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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 – 2010 

(01 de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010) 
 
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: 
 

2010-1: Corresponde ao período de Janeiro de 2010 a Julho de 2010; 
2010-2: Corresponde ao período de Agosto de 2010 a Dezembro de 2010. 
 

A) JEELB’2010 (XI JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E III JORNADA 

DE ENGENHARIA BIOMÉDICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos (sendo o tutor o coordenador geral do evento) e 

membros do Diretório Acadêmico. 

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 feiras 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 têm em termos de desenvolvimento e o papel que o futuro engenheiro 

deverá desempenhar. 

DESCRIÇÃO: A JEELB’2010 é um evento cuja organização se iniciou ainda no primeiro 

semestre de 2009, quando o grupo PET foi dividido em comissões (Informática, 

Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica/Divulgação) 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 exclusivas para o próprio evento. Este possuirá duração de uma 

semana e consistirá basicamente de palestras e minicursos de caráter técnico-profissional, 

feira de exposição de stands de empresas da área de engenharia e visitas técnicas. 

A JEELB’2010 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: Abril de 2010. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

 

B) VIII CEEL (VIII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA 

ELÉTRICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos (sendo o tutor o coordenador geral do evento). 

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

profissionais atuantes nas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica possam apresentar e discutir suas contribuições científicas. 

DESCRIÇÃO: A VIII CEEL consiste em um evento, com duração de uma semana, 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: 2010-2. 

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: Todos os petianos. 

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

intelectual para a comunidade, por meio de cursos e temas 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 Federal de Uberlândia e contribuir para a formação 

acadêmica dos petianos. 

DESCRIÇÂO: A Jornada PET é um evento destinado à comunidade externa, em especial 

alunos de ensino médio, que objetivam ingressar na Universidade e é executada em 

conjunto com os 18 grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia. O evento, com 

duração de uma semana, consistirá de 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 no ano de 2010 será 

“Brasil: mostra a sua cara”.  

Atuando como ministrantes dos minicursos, os petianos tem a oportunidade de desenvolver 
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características como: falar em público, capacidade de transmitir conhecimentos e a atenção 

aos deveres éticos e cívicos.  

PERÍODO PREVISTO: De 23 a 27 de Agosto de 2010. 

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

 

D) TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos, com participação de alguns membros da Empresa 

Júnior (CONSELT) e do D.A. da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

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 da carência alimentícia, de saúde, financeira e, principalmente 

afetiva, que assola grande parte da sociedade uberlandense, assim como conscientizá-los 

sobre o compromisso social de cada um.  

DESCRIÇÃO: O Trote Social é realizado semestralmente e é composto por atividades 

distribuídas ao longo destes. 

O caráter de ensino será abordado por meio de atividades como  

(a) Palestras sobre vários tópicos:  

• a Universidade Federal de Uberlândia;  

• a Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT);  

• os certificados de estudo do curso de graduação de Engenharia Elétrica;  

• os cursos de graduação em Engenharia Biomédica e Engenharia Biomédica;  

• a vida universitária.  

(b) Conhecimento in loco das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica;  

(c) 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. 

PERÍODO PREVISTO: 2010-1 (XV Trote Social) e 2010-2 (XVI Trote Social). 

PÚBLICO DESTINADO: Ingressantes dos cursos das Engenharias Elétrica e Biomédica. 

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

calouros (trote convencional).  
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E) SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

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

pois vai além da participação como cidadão e expectador na busca de informações, visto 

que possibilita a sensibilização dos participantes, tornando-os co-responsáveis pelo modelo 

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

conservação e preservação dos recursos naturais. Devido à proporção nacional do evento, 

realiza-se a Semana do Meio Ambiente na Universidade Federal de Uberlândia, pois se 

acredita que a comunidade acadêmica é um público com plenas condições para conceber 

idéias e promover mudanças na comunidade externa. 

DESCRIÇÃO: O evento será organizado próximo ao dia mundial do meio ambiente (05 de 

junho de 2010) constituído de atividades baseadas no pressuposto da metodologia de 

orientações e discussões buscando soluções efetivas e a conscientização dos participantes. 

