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1. IDENTIFICAÇÃO 
 
1.1. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia 
1.2. Grupo: PET Engenharia Elétrica 
1.3. Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia Elétrica 
1.4. Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado:  

(   ) Licenciatura           (X) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 
1.5. Nome e titulação do Tutor: Geraldo Caixeta Guimarães, Dr. 
1.6. 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. 

 O caráter multi e interdisciplinar das atividades. 
 

* Os grupos criados pelo Edital nº 03/2006, inscritos no lote 2, e os grupos criados pelo Edital nº 04/2007, 
inscritos no lote 3, também devem considerar no planejamento das atividades o tema ao qual se inscreveram. 
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2.1. Atividades de Ensino 
 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. 

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

 Resultados esperados. 
 

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

2009-1: Corresponde ao período de Março de 2009 a Julho de 2009 
 
2009-2: Corresponde ao período de Agosto de 2009 a Dezembro de 2009 

 

A) VII CEEL (VII CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA 

ELÉTRICA) 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: 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. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-2. 

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

Engenharia Biomédica e áreas afins, de Uberlândia e região. 

OBSERVAÇÃO: A organização do evento é feita pelo grupo PET/Eng. Elétrica. 

 

B) TROTE SOCIAL 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

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

Engenharia Biomédica e integrá-los ao âmbito da universidade e de seu curso por meio de 

várias atividades, tais como:  

 palestras sobre vários tópicos: (a) Universidade Federal de Uberlândia, (b) Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT), (c) certificados de estudo do curso de graduação de 

Engenharia Elétrica, (d) curso de graduação em Engenharia Biomédica e (e) a vida 

universitária(atividades realizadas na primeira semana de cada semestre);  

 arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas (atividade realizada na primeira 

semana de cada semestre);  

 conhecimento in loco das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica (atividade 

realizada na primeira semana de cada semestre);  

 doação de sangue (atividade realizada na primeira semana de cada semestre);  

 visitas às instituições de assistência social, sendo no mínimo três (atividades realizadas 

ao longo do semestre);  
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 visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região, sendo no mínimo três (atividades 

realizadas ao longo semestre). 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 (XIII Trote Social) e 2009-2 (XIV 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).  

 
 

C) GRUPO DE ESTUDOS 

LOCAL: Dependências da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

RESPONSÁVEIS: Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Francielen Souza 

Borges, João Fernando Calcagno Camargo, João Paulo Vieira Bonifácio, Marcos Fernando 

Menezes Vilela, Marla Souza Freitas, Rodrigo Sousa Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: Transferir os conhecimentos adquiridos pelos petianos na graduação para 

alunos que apresentam deficiências na aprendizagem e criar um maior vínculo com a 

faculdade, ampliando o diâmetro do seu círculo social. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 36 horas/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de Engenharia Elétrica e de Engenharia Biomédica. 

 

D) CURSO DE MATLAB 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro Rangel, Francielen Souza 

Borges, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Marla Souza Freitas e 

Rodrigo Sousa Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: A atividade se torna um meio para capacitação dos alunos que utilizam esta 

ferramenta, visto que o software MATLAB é muito utilizado pelos alunos dos cursos de 

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

trabalhos de conclusão de curso. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas-aula/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 

 

E) CURSO DE ORCAD 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Clarissa Valadares Machado, Daiane Rezende Carrijo, Edylara Ribeiro 

Rangel, Marcos Fernando Menezes Vilela e Rodrigo Sousa Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: Possibilitar aos ouvintes um contato com um software de simulação de circuitos 

elétricos e desenvolvimento de placas de circuitos impresso, uma vez que, em diversos 

momentos de sua graduação estes serão requisitados a simular e confeccionar seus 
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projetos. Objetiva, também, torná-los capazes de identificar o funcionamento básico dos 

componentes abordados na teoria das disciplinas de Circuitos Elétricos e Eletrônica 

Analógica. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15 horas-aula/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 

 

F) CURSOS DE DESENVOLVIMENTO WEB (BÁSICO E INTERMEDIÁRIO) 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: Francielen Souza Borges, Leandro Resende Mattioli, Marcos Fernando 

Menezes Vilela e Marla Souza Freitas (petianos). 

