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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. Natureza do Grupo:  
 ( X ) Curso de graduação:..Engenharia Elétrica...........  (nome do curso) 
 (   ) Multi/Inter-disciplinar............................................  (tema)  
 (   ) Área do Conhecimento........................................  (cursos relacionados) 
 (   ) Institucional..........................................................  (nome do Câmpus) 
1.6. Nome do (a)Tutor (a): Geraldo Caixeta Guimarães, Dr. 
1.7. e-mail do (a)Tutor (a): gcaixetag@gmail.com; gcaixeta@ufu.br 
1.8. Titulação e área: PhD, Sistemas de Energia Elétrica 
1.9. Data de ingresso do Tutor (mês/ano): Janeiro/1994 

 
2. ORIENTAÇÕES GERAIS 
 
 Observar atentamente as diretrizes abaixo, tomando-as como orientação para a elaboração e 
redação do presente planejamento, de forma a evidenciar e retratar com clareza as atividades do 
grupo e do tutor quanto ao atendimento dos objetivos do Programa: 

• O programa tem como objetivo, entre outros, a formulação de novas estratégias de desenvolvimento e 
modernização do ensino superior no país, contribuindo para a redução da evasão escolar. As atividades 
do grupo devem ser orientadas pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
Desta forma, devem necessariamente contemplar, ao menos, todas estas três áreas da formação 
acadêmica, de forma equilibrada, contribuindo para a reflexão e autonomia intelectual do estudante;  

• Quanto às atividades de Ensino, além do alinhamento com o Projeto Político Pedagógico Institucional, 
recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada ao processo ensino-aprendizagem, bem 
como busquem inovações metodológicas;  

• Quanto às atividades de Extensão, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada às 
demandas da sociedade, do contexto profissional e da responsabilidade social. Neste contexto, cabe 
lembrar que o assistencialismo não se caracteriza como atividade de Extensão; 

• Quanto às atividades de Pesquisa, recomenda-se que as mesmas aprimorem a formação voltada à 
reflexão sobre prioridades de pesquisa, aos métodos e metodologias de produção de conhecimento 
novo e análise crítica dos resultados;  

• Sugere-se que tais atividades de Ensino, de Extensão e de Pesquisa sejam devidamente registradas 
nas instâncias específicas no âmbito da IES; 

• O modelo adotado pelo Programa prevê atividades de natureza coletiva e interdisciplinar. Logo, o grupo 
deve atentar para a formação voltada para o trabalho em equipe, cuidando para o não excesso de 
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atividades de caráter individual. Quanto à interdisciplinaridade, as atividades devem contemplar ampla 
abrangência de temas no contexto de atuação do grupo;  

• Entre os objetivos do Programa estão a contribuição para a elevação da qualidade da formação 
acadêmica dos alunos de graduação, tendo como estratégia o efeito multiplicador do petiano sobre os 
seus colegas estudantes da IES, principalmente aqueles do primeiro ano de graduação; 

• Quanto às estratégias para a formação diferenciada e qualificada dos estudantes estão o estímulo ao 
espírito crítico, a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior 
bem como o estímulo da formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 
científica, tecnológica e acadêmica. 

 
 
3. ATIVIDADES PROPOSTAS 
 
 No planejamento geral das atividades considerar: 

A. A descrição da atividade em si; quais os objetivos da mesma; como a atividade será 
realizada. 

B. Quais os mecanismos de avaliação. 
C. Quais os resultados que se espera com a atividade: 

o Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a 
Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 
publicações etc. 

o Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, 
conhecimentos, saberes, reflexões instaladas etc. 

 
Observação: Para cada uma das atividades, a descrição dos seus itens A, B e C deverá ser realizada 
em até mil palavras. 

 
3.1. Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão  
   

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

2011-1: Corresponde ao período de Janeiro de 2011 a Junho de 2011; 

2011-2: Corresponde ao período de Julho de 2011 a Dezembro de 2011. 

 

A) JEELB’2011 (XII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E IV JORNADA DE 
ENGENHARIA BIOMÉDICA) 
LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Engenharia Biomédica. 

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

áreas relacionadas à Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica 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 JEELB 

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 e do engenheiro biomédico e mostrar as necessidades que as empresas da área tem 

em termos de desenvolvimento e o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEELB’2011 é um evento cuja organização se iniciou ainda no segundo 

semestre de 2010, quando os grupos PET foram divididos em quatro comissões (Informática, 

Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica) que começaram a trabalhar 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 
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exclusivas para o próprio evento. Este 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 profissional (visitas 

técnicas), contribuindo para a formação dos participantes do evento (estudantes ou 

profissionais). 