Para tal, serão realizadas mesas redondas, palestras, minicursos, exposição de projetos e 

trabalhos que abordam temas ecológicos relacionados ou não com os cursos na graduação. 

Tais atividades serão voltadas aos estudantes e a comunidade externa, caracterizando o 

evento como atividade de ensino e extensão pelos seguintes motivos: 

• ENSINO: Por meio de palestras e mesas redondas que respectivamente orientam e 

geram discussões, buscamos a sensibilização dos participantes para que estes se 

preocupem com a conservação e preservação dos recursos naturais, além da 

importância de reforçar e atualizar a concepção ecológica dos estudantes e 

profissionais, visto que o mercado atual exige a consciência ambiental para com as 

relações sócio-econômicas. Assim, a Semana do Meio Ambiente se caracteriza 

como atividade de ensino, pois complementa a formação acadêmica dos 

estudantes, preparando-os para o mercado de trabalho e tornando-os aptos a 

exercer cidadania.  

• EXTENSÃO: Durante a semana serão realizados minicursos e atividades na 

comunidade externa. Além disso, as atividades realizadas dentro do campus da 

universidade serão abertas à comunidade, logo o evento também é caracterizado 

como atividade de extensão. 

PERÍODO PREVISTO: De 31 de Maio a 04 de Junho de 2010. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação e comunidade externa. 

 

F) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Os petianos João Fernando Calcagno, Marcela Guitarrara Nirschl 

Crozara, Cassio Bruno de Araujo, juntamente com o professor Fernando Egberto Feital de 

Camargo e o radioamador convidado José Lahor Filho. 

OBJETIVOS: Nossa região não possui até a presente data nenhum curso oficial desta 

natureza, que muito viria a beneficiar a população que se interesse por esta prática. Sendo 



Planejamento de Atividades – página 6 

assim, 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, 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: 2010-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Comunidade externa e, caso não seja completado o número de 

vagas, será aberto a oportunidade para os acadêmicos. 

 

G) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Francielen Souza Borges, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende 

Mattioli, Lucas Amaral Sales, Mariana Cardoso Melo e Marla Souza Freitas (petianos). 

OBJETIVOS: Capacitar os alunos da graduação para utilizarem o software MATLAB, 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 de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. 

Uma apostila será desenvolvida e constantemente será melhorada para utilização no curso. 

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

nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

PERÍODO PREVISTO: 2010-1 e 2010-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação. 

 

H) CURSO DE ORCAD 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT 

RESPONSÁVEIS: Clarissa Valadares Machado, João Fernando Calcagno Camargo, Marcos 

Fernando Menezes Vilela e Marla Souza Freitas (petianos). 

OBJETIVOS: Esta atividade objetiva possibilitar aos ouvintes o aprendizado da suíte de 

aplicativos Orcad. Este software é um dos vários que permite a simulação de circuitos 

elétricos e desenvolvimento de placas de circuitos impressos, habilidades estas cobradas 

em diversos momentos da graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. É 

essencial que os graduandos possam fazer protótipos e simulações antes de montarem os 
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circuitos dos projetos elétricos cobrados nas disciplinas, pois isto permite a verificação do 

funcionamento e viabilidade do projeto antes de sua implementação final. O curso de 

graduação não oferece um estudo específico sobre estas ferramentas de simulação e 

prototipagem, o que motiva nosso grupo a fornecer aos graduandos cursos complementares 

sobre estas. 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.  

O participante de maior destaque na turma anterior do curso será convidado para participar 

como ministrante junto com os petianos na próxima turma, e assim permitir o 

desenvolvimento de suas habilidades e práticas de ensino juntamente com os petianos. 

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

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

Uma apostila será desenvolvida e constantemente será melhorada para utilização no curso. 

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

nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

PERÍODO PREVISTO: 2010-1 e 2010-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação. 

