados e aberto também a alguns      

alunos da Engenharia Elétrica. 
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O) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: A petiana Larissa Arantes Pinto e o radioamador convidado José Lahor 

Filho. 

OBJETIVOS: O objetivo geral deste curso é preparar os alunos para exames de habilitação 

para o serviço de radioamadorismo. 

DESCRIÇÃO: No curso, serão abordados conhecimentos nas seguintes áreas: 

Radioeletricidade, Radiotécnica, Legislação (Norma 31/94), Ética Operacional, Código 

Morse (transmissão e recepção de sinais telegráficos). 

Por fornecer conhecimentos da área de radioamadorismo tanto para a comunidade externa 

quanto para a acadêmica, esta é uma atividade que aborda os pilares de ensino e extensão. 

Uma vez que o público alvo é a comunidade externa e interna, o curso será divulgado por 

meio de radiodifusão, televisão e cartazes. 

Ao final do curso, o aluno estará apto a realizar o exame oficial que ocorrerá com a presença 

de uma banca composta de profissionais oficialmente autorizados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). 

PERÍODO PREVISTO: 2012-1. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade externa e interna a UFU 

  

P) AUTOSUSTENTABILIDADE ENERGÉTICA NO ARQUIPÉLAGO DE 

FERNANDO DE NORONHA (Pesquisa) 

ALUNO(S): Ygor Cardoso Mendes (petiano) 

OBJETIVO: O arquipélago de Fernando de Noronha é composto por 21 ilhotas e possui 

cerca de 3000 habitantes que são supridos de energia elétrica, em sua grande parte, por 

geradores a diesel (95% térmica à óleo diesel e 5% eólica). 

Fatos como o perigo de se transportar fluvialmente milhares de litros de óleo diesel em um 

ecossistema tão delicado somados à poluição atmosférica e sonora que um gerador produz 

evidenciam que a implantação de fontes de energias renováveis e ecologicamente 

compatíveis com o ambiente deve ser providenciada. 

A pesquisa visa levantar dados sobre a utilização da energia elétrica da Vila dos Remédios 

(único povoado do arquipélago) a fim de melhorar a eficiência energética e, 

consequentemente, diminuir o gasto. A segunda etapa do projeto seria viabilizar a 

implantação de energias renováveis tais como eólica e solar substituindo a energia à base 

de óleo diesel que hoje abastece quase que totalmente o arquipélago. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Dr. Sebastião Camargo Guimarães Jr. e Prof. M.Sc. Aídson 

Antônio de Paula 

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2011 a Agosto de 2012. 

 

 

  



Planejamento de Atividades – página 11 

Q) ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS À 

ENERGIA EÓLICA (Pesquisa) 

ALUNO(S):  Andréia Crico dos Santos (petiana); 

 Bruna Beatriz Sousa Silva (petiana); 

 Lucas Manfrim Fedozzi (petiano). 

OBJETIVO: A pesquisa visa estabelecer a compreensão detalhada dos aspectos de 

engenharia relacionados à energia eólica, permitindo conhecer a forma como certos 

parâmetros físicos das turbinas e o ambiente no qual ela está inserida influenciam na 

geração. Os petianos integrantes da pesquisa pretendem obter dados relacionados às 

características dos ventos em cidades das regiões sudeste e nordeste do Brasil, com o 

intuito de compararem o potencial eólico e fazerem simulações do desempenho de parques 

eólicos que já estão instalados ou não nesses locais. Para realizar as simulações, espera-se 

utilizar o software MATLAB, mais especificamente do Power System Analysis Toolbox 

(PSAT). 

ORIENTADOR(ES): Prof. Sebastião Camargo Guimarães Jr., Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2012 a Junho de 2012. 

 

R) DESENVOLVIMENTO DE SENSORES/ATUADORES PARA A REDE 

ELÉTRICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (Pesquisa) 

ALUNO(S): Lucas Wesley de Lima (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo principal o desenvolvimento de um 

sensor/atuador, para que seja implantado nos blocos do campus da universidade. A função 

destes sensores é atuar em cada sala de aula de maneira a desativar os equipamentos da 

sala (ventiladores, datashow, iluminação), que por algum motivo tenham sido esquecidos 

ligados. A principal motivação é a perspectiva de economia de energia obtida por essa 

atuação. 

O sensores funcionariam de maneira individual, atuando em cada sala separadamente, e 

enviando dados de sua atuação para uma central alocada em cada bloco, e a comuniação 

entre sensores e central será feita por rede mesh, utilizando módulos XBee. E futuramente 

há a intenção de se implementar esses atuadores em cada bloco, comunicando com a 

central local situada no próprio bloco, e estes comunicando com uma central geral do 

campus. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Josué Silva de Morais, Ms, FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Março de 2012 à Março de 2013. 

 

S) GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE MATERIAIS PIEZOELÉTRICOS 

(Pesquisa) 

ALUNO(S): Felipe de Souza Arruda 

OBJETIVO: A pesquisa visa estabelecer a compreensão e o desenvolvimento de formas de 

geração e armazenamento de energia pelo atrito mecânico a que um material é submetido. 



Planejamento de Atividades – página 12 

Esses materiais são chamados materiais piezoelétricos. O petiano além de estudar as 

características desse material, também abordará a utilização de softwares como Proteus e 

LabView. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Carlos Alberto Gallo FEMEC/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Março de 2012 à Março de 2013. 