PERÍODO PREVISTO: Setembro de 2011. 

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

Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

B) IX CEEL (IX 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 

Engenharia Biomédica. 

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

profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 

apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: O evento, com duração de uma semana, é composto por sessões técnicas para 

apresentações de artigos científicos, previamente avaliados por revisores ad-hoc, internos e 

externos a 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: 03 a 07 de Outubro de 2011. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

C)  JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica juntamente com os demais grupos do InterPET. 

OBJETIVOS: Entre os objetivos da Jornada PET, destacam-se: buscar o aprimoramento 

intelectual da comunidade, por meio de cursos de várias áreas do conhecimento; promover a 

discussão de temas atuais de interesse geral; contribuir para a interação entre a comunidade 

externa e a universidade; incentivar novas práticas pedagógicas por parte dos grupos PET 

baseando-se na responsabilidade social; divulgar os cursos de graduação da universidade e 

contribuir para a formação acadêmica dos petianos. 
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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 e é executada em 

conjunto com os outros 20 grupos PET da UFU. A atividade com duração de uma semana 

consistirá em minicursos, mesa redonda e atividades culturais. Cada grupo será responsável 

pela organização de seus próprios minicursos relacionados com suas áreas de conhecimento e 

com a temática proposta que ainda não foi definida.  

Atuando como ministrantes, os petianos tem a oportunidade de desenvolver características como 

falar em público e transmitir conhecimentos.  

PERÍODO PREVISTO: Segundo semestre de 2011. 

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

 

D)  TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Engenharia Elétrica (FEELT): Empresa Júnior (CONSELT), Diretório Acadêmico (D.A.) e PET 

Engenharia Biomédica. 

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

Engenharia Biomédica e integrá-los aos âmbitos da universidade, do seu curso e da sociedade. 

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 

grande parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote Social tem o objetivo de tornar os 

graduandos 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 às instituições de assistência social;  

• Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 
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PERÍODO PREVISTO: 2011-1 (XVII Trote Social) e 2011-2 (XVIII Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica. 

OBSERVAÇÃO: Esta atividade foi planejada para substituir a antiga forma de recepção dos 

calouros (trote convencional). Visando maior envolvimento dos alunos ingressantes, o 

PET/Eng.Elétrica oferece o curso de Eletrônica Básica para os mais participativos. 

 

E) SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica juntamente com os demais grupos do InterPET. 

OBJETIVOS: A comemoração da Semana do Meio Ambiente é de relevante importância, visto 

que possibilita a sensibilização dos participantes, tornando-os corresponsáveis pelo modelo de 

gestão ambiental em uma sociedade que pretende ser sustentável, atuando na conservação e 

preservação dos recursos naturais. Devido às grandes proporções do Dia Mundial do Meio 

Ambiente, realiza-se tal evento na Universidade Federal de Uberlândia, pois se acredita que a 

comunidade acadêmica é um público com plenas condições para conceber ideias e promover 

mudanças na comunidade externa. 

DESCRIÇÃO: O evento, organizado próximo ao Dia Mundial do Meio Ambiente (05 de junho de 

2011), será constituído de atividades baseadas em temáticas ambientais, promovendo 

orientações, discussões e a conscientização dos participantes. Para tal, serão realizadas mesas 

redondas, palestras, minicursos, exposição de projetos e trabalhos que abordem temas 

ecológicos, além de exibição e debates de filmes e documentários.  

Por complementar a formação acadêmica dos estudantes, preparando-os para o mercado de 

trabalho e tornando-os aptos a exercer cidadania, essa atividade pode ser classificada como 

uma atividade de ensino. Por outro lado, o evento também é caracterizado como atividade de 

extensão, uma vez que as atividades realizadas dentro do campus da universidade serão 

abertas à comunidade, contando ainda com minicursos e atividades exclusivas para a mesma. 

PERÍODO PREVISTO: De 30 de Maio a 04 de Junho de 2011. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade interna e externa à universidade. 

 

F) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica e Prof. José Lahor Filho. 

OBJETIVOS: Preparar os alunos para o exame de habilitação em radioamadorismo promovido 

pela ANATEL transferindo, assim, conhecimentos válidos para toda sua carreira como 

radioamador. 