 

I) CURSO DE PYTHON 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT 

RESPONSÁVEIS: Clarissa Valadares Machado, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro 

Resende Mattioli, Lucas Amaral Sales, Marcos Fernando Menezes Vilela e (petianos). 

OBJETIVOS: As habilidades de programação de microcomputadores e dispositivos móveis 

são exigidas em muitas áreas da Engenharia Elétrica e da Engenharia Biomédica, e em 

especial do Certificado de Estudos em Engenharia da Computação do Curso de Engenharia 

Elétrica. 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 os 

novos paradigmas de programação e gerenciamento de projetos de software. 

Visando complementar a formação acadêmica dos estudantes de graduação, ampliando o 

conhecimento 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 (processamento de áudio/vídeo, criação de interfaces 

gráficas e protocolos de comunicação).  

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

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

Uma apostila será desenvolvida e constantemente será melhorada para utilização no curso. 

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

nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

PERÍODO PREVISTO: 2010-1 e 2010-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação. 
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J) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT 

RESPONSÁVEIS: Andressa Martins de Sá Fernandes, Cassio Bruno de Araujo, Guilherme 

Bueno de Paula, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara, Mariana Cardoso Melo e Thais Morais 

Abadio (petianos). 

OBJETIVOS: O curso de eletrônica básica é uma atividade de ensino, que se constitui numa 

premiação para os participantes mais ativos do Trote Social, quando estes se encontram no 

segundo período do curso de graduação. Aquele possibilita aos ouvintes contato com 

tópicos elementares de eletrônica, por meio de aulas teóricas e práticas, na tentativa de 

fornecer um embasamento sobre componentes eletrônicos básicos comuns na graduação e 

de suprir algumas deficiências encontradas pela maioria dos alunos ao se deparar com as 

matérias do curso de graduação que envolve tais assuntos. 

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

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

Uma apostila será desenvolvida e constantemente será melhorada para utilização no curso. 

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

nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação acerca do mesmo. 

PERÍODO PREVISTO: 2010-1 e 2010-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação do segundo período que se destacaram 

durante a última edição do Trote Social. 

 

K) PROJETO RENOVAR 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia e ONG (Organização Não Governamental) 

Missão Criança. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: O principal objetivo deste projeto é melhorar a formação cidadã de menores da 

ONG Missão Criança, acrescentando conhecimentos técnico-científicos e culturais, além de 

desenvolver o senso crítico dos mesmos. 

DESCRIÇÃO: O Projeto Renovar consiste em auxiliar menores por meio de atividades 

como: 

• Visita aos laboratórios do Instituto de Física e da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

• Aprendizado sob a forma de documentários e discussões, onde lhes serão expostos 

princípios físicos básicos necessários para a compreensão de fenômenos cotidianos, 

com maior pontuação no campo eletricidade; 

• Atividades culturais; 

• Aplicação dos conhecimentos adquiridos em pequenos projetos didáticos. 

O projeto será realizado em parceria com a ONG Missão Criança, que abriga menores 

abandonados e/ou vindos de famílias desestruturadas.  

PERÍODO PREVISTO: 2010-1 

PÚBLICO DESTINADO: Menores residentes na ONG Missão Criança 
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OBSERVAÇÃO: Dados os desafios encontrados pela instituição tanto na educação quanto 

na iniciação profissional dos menores (no seu devido tempo), está intrínseca a todas as 

atividades do projeto a tentativa de despertar nas crianças a importância dos estudos em 

suas vidas, inclusive, futuramente, na busca de um emprego digno e, sobretudo, alcançável. 