 

T) LINHAS DE TRANSMISSÃO E RADIAÇÃO (Pesquisa) 

ALUNO(S): Larissa Arantes Pinto (petiana) 

OBJETIVO: A rede de transmissão ou rede de transporte de informações (voz, dados e 

sinais) é composta dos sistemas de transmissão através dos quais são realizadas as 

interconexões entre as centrais de comutação ou entre redes de computadores. Os sistemas 

de transmissão utilizam meios para o envio das informações, estes meios podem ser de dois 

tipos: meios físicos, por exemplo, cabo coaxial e fibra óptica, e meios não-físicos, o espaço 

livre. Pode-se conceituar meio de transmissão como todo suporte que transporta as 

informações entre os terminais telefônicos, desde a origem (central telefônica na origem da 

chamada) até o destino (central telefônica no destino da chamada) e vice-versa. Como 

suporte à transmissão tem-se: telefone, linha de assinante, percurso interno nas centrais 

telefônicas, linhas físicas, multiplex, rádio, atmosfera e vácuo. As linhas físicas são 

caracterizadas por condutores elétricos metálicos, geralmente é utilizado o (cobre), que 

interligam duas centrais telefônicas quaisquer. As mais utilizadas são as de pares de 

condutores elétricos, cabos coaxiais e fios. A pesquisa está ainda em fase inicial e as suas 

diretrizes ainda não estão definidas, mas provavelmente consistirá de um estudo 

bibliográfico a princípio para que depois possa evoluir para a parte prática. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Milena Bueno Pereira Carneiro, Ms, FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Março a Dezembro de 2012. 

 

U) IDENTIFICADOR VEICULAR BASEADO NA TECNOLOGIA RFID NO 

COMBATE A FURTOS E IRREGULARIDADES VEICULARES (Pesquisa) 

ALUNO(S): Antônio César Costa Ferreira Rosa (petiano) 

OBJETIVO: Construir um sistema com base na tecnologia RFID que seja capaz de fazer a 

identificação de veículos em movimento. De posse desse dado identificador, o sistema será 

capaz de informar ao posto policial mais próximo através de alertas, qual é a situação do 

veículo. A tecnologia em questão possui muitas vantagens. Além de possuir um custo 

relativamente baixo, possibilita a leitura sem haver contato físico, apenas por proximidade. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Aniel Silva de Morais, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Abril de 2011 a Julho de 2012. 
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OBSERVAÇÃO SOBRE A ATIVIDADE DE PESQUISA: 

Alguns petianos optaram por não incluir suas pesquisas no planejamento de 2012 porque já 

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

um processo seletivo para admissão de petianos que deverão iniciar novas pesquisas, cujos 

temas serão definidos posteriormente. 
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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) JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

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

principalmente iniciantes dos cursos de Engenharia Elétrica – tem 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 em 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 JEEL’2013 tem impacto direto nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica. 

 

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

Percebe-se que a CEEL traz um grande benefício à graduação dando 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, os quais fornecem aos autores envolvidos indicadores a respeito 

da qualidade de cada contribuição 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 seja realizada há mais de nove 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 apresenta toda a 

infraestrutura, atividades desenvolvidas pela faculdade, áreas de conhecimento e 

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 dos alunos estarem no início da 

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

futuramente e também 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. 
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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) JEEL’2013 (XIII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA) 

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

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

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

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

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

graduandos e profissionais. 

 

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

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

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

Elétrica representa o principal articulador deste evento, desde as quatro últimas edições. 

 

C) X JORNADA PET 

A X 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 Engenharia Biomédica, membros do Diretório Acadêmico e Empresa Júnior de 

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

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

Engenharia Elétrica em sua organização e execução. 

 

E) IV 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) 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, Felipe Souza Arruda e Larissa Arantes Pinto. 

 

G) CINE InterPET  

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

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

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

e um debatedor previamente convidado pelos grupos organizadores de cada mês. 

  

H) XVII ENAPET (XVII Encontro Nacional dos Grupos PET)  

O ENAPET é a reunião anual dos grupos do Programa de Educação Tutorial de todo o país 

e tem o intuito de discutir temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do programa; 

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

colaborar com o desenvolvimento social através do pensar coletivo de temas de importância 

reconhecida para a sociedade.  
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3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
 

Atividade Proposta: II TUR 
Período: de 14 a 16 de março de 2012 
 
Atividade Proposta: X CEEL 
Período: de 24 a 28 de Setembro de 2012 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: Outubro de 2012 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Atualize – Informática para a melhor idade 
Período: Março a Junho de 2012  
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 27 de Fevereiro a 09 de Julho de 2012 e de 06 de Agosto a 19 de Dezembro de 2012 
 
Atividade Proposta: Semana do Meio Ambiente 
Período: de 01 a 05 de Junho de 2012 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 23 de Abril a 04 de Maio de 2012 
 
Atividade Proposta: Curso de Simulação de Circuitos 
Período: de 14 a 18 de Maio de 2012  
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 07 a 11 de Maio de 2012 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: de Abril a Junho de 2012  
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2012, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2012, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Abril de 2012 
 
Atividade Proposta: XVI ENAPET 
Período: Julho de 2012 
 
Atividade: Pesquisas 
Período: Todas as pesquisas serão desenvolvidas ao longo do ano de 2012. 
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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 de todos os 

integrantes do PET. 

 

 
 
 
Local e Data: Uberlândia, 01 de março de 2012. 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
  Tutor 