DESCRIÇÃO: Os participantes terão aulas sobre legislação de telecomunicações, ética e técnica 

operacional, transmissão e recepção auditiva de código Morse, conhecimentos em eletricidade, 

eletrônica e princípios de telecomunicações. A atividade exigirá 75% de presença e média de 

70% nas avaliações para a aprovação. 
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PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade externa e alunos da graduação interessados no 

radioamadorismo sem restrições quanto à faixa etária. 

OBSERVAÇÃO: O grupo PET/Eng.Elétrica se disponibiliza em participar desta atividade por 

considerá-la de suma importância para a comunidade externa de Uberlândia, que possui pouca 

oferta de cursos do gênero. Tendo em vista o tipo de atividade e o público alvo, o curso pode ser 

considerado tanto no âmbito do ensino como no de extensão. 

 

G) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS:André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andréia Crico dos Santos, Antônio César 

Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno de Araújo, Guilherme Bueno de Paula, Luiz Carlos Roma 

Júnior, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara, Matheus Santiago Ferreira dos Santos, Thais Morais 

Abadio (petianos). 

OBJETIVOS:Capacitar os alunos da graduação para utilizarem o softwareMATLAB, visto que o 

uso deste 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 terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

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

Uma apostila já 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 75% nas aulas. Além disso, será 

feita uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de verificar o nível de satisfação e 

recolher sugestões para as próximas edições. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

H) CURSO DE SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andressa Martins de Sá Fernandes, Antônio 

César Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno de Araújo, Guilherme Bueno de Paula,Marcela 

Guitarrara Nirschl Crozara, Mariana Cardoso Melo, Matheus Santiago Ferreira dos Santos, Ygor 

Cardoso Mendes(petianos). 

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 um 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 
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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 terá a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por 

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

Uma apostila já 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 75% nas aulas. Além disso, será 

feita uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de verificar o nível de satisfação e 

recolher sugestões para as próximas edições. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos das engenharias Elétrica e Biomédica. 

 

I) CURSO DE PYTHON 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Andréia Crico dos Santos, Andressa Martins de Sá Fernandes, Antônio César 

Costa Ferreira Rosa, Cassio Bruno de Araújo, Luiz Carlos Roma Júnior, Marcela Guitarrara 

Nirschl Crozara, Mariana Cardoso Melo, Thais Morais Abadio(petianos). 

OBJETIVOS: As habilidades de programação de microcomputadores e dispositivos móveis são 

exigidas em muitas áreas da Engenharia Elétrica e da Engenharia Biomédica. Para que os 

estudantes estejam preparados para o mercado de trabalho, faz-se necessário acompanhar 

tecnologias emergentes nesta área. A linguagem Python tem ganhado muito respaldo nos 

últimos anos, pela simplicidade de uso e por atender bem aos novos paradigmas de 

programação e gerenciamento dos projetos de software. 

Visando complementar a formação acadêmica dos estudantes de graduação sobre linguagens e 

técnicas de programação, propõe-se ministrar um curso que abordará as expressões básicas da 

linguagem, bem como módulos adicionais para lidar com aplicações mais específicas (criação de 

interfaces gráficas e protocolos de comunicação).  

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

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

Uma apostila já 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 75% nas aulas. Além disso, será 

feita uma avaliação do curso por parte dos participantes, a fim de verificar o nível de satisfação e 

recolher sugestões para as próximas edições. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Estudantes da grande área de Ciências Exatas. 

 

J) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: André Luis Bernuzzi Leopoldino, Andréia Crico dos Santos, Antônio César 

Costa Ferreira Rosa, Luiz Carlos Roma Júnior, Ygor Cardoso Mendes(petianos). 
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OBJETIVOS: O curso de eletrônica básica é uma atividade de ensino, que se constitui numa 

premiação para os participantes mais ativos do Trote Social (outra atividade do grupo) e é 

ministrado quando esses se encontram no segundo período do curso de graduação. O curso 

possibilita aos ouvintes um primeiro contato com tópicos elementares da eletrônica, fornecendo 

um embasamento sobre componentes eletrônicos básicos. 

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, ministradas pelos próprios petianos. 

Uma apostila já 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: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação do segundo período que forem mais participativos 

durante a última edição do Trote Social. 

 

K) PROJETO RENOVAR 

LOCAL: Organização Não Governamental (ONG) Estação Vida. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVOS: Melhorar a formação cidadã de menores da ONG Estação Vida, acrescentando 

conhecimentos técnico-científicos e culturais, além de desenvolver o senso  

crítico dos mesmos. 