 

L) PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE A APLICAÇÃO DE SINAIS 

BIOMÉDICOS PARA CONTROLE DE DISPOSITIVOS ROBÓTICOS 

ALUNO(S): Marla Souza Freitas (petiana) 

OBJETIVO: Objetiva-se realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a aplicação de sinais 

biomédicos para controle de dispositivos robóticos, como braços artificiais, podendo esses 

sistemas serem embarcados ou não. A motivação principal para o desenvolvimento do 

trabalho se fundamenta na existência de poucas pesquisas envolvendo o assunto nos 

grandes centros de pesquisa. Essa se justifica, já que, observa-se atualmente a grande 

necessidade de desenvolvimento de dispositivos que propiciem melhor qualidade de vida ao 

ser humano. Assim, o desenvolvimento de equipamentos médicos robóticos melhora a 

sensibilidade das operações e permite uma maior flexibilidade a vida das pessoas que 

possuem algum tipo de deficiência. Pretende-se, ao final do trabalho, desenvolver senso 

crítico a respeito das principais tecnologias empregadas em robótica aplicada ao corpo 

humano possibilitando pesquisas mais aprofundadas no que tange o assunto apresentado. 

A pesquisa tratará da aquisição e condicionamento de sinais biomédicos visando sua 

aplicação como sinal de controle de equipamentos robóticos. A interdisciplinaridade da 

pesquisa permitirá, acima de tudo, a união de diversas frentes de estudo presentes na área 

de engenharia biomédica, controle e automação.O estudo de ferramentas não apresentadas 

no curso de graduação permitirá à estudante ampliação dos horizontes, possibilitando à 

mesma a ministrar cursos sobre o assunto visando a universalização e socialização do 

conhecimento científico além da melhoria do curso de graduação ao qual está inserida. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Adriano Alves Pereira, Dr., FEELT/UFU 

                               Prof. Fábio Vincenzi Romualdo da Silva, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010. 

 

M) ESTUDO DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE GERAÇÃO DE UM SISTEMA 

ELÉTRICO REDUZIDO 

ALUNO(S): Andressa Martins de Sá Fernandes (petiana);  

              Guilherme Bueno de Paula (petiano); 

 Lucas Amaral Sales (petiano). 

OBJETIVO: Desenvolver um programa para simulação do controle automático de geração 

de um sistema elétrico de potência utilizando o software ScicosLab, que é livre e gratuito. 

Para tal serão feitas simulações de diferentes casos de variação de cargas e outras 

perturbações com o intuito de analisar a variação da freqüência deste. Posteriormente, 

serão feitas simulações que levem em consideração a dinâmica da turbina geradora 
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(hidráulica e a vapor, a princípio) e também os sistemas governadores, responsáveis por 

restaurar a freqüência do sistema elétrico de potência. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Dr. Adélio José de Moraes, FEELT/UFU; 

                              Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, Ph.D., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010. 

OBSERVAÇÃO: Simultaneamente aos trabalhos desenvolvidos pelos petianos acima 

mencionados, dois ex-petianos, Daiane Rezende Carrijo e Rodrigo Sousa Ferreira, 

atualmente em intercâmbio em universidades francesas, também trabalham em projetos 

similares e, assim, pretende-se comparar resultados obtidos em ambas as pesquisas. 

 

N) MODELAGEM E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE ANTENAS E 

PROPAGAÇÃO 

ALUNO(S): João Fernando Calcagno Camargo (petiano) 

OBJETIVO: A pesquisa tem como objetivo a modelagem e simulação computacional de 

alguns elementos e situações de propagação, ligados a antenas. Tais elementos e situações 

são: antenas em abertura, propagação em plano terra imperfeito e método dos momentos. 

Com tal ferramenta de modelagem e simulação, será possível prever diversas situações de 

propagação de antenas e até mesmo projetar algumas antenas.  

ORIENTADOR(ES):  Prof. Gilberto Arantes Carrijo, Dr., FEELT/UFU 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010. 

 

O)  IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL PARA ANÁLISE DE 

SINAIS ELÉTRICOS GERADOS POR UM SISTEMA FOTOVOLTAICO 

PARA ILUMINAÇÃO 

ALUNO(S): Leandro Resende Mattioli (petiano) 

OBJETIVO: Atualmente existem propostas e estudos de viabilidade da implantação de 

sistemas fotovoltaicos para iluminação. Basicamente, estes sistemas armazenam energia 

solar durante o período do dia e fornecem a energia armazenada para lâmpadas durante o 

período da noite. Visando facilitar o estudo dos sinais elétricos gerados por um sistema 

fotovoltaico para iluminação que utiliza lâmpadas LED, propõe-se desenvolver um software 

capaz de receber informações do sistema por meio de um link de rádio freqüência para sua 

supervisão remota. O software também deverá prover recursos gráficos para a visualização 

e comparação dos sinais elétricos obtidos, bem como o armazenamento dos mesmos em 

uma base de dados. 