OBJETIVO: Fornecer subsídios aos participantes para desenvolvimento de páginas Web 

(curso básico) e aplicações Web (curso intermediário) a partir de tecnologias recentes. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas-aula/curso. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 (Básico e Intermediário) e 2009-2 (Básico). 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 

 
 

G) CURSO DE ELETRÔNICA BÁSICA 

LOCAL: Laboratórios da FEELT 

RESPONSÁVEIS: Clarissa Valadares Machado, Francielen Souza Borges, João Fernando 

Calcagno Camargo, João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli, Marcos 

Fernando Menezes Vilela e Marla Souza Freitas (petianos). 

OBJETIVO: Possibilitar aos ouvintes contato com tópicos básicos de eletrônica, por meio de 

aulas teóricas e práticas, na tentativa de suprir algumas deficiências encontradas pela 

maioria dos alunos ao se deparar com as matérias do curso de graduação que envolvem 

tais assuntos.  

CARGA HORÁRIA TOTAL: 15 horas-aula/semestre. 

PERÍODO PREVISTO: 2009-1 e 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos ingressantes nos cursos de Engenharia Elétrica e de 

Engenharia Biomédica. 

 

H) CURSO DE PYTHON 

LOCAL: Laboratório de microcomputadores da FEELT. 

RESPONSÁVEIS: João Paulo Vieira Bonifácio, Leandro Resende Mattioli e Rodrigo Sousa 

Ferreira (petianos). 

OBJETIVO: Possibilitar aos participantes a aprendizagem de uma linguagem de 

programação simples e promissora, tendo em vista a sua importância para os alunos dos 

cursos de graduação em Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas-aula. 
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PERÍODO PREVISTO: 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de graduação interessados. 
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2.2. Atividades de Pesquisa 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Complementaridade entre ações de pesquisa 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. 

 Resultados esperados. 

Observação: O grupo prioriza atividades de pesquisa coletiva, por isso, no presente relatório só 

foram planejadas pesquisas em grupo. Atividades individuais deverão surgir assim que novos 

petianos ingressarem no PET. 

 
A)  Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da Energia 

Elétrica de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando 
Lâmpadas LED 

 
Aluno(s): Clarissa Valadares Machado (petiana) 

 Daiane Rezende Carrijo (petiana) 

 João Paulo Vieira Bonifácio (petiano) 

 Marcos Fernando Menezes Vilela (petiano) 

 Rodrigo Sousa Ferreira (petiano) 

Objetivo: Verificar a viabilidade da utilização de um conjunto de células fotovoltaicas aliadas a 
lâmpadas LED 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. 

Orientador(es):  Prof. Sebastião Camargo Guimarães Jr., Dr., FEELT/UFU.  

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

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 

Observação: Esta pesquisa encontra-se em andamento. 

 

 

B)  Estudo do Controle Automático de Geração de um Sistema Elétrico 
Reduzido 

 
Aluno(s): Daiane Rezende Carrijo (petiana) 

 Leandro Resende Mattioli (petiano) 

 Rodrigo Sousa Ferreira (petiano) 

 Thomas Bessa Ferreira (petiano) 

Objetivo: Desenvolver um programa para simulação do controle automático de geração de um 
sistema elétrico de potência. Esta ferramenta computacional deverá ser aplicada a um 
sistema elétrico de pequeno porte no intuito de criar um ambiente didático mais 
favorável ao estudante na compreensão dos fenômenos envolvidos no ajuste da 
freqüência. 
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Orientador(es):  Prof. Adélio José de Moraes, Dr., FEELT/UFU. 

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

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 

 
 
C)  Análise Teórico-Experimental de um Modelo de Sistema de Conversão 

de Energia Eólica 
 
Aluno(s): Clarissa Valadares Machado (petiana) 

 Marcos Fernando Menezes Vilela (petiano) 

 Rodrigo Sousa Ferreira (petiano) 

 Raphael Ferreira Vieira (graduando) 

Objetivo: A partir de um arranjo laboratorial que permita a representação em escala reduzida dos 
sistemas de conversão de energia eólica atualmente em operação no país (aqueles 
dotados de geradores síncronos), a presente pesquisa tem o objetivo de realizar 
investigações a respeito da dinâmica do comportamento desta configuração sob 
diferentes condições de ventos (normal e com turbulências).  