DESCRIÇÃO: A ONG Estação Vida foi criada com o objetivo de atender a crianças e 

adolescentes de 6 a 16 anos, fora do horário escolar, com atividades significativas e de formação 

para a cidadania. Nesse sentido, o PET/Eng.Elétrica propõe o Projeto Renovar, que visa 

contribuir na formação social e intelectual dos participantes por meio de atividades como 

apresentação de documentários, grupos de discussão, peças teatrais e tarefas práticas como 

pintura ou dança. Esta é uma atividade típica de extensão e de caráter coletivo. 

PERÍODO PREVISTO: Abril a Junho de 2011. 

PÚBLICO ALVO: Menores, de 6 a 16 anos, da ONG Estação Vida. 

 

L) I TUR (PRIMEIRO TORNEIO UNIVERSITÁRIO DE ROBÓTICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia (UFU). 

RESPONSÁVEIS: Os petianos André Luis Bernuzzi Leopoldino, Guilherme Bueno de Paula e 

Mariana Cardoso Melo; o representante da Empresa Júnior de Consultoria em Engenharia 

Elétrica (CONSELT) Roberto Celestino Júnior; o representante do Diretório Acadêmico (D.A.) da 

Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) Ygor Coutinho Antunes; o discente Arthur Pires 

Ribeiro Silva e os docentes da FEELT Dr. Carlos Augusto Bissochi Júnior e Dr. Sérgio Ricardo 

de Jesus Oliveira. 

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

promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes; apresentar maior 

contato com o cenário científico; promover a interação entre os alunos de períodos diferentes, 

uma vez que os alunos somente tem 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 destes. 

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. Apesar de estar na sua primeira edição, pretende-se 

realizar o torneio anualmente, propondo novas dificuldades e desafios para os participantes. 

Para a organização dessa competição, o torneio foi dividido em duas etapas: Classificatória e 

Final. Na primeira, a equipe, constituída de quatro 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: Março e abril de 2011. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes universitários com interesses em robótica de Uberlândia e região 

como, por exemplo, das engenharias Elétrica, Biomédica, Mecânica e Mecatrônica. 

 

M) GRUPO DE CONVERSAÇÃO “LA PETITE PAUSE” 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Luiz Carlos Roma Júnior, Mariana Cardoso Melo e Matheus Santiago Ferreira 

dos Santos (membros do PET/Eng.Elétrica); Naiara Alves Duarte e Rogério de Castro Ângelo 

(alunos do curso de Letras). 

OBJETIVOS: Imersão na língua francesa, possibilitando melhor aprendizado daqueles que 

estudam o idioma, 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 “La Petite Pause”, organizado pelo PET/Eng.Elétrica em 

parceria com alunos da graduação do curso de Letras, 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, a fim de promover a 

conversação e a imersão na língua. Por meio de dinâmicas em grupo, busca-se 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 doze 

encontros com duração de uma hora cada, todos às sextas-feiras a partir das 18h00min. 

PERÍODO PREVISTO: 2011-1 e 2011-2. 

PÚBLICO ALVO: Estudantes da língua francesa. 
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N) PROJETO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 

LOCAL: Laboratório de informática da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT). 

RESPONSÁVEIS: PET/Eng.Elétrica e Prof. Nei Oliveira de Souza. 

OBJETIVOS: O projeto objetiva ensinar conceitos de informática, com foco em hardware, 

auxiliando também na utilização de sistemas operacionais e de redes a fim de instruir e capacitar 

o aluno a executar técnicas de manutenção geral em computadores. 

DESCRIÇÃO: O curso abordará os princípios de funcionamento de um computador a partir do 

detalhamento dos seguintes componentes: fonte de alimentação, placa mãe, processador, 

chipset, hard disk (HD), placa de vídeo, placa de rede, entre outros. Além disso, serão 

apresentadas técnicas de formatação, instalação e configuração do Sistema Operacional 

(Windows) e seus diferentes meios de aplicação, incluindo rede ponto a ponto. A princípio as 

aulas serão ministradas pelo professor Nei e o grupo PET/Eng.Elétrica irá se dividir de forma que 

cada petiano participe de um dos assuntos citados acima. Dessa forma, pretende-se ter o 

domínio do conteúdo a partir da participação como ouvinte e monitor. Posteriormente, tendo a 

base sólida quanto aos componentes que serão exibidos, os petianos poderão ministrar o curso 

de forma coerente. Portanto, a estrutura geral do projeto será definida após a participação do 

grupo como auxiliador do professor Nei. Assim, os métodos de ensinamento e cobrança de tais 

conceitos para com os alunos ainda serão avaliados. Sendo uma atividade voltada a 

comunidade externa, esta se configura uma extensão. 