ORIENTADOR(ES): Prof. Edgard Afonso Lamounier Júnior, Ph.D., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010. 
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P)  UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ATP PARA DESENVOLVIMENTO E 

ANÁLISE DO CONTROLE DE VELOCIDADE DE UM MOTOR DE 

INDUÇÃO TRIFÁSICO 

ALUNO(S): Clarissa Valadares Machado (petiana) 

              Marcos Fernando Menezes Vilela (petiano) 

              Filipe de Oliveira Dias (graduando) 

OBJETIVO: Desenvolver computacionalmente o controle de velocidade de um motor de 

indução trifásico através de um software livre (que possibilite a sua utilização em qualquer 

área no âmbito de pesquisas) para simulação dos possíveis comportamentos que serão 

analisados experimentalmente através do acionamento do motor por um conversor de 

frequência. O sucesso deste trabalho depende de um desenvolvimento computacional que 

responda a simulação com resultados próximos aos resultados experimentais.  

ORIENTADOR(ES): Prof. Geraldo Caixeta Guimarães, Ph.D., FEELT/UFU; 

                               Prof. Marcelo Lynce Ribeiro Chaves, Dr., FEELT/UFU.  

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010. 

 

Q)  DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA COMPUTACIONAL PARA 

AQUISIÇÃO DE SINAIS ELETROMIOGRÁFICOS E APLICAÇÃO EM 

BIOFEEDBACK 

ALUNO(S): Francielen Souza Borges (petiana) 

              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 o 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 2010 a Dezembro de 2010. 
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R) DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA 

ENERGIA ELÉTRICA DE UM SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA 

ILUMINAÇÃO EXTERNA USANDO LÂMPADAS LED 

 
ALUNO(S): Cássio Bruno de Araujo (petiano) 

                 Clarissa Valadares Machado (petiana) 

           João Paulo Vieira Bonifácio (petiano) 

           Marcos Fernando Menezes Vilela (petiano) 

           Thais Morais Abadio (petiana) 

OBJETIVO: Conceber, projetar, simular e construir um protótipo de um sistema de 

iluminação autônomo baseado em células fotovoltaicas e lâmpadas LED e verificar a 

viabilidade técnica e econômica da utilização do referido conjunto, por meio de um estudo de 

eficiência e qualidade energética, tendo por objetivo principal a substituição dos atuais 

sistemas de iluminação externa utilizados nos campi da Universidade Federal de Uberlândia. 

A pesquisa já se encontra em andamento. 

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

                Prof. João Batista Vieira Jr., Dr., FEELT/UFU. 

PERÍODO DA PESQUISA: Janeiro de 2010 a Dezembro de 2010. 

OBSERVAÇÃO: Simultaneamente aos trabalhos desenvolvidos pelos petianos acima 

mencionados, dois ex-petianos, Daiane Rezende Carrijo e Rodrigo Sousa Ferreira, 

atualmente em intercâmbio em universidades francesas, também colaboram na realização 

do projeto. 
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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) JEELB’2010 (XI JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E III JORNADA 

DE ENGENHARIA BIOMÉDICA) 

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

principalmente iniciantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica – 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 ou engenheiros biomédicos 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 JEELB’2010 tem impacto direto nos cursos de graduação em Engenharia Elétrica e 

Engenharia Biomédica. 

 

B) VIII CEEL (VIII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA 

ELÉTRICA) 

A CEEL exerce um papel muito importante na diminuição da evasão e da repetência nos 

cursos de Engenharia Elétrica e Biomédica, pois apresenta aos estudantes de graduação as 

novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas em laboratórios de pesquisa, fazendo 

com que estes conheçam melhor o seu curso e possivelmente se interessem mais pelas 

disciplinas que são estudadas na graduação. 