Orientador(es):  Prof. José Carlos de Oliveira, Ph.D., FEELT/UFU.  

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

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010.  

 
D)  Utilização da Tecnologia WiMAX na Transmissão de Dados Obtidos em 

Sistemas Elétricos 
 

Aluno(s):  João Fernando Calcagno Camargo (petiano) 

 Edylara Ribeiro Rangel (petiana) 

Objetivo: A pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema que possibilite a 
transmissão de dados a longa distância utilizando a tecnologia WiMAX. Inicialmente 
serão transmitidos dados da rede elétrica, tais como tensão e corrente. Posteriormente 
serão transmitidos vídeos e imagens relativos ao monitoramento dos sistemas elétricos 
envolvidos. 

Orientador(es):  Prof. Fernando Egberto Feital de Camargo, MSc, FEELT/UFU 

  Prof. Gilberto Arantes Carrijo, Dr., FEELT/UFU 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 
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E)  Aquisição de Sinais Eletrocardiográficos Utilizando Técnicas de 
Redução de Ruídos 

 

Aluno(s):  Francielen Souza Borges (petiana) 

 Marla Souza Freitas (petiana) 

Objetivo: Esta pesquisa tem por objetivo a construção de um protótipo para a aquisição de sinais 
eletrocardiográficos. O sistema será concebido com a preocupação de lidar de maneira 
original com as interferências presentes em todos os ambientes de captação do sinal, 
servindo-se para isso do uso de técnicas de redução de ruídos. Uma ampla discussão 
será feita a respeito do projeto do sistema, da justificativa da escolha de seus 
elementos e da lógica de redução de ruídos em sistemas eletrônicos.  

Orientador(es):  Prof. Adriano Alves Pereira, Dr., FEELT/UFU 

Período da Pesquisa: Março de 2009 a Fevereiro de 2010. 
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Atividades de Extensão 
 No planejamento de atividades de pesquisa considere: 

 Pertinência das atividades no contexto do PET. 

 Complementaridade entre ações de 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. 

A) V VEM PRA UFU 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 18 horas. 

PERÍODO PREVISTO: 05 a 09 de outubro de 2009 (durante a Semana Acadêmica). 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos de Ensino Médio das escolas de Uberlândia e região. 

OBSERVAÇÃO: Esta é uma atividade que ocorre paralelamente à Semana Acadêmica da UFU, 

visando à apresentação dos Cursos de graduação à comunidade externa. As apresentações 

consistem, dentre outros aspectos, da descrição da estrutura dos cursos de graduação, das 

disciplinas estudadas pelos alunos, da atuação do profissional no mercado de trabalho e 

demonstração de equipamentos que são utilizados e desenvolvidos em ambientes acadêmicos e 

empresariais. O PET/Eng. Elétrica representa o Curso de Engenharia Elétrica neste evento e é 

responsável por proferir palestras que abrangem tanto as estruturas da Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT) quanto os fundamentos desta área do conhecimento, além de 

demonstrar o funcionamento de ferramentas utilizadas freqüentemente pelo engenheiro 

eletricista e apresentar projetos desenvolvidos pelos petianos ao longo do semestre. 

 

B) MONITORIA VIRTUAL 

LOCAL: Website www.pet.eletrica.ufu.br/monitoria 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: Proporcionar aos alunos do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares um apoio e     

estímulo ao estudo de física e matemática por meio de soluções de dúvidas utilizando uma 

plataforma Web. 

PERÍODO PREVISTO: De março de 2009 a dezembro de 2009. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos do Ensino Médio e de cursos preparatórios para vestibular. 

OBSERVAÇÃO: O projeto visa envolver todos os petianos do PET/Eng.Elétrica na solução de 

dúvidas e questionamentos das disciplinas de Física e Matemática através de uma página 

eletrônica desenvolvida pelo grupo. A atividade é divulgada em escolas da cidade de 

Uberlândia/MG e, seguindo uma escala determinada pelo grupo, os petianos são responsáveis 

por responder as perguntas existentes na página. São fornecidos os conceitos e informações 

necessários para que a solução seja encontrada pelo próprio aluno. 