PERÍODO PREVISTO: Julho de 2011. 

PÚBLICO ALVO: Adolescentes oriundos da vara da Infância e da Juventude de Uberlândia. 

 

O) CONTROLE DO MOTOR DE INDUÇÃO PARA SIMULAÇÃO E ANÁLISE DO 
FUNCIONAMENTO DE SISTEMAS  (Pesquisa) 
ALUNO(S):   Andressa Martins de Sá Fernandes (petiana);  

                Guilherme Bueno de Paula (petiano). 

OBJETIVO: Objetiva-se realizar o estudo para controlar e analisar o funcionamento do motor de 

indução a fim de tornar possível o estudo do funcionamento de outros mecanismos a partir de 

simulações feitas utilizando o controle de rotação do motor. Para gerar esta variação, 

pretendemos trabalhar com o auxílio de um CLP conectado a um inversor de freqüência bem 

como seu protocolo de comunicação e sua complexa linguagem de programação, dessa forma, 

serão estudadas detalhadamente as funções destes dispositivos para que possamos ter 

condições de adequá-los em nossa montagem.  

Dessa forma, seremos capazes de avaliar o funcionamento de diversos sistemas a partir de uma 

dada simulação imposta ao motor. Assim, poderemos dimensionar a eficiência e eficácia destes 

sistemas a fim de gerar relatórios precisos de andamento de processos industriais e até mesmo 

efetuar testes de fontes alternativas.  

ORIENTADOR(ES): Prof. Dr. Luciano Coutinho Gomes, FEELT/UFU;  

                              Prof. Sérgio Ferreira de Paula Silva. FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Setembro de 2011. 

OBSERVAÇÃO: Simultaneamente aos trabalhos acima mencionados, os envolvidos com esta 
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pesquisa possuem estudos a relacionados aos tipos de sistemas para simulação e análise. A 

petiana Andressa Fernandes está estudando o desempenho das turbinas eólicas, visto que a 

eficiência delas varia de acordo com as condições do tempo e local, logo a partir do controle de 

rotação do motor de indução, iremos simular as condições de funcionamento das turbinas e 

dessa forma, poderemos analisar a efetividade da geração de energia elétrica a partir da energia 

eólica. O petiano Guilherme Bueno está estudando o sensoriamento, CLP’s e sistema 

supervisório bem como seu protocolo de comunicação e montagem, tudo isso é baseado em 4 

bancadas (ventilador, bomba d’àgua, compressor e esteira transportadora) existentes no 

Laboratório de Eficiência Energética que permitem diversos estudos de automação ligado a 

eficiência energética. O objetivo dessa parceria é aproveitar o conhecimento prático do petiano 

Guilherme Bueno de Paula com a parte teórica da petiana Andressa Fernandes e juntos ambos 

se ajudarem. 

 

P) ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS RELACIONADOS À ENERGIA 
EÓLICA  (Pesquisa) 
ALUNO(S):  Andréia Crico dos Santos (petiana); 

                   Thais Morais Abadio (petiana). 

OBJETIVO: A pesquisa visa estabelecer a compreensão de forma mais profunda e detalhada da 

energia eólica, permitindo a obtenção do conhecimento pleno dos parâmetros que influenciam na 

geração eólica. Além disso, pretende-se executar simulações fazendo uso do 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 2011 a Junho de 2011. 

 

Q) ESTUDO DE BATERIAS DE CICLO PROFUNDO SOB DIFERENTES 
REGIMES DE OPERAÇÃO  (Pesquisa) 
ALUNO(S):  Andréia Crico dos Santos (petiana) 

                  Cassio Bruno de Araújo (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa visa à compreensão do funcionamento de baterias de chumbo-ácido de 

ciclo profundo, com atenção às diferenças funcionais entre estas e as baterias de chumbo-ácido 

automotivas. Para isso, baterias estacionárias são submetidas a ensaios de carga, obedecendo 

a um método pré-estabelecido (Método dos Quatro Estágios) e a ensaios de descarga sob 

diferentes regimes de operação a fim de avaliar a quantidade de energia entregue e o 

rendimento do processo em cada caso. Para análise dos resultados, serão utilizados artifícios 

matemáticos como o Método dos Mínimos Quadrados e Integração por Método Numérico.  

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

PERÍODO DA PESQUISA: Setembro de 2010 a Abril de 2011.  