 

C) TROTE SOCIAL 

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

(Trote), 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 cinco 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 de Engenharia 
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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 do curso terá oportunidade de conhecer os tópicos básicos de eletrônica e ter 

contato com os mesmos através de aulas práticas, de modo que, apesar de estar no início 

da graduação, terá uma noção sobre o que será abordado futuramente, atraindo-o para 

algumas das aplicações mais importantes na graduação, reduzindo, pois, a evasão destes 

nos cursos de graduação, bem como diminuindo a 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) JEELB’2010 (XI JORNADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA E III 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 Diretório Acadêmico e a Empresa Júnior de Consultoria 

em Engenharia Elétrica para participarem também como organizadores ou apoio no evento. 

Para esta edição da JEELB, há membros do Diretório Acadêmico envolvidos em três das 

quatro comissões criadas enquanto a Empresa Júnior, por sua vez, participará como apoio. 

Além disso, durante o evento, outros graduandos são convidados a participar como apoio 

(formando a comissão de apoio), implicando em maior contato e interação entre o grupo 

PET, graduandos e profissionais. 

 

B) VIII CEEL (VIII 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 VIII 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, 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. 
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E) SEMANA DO MEIO AMBIENTE 

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

realizada por quatorze dos dezoito 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. 

 

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: Clarissa Valadares 

Machado, Marcela Guitarrara Nirschl Crozara, Thais Morais Abadio e Marcos Fernando 

Menezes Vilela. 

 

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 para ser aberto a discussão por parte de petianos e alunos.  

 

H) X SUDESTE PET (X 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.  

 

I) XV ENAPET (XV 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.  

 

J) 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.  
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3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 
 

Atividade Proposta: JEELB’2010 
Período: de 12 a 16 de Abril de 2010 
 
Atividade Proposta: VIII CEEL 
Período: de 13 a 17 de Setembro de 2010 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: de 23 a 27 de Agosto de 2010 
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 01 de Março a 09 de Julho de 2010 e de 09 de Agosto a 21 de Dezembro de 2010 
 
Atividade Proposta: Semana do Meio Ambiente 
Período: de 31 de Maio a 04 de Junho de 2010 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: 09 de Agosto a 21 de Dezembro de 2010 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 03 a 07 de Maio de 2010 e de 16 a 20 de Agosto de 2010 
 
 
Atividade Proposta: Curso de ORCAD 
Período: de 05 a 09 de Abril de 2010 e de 27 de Setembro a 01 de Outubro de 2010 
 
Atividade Proposta: Curso de Python 
Período: de 17 a 21 de Maio e de 08 a 12 de Novembro de 2010 
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 22 a 26 de Março e de 25 a 29 de Outubro de 2010 
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2010, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2010, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Junho de 2010 
 
Atividade Proposta: X SUDESTE PET 
Período: Abril de 2010 
 
Atividade Proposta: XV ENAPET 
Período: Julho de 2010 
 
Atividade Proposta: III UAI PET 
Período: Novembro de 2010 
 
Atividade: Pesquisas 
Período: Todas as pesquisas serão desenvolvidas ao longo do ano de 2010. 
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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 elegerá um ou mais livros para leitura e posterior discussão. Para o ano de 2010, foi 

definida a leitura de dois livros: o primeiro sobre práticas pedagógicas de ensino, e o 

segundo abordando a linguagem corporal. A leitura do segundo será feita a partir da versão 

original em inglês, com posterior discussão na mesma língua, com intuito de contribuir para 

a complementação da formação petianos em língua estrangeira. 

 

D) Discussões sobre o PET 

Discussões sobre a filosofia do Programa de Educação Tutorial, os conceitos de ensino, 

pesquisa e extensão, a estrutura e a organização do grupo objetivando a melhoria das 

atividades e uma reflexão contínua sobre os fundamentos do PET serão feitas ao longo do 

ano. 

 
 
 
 
Local e Data: Uberlândia, 02 de fevereiro de 2010. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor 