 

 

http://www.pet.eletrica.ufu.br/monitoria
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C) JORNADA PET 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: A Jornada PET tem a finalidade de agregar a comunidade externa à universidade 

inteirando-os das atividades desenvolvidas pelos Grupos PET e abordando, sob forma de cursos 

práticos e palestras, conteúdos de cunho genérico. O evento permite também a disseminação 

dos conhecimentos adquiridos pelos petianos na universidade, contribuindo com uma melhor 

formação dos participantes.  

PERÍODO PREVISTO: De 28 de Setembro a 02 de Outubro de 2009. 

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

OBSERVAÇÃO: O evento é organizado por todos os grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia através das reuniões do InterPET. 

 

D) PROJETO EDUCAÇÃO AUXILIAR 

LOCAL: Escola Estadual Ederlindo Lannes Bernardes. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos. 

OBJETIVO: O Projeto Educação Auxiliar visa suprir a deficiência da matéria de Física para os 

alunos do ensino médio da Escola Estadual Ederlindo Lannes Bernardes, por meio de aulas 

extracurriculares e atividades que permitam aos beneficiados um melhor entendimento do 

assunto abordado. 

PERÍODO PREVISTO: De Março de 2009 a Novembro de 2009. 

PÚBLICO DESTINADO: Alunos do ensino médio da Escola Estadual Ederlindo Lannes 

Bernardes. 

OBSERVAÇÃO: Por ser uma escola carente o projeto visa além de suprir a deficiência da 

matéria de Física para os alunos, trabalhar com a autoestima dos participantes e incentivá-los a 

participar do Processo Seletivo da Universidade Federal de Uberlândia. 

 

E) CURSO PREPARATÓRIO AO RADIOAMADORISMO 

LOCAL: Universidade Federal de Uberlândia. 

RESPONSÁVEIS: Todos os petianos juntamente com os professores Fernando Egberto Feital 

Camargo e José Lahor Filho. 

OBJETIVO: 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 assim, o 

objetivo geral deste curso é a aprovação dos alunos em exames de habilitação para o serviço de 

radioamadorismo. O objetivo específico é o conhecimento nas seguintes áreas: 

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

(transmissão e recepção de sinais telegráficos). 

PERÍODO PREVISTO: 2009-2. 

PÚBLICO DESTINADO: O publico alvo será a comunidade externa interessada pelo assunto. 
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OBSERVAÇÃO: A avaliação final do curso ocorrerá com a presença de uma banca composta de 

profissionais oficialmente autorizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), 

que aplicará as respectivas provas de cada assunto ministrado no curso. Haverá uma nota 

mínima de corte estabelecida pela ANATEL.  

 
 
2.3. Atividades de Caráter Coletivo (participação em eventos científicos, feiras, mostras, 

encontros locais, regionais, nacionais, 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) 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, Daiane Rezende Carrijo e Marcos Fernando Menezes Vilela. 

 

B) Jornada PET 

Este evento está previsto para ocorrer em Setembro de 2009. É um evento organizado 

através das reuniões do InterPET e tem o objetivo de despertar na comunidade e demais 

participantes maior interesse por eventos desenvolvidos no interior da universidade, 

pretendendo também divulgar os cursos de graduação dos grupos PET da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

 

C) 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.  

 

D) VII CEEL (VII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica) 

Novamente, durante o período deste planejamento, esta atividade estará sendo 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 três 

últimas edições. 
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E) IX SUDESTE PET (IX 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. Neste ano, a 

Universidade Federal de Uberlândia será sede do evento que ocorrerá no período de 30 de 

abril a 2 de maio. 

 

F) XIV ENAPET (XIV 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. O evento está previsto para ocorrer em Manaus em Julho de 

2009. 