 

R) ESTUDOS DINÂMICOS PARA ANÁLISE DE IMPACTO DOS REQUISITOS 
MÍNIMOS PARA A CONEXÃO DE PRODUTORES INDEPENDENTES DE 
ENERGIA (PIE) AO SISTEMA ELÉTRICO COMERCIAL  (Pesquisa) 
ALUNO(S): Cassio Bruno de Araújo (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa foca a conexão de produtores independentes de energia à rede elétrica, 
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em nível de distribuição (13,8kV). Dado o crescente número de usinas sucroalcooleiras que 

aproveitam o bagaço da cana para produzir sua própria eletricidade, e o fato de que muitas das 

vezes a energia excedente é comercializada com a concessionária local, torna-se necessária 

uma análise mais profunda dos impactos de eventuais ocorrências elétricas. Nesse sentido, a 

pesquisa propõe o estudo de fenômenos permanentes e transitórios, como faltas, rejeições de 

carga, perdas de linha falha na geração própria. Os dois softwares escolhidos para as 

simulações são o PSAT (Power System Analysis Toolbox) e ATP (Alternative Transient 

Program). 

ORIENTADOR(ES): Prof. José Roberto Camacho Jr., Ph.D., FEELT/UFU.             

PERÍODO DA PESQUISA: Agosto de 2010 a Julho de 2011. 

 

S) DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA 
AQUISIÇÃO DE SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS E APLICAÇÃO EM 
BIOFEEDBACK  (Pesquisa) 
ALUNO(S): Marcela Guitarrara Nirschl Crozara (petiana);  

              Mariana Cardoso Melo (petiana).  

OBJETIVO: O Biofeedback é uma técnica que permite ao paciente entrar em contato com alguns 

aspectos de seu sistema biológico como movimentos, atividade muscular, força e deslocamento 

articular, mediante a amplificação e exibição destas informações, de modo que ele possa 

aprender a controlar estes sinais. A Eletromiografia (EMG) é um recurso muito utilizado na 

aplicação das técnicas de biofeedback para avaliação e diagnóstico da atividade elétrica 

muscular nas terapias físicas e ocupacionais. Reconhecendo a importância dessa técnica no 

tratamento de diversas condições patológicas musculares e neuromusculares, propõe-se a 

continuação do desenvolvimento de um software, em linguagem de programação C#, que se 

comunique em tempo real com um aparelho de eletromiografia e exiba os sinais coletados 

utilizando de elementos visuais e auditivos de forma a permitir uma melhor compressão e 

controle da atividade. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Alcimar Barbosa Soares, Ph.D., FEELT/UFU; 

       PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011. 

 

T) INTERFACE PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TREINAMENTO EM LEITURAS 
DE MAMOGRAFIAS DIGITAIS  (Pesquisa) 
ALUNO(S): Mariana Cardoso Melo (petiana).  

OBJETIVO: Elaborar uma interface que integre um conjunto de imagens selecionadas da base 

de imagens do LAPIMO (disponível na Internet), regras e ferramentas de um treinamento em 

leitura de mamografias digitais em monitores e um esquema CAD – Computer-Aided Diagnostic, 

para serem utilizados por residentes em radiologia e profissionais já experientes. A partir de um 

sistema de treinamento já em andamento que está sendo desenvolvido no projeto TECNOLOGIA 

DIGITAL APLICADA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM RADIOLOGIA: IMPACTO NO 

DESEMPENHO NA INTERPRETAÇÃO DAS IMAGENS MAMOGRÁFICAS. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Ana Claudia Patrocinio, Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2011 a Dezembro de 2011. 
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U) AUTOMAÇÃO ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS E TECNOLOGIAS 
RELACIONADOS À ENERGIA EÓLICA  (Pesquisa) 
ALUNO(S): Higgor Olippe (aluno da graduação); 

                  Luiz Carlos Roma Júnior (petiano). 

OBJETIVO: O objetivo da pesquisa (projeto) é automatizar e controlar os processos de aquisição 

de dados das bancadas do Laboratório do Grupo de Propriedades Ópticas e Térmicas de 

Materiais do Instituto de Física da UFU, mais especificamente o registros de propriedades da luz 

tais como intensidade e diâmetro do feixe. A proposta também envolve o controle computacional 

dos dispositivos desenvolvidos, com um sistema independente. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Acácio Aparecido de Castro Andrade., Dr., INFIS/UFU.             

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2011 a Novembro de 2011. 

 

V) DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DE AQUISIÇÃO E ANÁLISE 
DE DADOS EM MOTORES DE RELUTÂNCIA VARIÁVEL  (Pesquisa) 
ALUNO(S): André Luis Bernuzzi Leopoldino (petiano). 

OBJETIVO: De posse do fato de o Motor de Relutância Variável (MRV) vir cada vez mais 

chamando a atenção da indústria e da comunidade acadêmica, a pesquisa visa à montagem de 

uma placa de condicionamento de sinais de tensão e corrente. Tal placa é composta de 

sensores de tensão e corrente e seu desenvolvimento se faz necessário já que os valores de 

corrente e tensão obtidos através de ensaios do motor são bastantes elevados, não podendo 

assim ser lidos diretamente por uma placa de aquisição comum.  

ORIENTADOR(ES): Prof. Luciano Coutinho Gomes, Dr., FEELT/UFU.  

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

 

W) DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE MONITORAMENTO VEICULAR 
UTILIZANDO A TECNOLOGIA RFID  (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 Abril de 2012. 

 

X) 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 

ecosistema tão delicado somados à poluição atmosférica e sonora que um gerador produz 
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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, conseqüentemente, 

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. José Roberto Camacho (PhD) 

PERÍODO DA PESQUISA: Abril de 2011 a fevereiro de 2012. 

 

Y) ESTUDO DOS CONCEITOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA SMART GRID  
(Pesquisa) 
ALUNO(S):  Antônio César Costa Ferreira Rosa (petiano); 

André Luiz Bernuzzi Leopoldino (petiano); 

Cássio Bruno de Araújo (petiano); 

Luiz Carlos Roma Júnior (petiano); 

Matheus Santiago Ferreira dos Santos (petiano); 

Ygor Cardoso Mendes (petiano). 

OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo entender os conceitos relacionados com esta 

tecnologia, identificar os principais projetos, a situação no Brasil e em outros países do exterior, 

os custos dos investimentos e as perspectivas a curto e a longo prazo. Sendo assim, os 

principais meios para obtenção dessa informações serão artigos técnicos e científicos, revistas 

especializadas e informações de projetos divulgadas por empresas e entidades do setor. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Adélio José de Moraes e Prof. Geraldo Caixeta Guimarães. 

PERÍODO DA PESQUISA: Março de 2011 a Setembro de 2011. 
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3.2. Atividades de Caráter Coletivo e Integrador – até mil palavras (atividades integradas com 
demais estudantes / grupos, participação em eventos do Programa ou não, entre outros) 

 

 

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) JEELB’2011 (XII JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E IV JORNADA DE 

ENGENHARIA BIOMÉDICA) 

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

PET/Eng.Elétrica convidou o grupo PET Engenharia Biomédica para participar como 

organizador, e 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) IX CEEL (IX 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) JORNADA PET 

A IX 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) 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: Marcela Guitarrara Nirschl Crozara (uma das 

coordenadoras do InterPET), Luiz Carlos Roma Júnior e Andréia Crico dos Santos. 

 

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) III UAI PET (III Encontro dos Grupos PET de Minas Gerais) 

O UAI PET é um encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de 

Educação Tutorial de Minas Gerais, com o objetivo de aprofundar sua integração, mediante a 

discussão de temas importantes tanto para o desenvolvimento do programa, como para a 

concepção do papel da educação no Brasil. 

 

I) XI SUDESTE PET (XI Encontro Regional dos Grupos PET do Sudeste) 

O SUDESTE PET é um encontro anual organizado pelos integrantes dos grupos do Programa de 

Educação Tutorial da região Sudeste, com o objetivo de aprofundar sua integração, mediante a 

discussão de temas importantes tanto para o desenvolvimento do programa, como para a 

concepção do papel da educação no Brasil.  

 

J) XVI ENAPET (XVI 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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4. OUTRAS AÇÕES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTE – até mil palavras (processos 
seletivos, reuniões, organização de documentação, mecanismos de divulgação intra e extra 
Curso, entre outros) 

   

 
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 elegerá dois ou mais livros para leitura e posterior discussão. 