 

 
 
3. CRONOGRAMA PROPOSTO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GRUPO 

Atividade Proposta: VII CEEL 
Período: de 31 de Agosto a 04 de Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Trote Social 
Período: de 02 de Março a 11 de Julho de 2009 e de 10 de Agosto a 19 de Dezembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Grupo de Estudos 
Período: de 16 de Março a 11 de Julho de 2009 e de 24 de Agosto a 19 de Dezembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de MATLAB 
Período: de 11 a 15 de Maio de 2009 e de 09 a 13 de Novembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Orcad 
Período: de 30 de Março a 03 de Abril de 2009 e de 21 a 25 de Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Desenvolvimento Web (Básico) 
Período: de 25 a 29 de Maio de 2009 e de 09 a 13 de Novembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Desenvolvimento Web (Intermediário) 
Período: de 15 a 19 de Junho de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Eletrônica Básica 
Período: de 30 de Março a 03 de Abril de 2009 e de 21 a 25 de Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso de Python 
Período: de 19 a 23 de Outubro de 2009 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Desenvolvimento e Análise da Eficiência e Qualidade da Energia 
Elétrica de um Sistema Fotovoltaico para Iluminação Externa Usando Lâmpadas LED 
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Estudo do Controle Automático de Geração de um Sistema Elétrico 
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Reduzido  
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Análise Teórico-Experimental de um Modelo de Sistema de 
Conversão de Energia Eólica 
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Utilização da Tecnologia WiMAX na Transmissão de Dados 
Obtidos em Sistemas Elétricos  
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: Pesquisa Aquisição de Sinais Eletrocardiográficos Utilizando Técnicas de 
Redução de Ruídos 
Período: de Março de 2009 a Fevereiro de 2010 
 
Atividade Proposta: V Vem pra UFU 
Período: de 05 a 09 de Outubro de 2009 
 
Atividade Proposta: Monitoria Virtual 
Período: Março de 2009 a Dezembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Jornada PET 
Período: de 28 de Setembro a 02 de Outubro de 2009 
 
Atividade Proposta: Projeto Educação Auxiliar 
Período: Março de 2009 a Novembro de 2009 
 
Atividade Proposta: Curso Preparatório ao Radioamadorismo 
Período: Segundo semestre de 2009 
 
Atividade Proposta: Reuniões do InterPET 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2009, sendo realizadas quinzenalmente. 
 
Atividade Proposta: Reuniões administrativas do PET/Eng. Elétrica 
Período: Primeiro e segundo semestre de 2009, sendo realizadas semanalmente. 
 
Atividade Proposta: CINE InterPET 
Período: Setembro de 2009 
 
Atividade Proposta: IX SUDESTE PET 
Período: de 30 de Abril a 02 de Março de 2009 
 
Atividade Proposta: XIV ENAPET 
Período: de 12 a 17 de Julho de 2009 
  

 
 
4. OBSERVAÇÕES DE CARÁTER GERAL 

Deve-se observar que o trabalho do grupo PET/Eng.Elétrica tem sido reconhecido e elogiado 
pela direção da FEELT, pelas coordenações dos cursos de graduação e pós-graduação e pelos 
corpos docente e discente da faculdade. Para o nosso PET, o resultado positivo disto tem sido 
uma maior aproximação entre professores e alunos que tem ocorrido principalmente durante a 
realização de grandes eventos coletivos liderados pelo nosso grupo (como a Jornada de 
Engenharia Elétrica e Biomédica – JEELB e a Conferência de Estudos em  
Engenharia Elétrica – CEEL). Para a FEELT, os efeitos salutares da mobilização e atuação de 
nosso PET podem ser observados no aprimoramento da formação dos alunos participantes de 
cursos e eventos promovidos, dirigidos ou organizados por nosso grupo, os quais ajudam a  
melhorar o posicionamento dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU 
no Brasil. 
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5. PARECER DO COMITÊ LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local e Data: 
 
 
 

_______________________________________________ 
Pró-Reitor de Graduação 

 
 
 

______________________________________________ 
Interlocutor do PET na IES 

 
 
 

______________________________________________ 
Coordenador(a) do Curso 

Prof. Adélio José de Moraes 
 
 
 

______________________________________________ 
Tutor do Grupo 

 
 
 

______________________________________________ 
Representante do Comitê Local de Acompanhamento 

Nome: 
Função: 