 

D) Processo Seletivo 

Pelo menos um processo seletivo é previsto para acontecer a cada ano para substituir os 

petianos que irão deixar o programa. Como parte da formação do senso crítico todos os integrantes 

do grupo PET deverão ser envolvidos nesse processo que normalmente consiste em 5 etapas: 

Avaliação do Histórico Escolar, Prova de Redação, Dinâmica de Grupo, Entrevista Individual e 

Seminário. Esta participação é planejada inicialmente escolhendo dois componentes entre os mais 

antigos do grupo PET para participar de uma Comissão de Seleção composta ainda pelo Tutor e mais 

dois professores do curso de Engenharia Elétrica. Esta comissão fica responsável direta pela 

realização da Entrevista Individual dos candidatos. Na última etapa de seleção cada candidato 

selecionado prepara uma apresentação em Powerpoint para ser avaliada por todos os atuais 

membros do PET em um Seminário cujo tema é indicado 24 horas antes de seu início. 
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5. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE TUTORIA – até mil palavras (planejamento quanto à 
participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na formação dos petianos: definição 
das atividades e seus objetivos, acompanhamento e avaliação individual e coletiva, entre outros) 

 
 

O planejamento das atividades é realizado em reuniões onde o Tutor estimula a participação 

ampla de todos os integrantes do PET (bolsistas e colaboradores) no sentido de discutir e promover o 

aperfeiçoamento de tarefas já realizadas e, até mesmo, sugerir algum trabalho inovador. Desta 

atuação surgiu o Projeto Renovar que neste segundo ano requereu a mudança de foco para crianças 

e jovens de outro local (a Estação Vida) e também a reformulação de várias de suas ações.  

O tutor atua como coordenador geral dos dois eventos de maior repercussão da Faculdade de 

Engenharia Elétrica (a JEELB e a CEEL), Neste sentido, tendo o grupo PET como o principal 

articulador e organizador, este docente tem conseguido, quando necessário, todo o apoio material e 

logístico para a realização destes eventos, seja por parte da direção da Faculdade de Engenharia 

Elétrica, seja pelos coordenadores dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica e seja pelo coordenador da Pós-Graduação.  

Por causa do reconhecimento que o grupo PET tem tido no âmbito desta universidade, o Tutor, 

juntamente com os petianos que coordenam as diversas comissões de organização, tem obtido 

sucesso em praticamente todas as solicitações encaminhadas aos órgãos superiores para aprovação 

de medidas que possibilitem a realização de várias atividades planejadas. Como exemplos citam-se, 

entre outras: fornecimento de ônibus ou micro-ônibus para visitas técnicas e transporte de crianças do 

Projeto Renovar e a concessão de diárias, passagens aéreas para palestrantes. 

O tutor busca estreitar o relacionamento com cada participante do programa visando com isto 

detectar melhor o caráter e a potencialidade de cada petiano. Com isto, sempre que possível este age 

no sentido que um determinado aluno seja o principal responsável para liderar uma tarefa mais afeita 

a suas habilidades naturais. De uma forma geral, cada petiano é incentivado em alguns momentos a 

desenvolver sua capacidade de liderança e assumir as responsabilidades próprias disto e, em outros 

momentos, a atuar como mais um subordinado de uma equipe com sua tarefa preestabelecida pelo 

coordenador. Assim, todos os petianos aprendem a liderar e serem liderados, sendo ambas as 

funções importantes e necessárias em qualquer atividade planejada. 
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6. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO  
 

Atividade Proposta: JEELB’2011 
Período: de 12 a 16 de Setembro de 2011 
 
Atividade Proposta: IX CEEL 
Período: de 03 a 07 de Outubro de 2011 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: de 07 a 11 de Novembro de 2011 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 21 de Fevereiro a 07 de Julho de 2011 e de 08 de Agosto a 19 de Dezembro de 2011 
 
Atividade Proposta: Semana do Meio Ambiente 
Período: de 01 a 05 de Junho de 2011 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: 08 de Agosto a 21 de Dezembro de 2011 (data prevista) 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 02, 04, 06, 10 e 12 de Maio de 2011 e outra semana de curso, prevista para o segundo 
semestre de 2011 
 
Atividade Proposta: Curso de SIMULAÇÃO DE CIRCUITOS 
Período: de 11 a 15 de Abril de 2011 e outra semana de curso, prevista para o segundo semestre de 
2011 
 
Atividade Proposta: Curso de Python 
Período: de 28 de Março a 01 de Abril e outra semana de curso, prevista para o segundo semestre de 
2011 
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 11 a 15 de Abril e outra semana de curso, prevista para o segundo semestre de 2011 
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2011, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2011, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Outubro de 2011 
 
Atividade Proposta: III UAI PET 
Período: Março de 2011 
 
Atividade Proposta: XI SUDESTE PET 
Período: Abril de 2011 
 
Atividade Proposta: XVI ENAPET 
Período: Julho de 2011 
 
Atividade: Pesquisas 
Período: Todas as pesquisas serão desenvolvidas ao longo do ano de 2011. 
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Local e Data: Uberlândia, 14 de março de 2011. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor: Prof. Geraldo Caixeta Guimarães 
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