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1.1. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

1.2. Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia  

1.3. Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Armindo Quillici Neto 

1.4. Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 

 

2.1. Grupo: PET/Engenharia Elétrica 

2.2. Home Page do Grupo: http://peteletricaufu.wordpress.com 

2.3. Data da criação do Grupo: 1992/ Abril 

2.4. Natureza do Grupo:  

 ( x ) Curso específico: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, 
Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. 

 (   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  

 (   ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))  

2.5. Nome do(a) tutor(a): Adélio José de Moraes 

2.6. E-mail do(a) tutor(a): adeliojosemoraes@gmail.com 

2.7. Titulação e área: Doutor, Sistemas de Energia Elétrica 

2.8. Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano):  01 de Agosto de 2016 

2.9. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas 

 

a) Quadro de identificação:  

 

Nome dos bolsistas 
Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Leonardo Resende Cândido Abril/2014 Fevereiro/2015 9º 90,65 

Rafael Garcia Sousa Abril/2014 Fevereiro/2015 9º 78,58 

Cairo Silva Siqueira Abril/2014 Fevereiro/2015 9º 74,34 

Ana Cristina Cardoso dos Santos Abril/2014 Maio/2015 9º 75,83 
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Nome dos bolsistas 
Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Adriano Ghenov Pimenta Março/2015 Abril/2016 7º 83,73 

Icaro Roger Quites Rodrigues Agosto/2015 Abril/2016 6º 87,51 

Laura Riberio Fardin Abril/2014 Abril/2016 9º 81,03 

Ian Avelar Peixoto Agosto/2016 Abril/2017 4º 85,67 

Arthur Ferreira Borges Agosto/2016 Abril/2017 4º 88,72 

Luiz Henrique Almeida Barbosa Agosto/2015 Abril/2017 6º 84,53 

Talles Silva Rodrigues Março/2016 Maio/2017 5º 70,30 

Lucas Ferreira Germano Março/2016 Outubro/2017 5º 89,01 

Nome dos não bolsistas 
Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

     

 
 

2.10. Informações sobre os bolsistas e não bolsistas egressos no período 
 

a) Quadro de identificação:  

 

Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Mateus Franco Silva Maio/2013 Março/2014   

Gabriel Souza Zanatta Maio/2013 Outubro/2014   

Murilo Alves Pinto Veronez Outubro/2013 Fevereiro/2015   
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Nome dos bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

Lincoln Társio Silva Oliveira Agosto/2015 Abril/2016   

Vitor Dias Andrade Agosto/2015 Abril/2016   

Nome dos não bolsistas Ingresso na 

IES 

Ingresso no 

PET 

Período letivo 

atual 

Coeficiente Atual de 

Rendimento Escolar 

     

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1.  ATIVIDADES DE ENSINO 
 

Tema: Plantão PET (2017-1 e 2017-2) 
 

Natureza da atividade realizada:  
Reforço destinado aos alunos da FEELT – UFU 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X X X X X X X X X 

Público Alvo: 

Alunos do ciclo básico dos cursos de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, 
Computação, Controle e Automação, Biomédica. 
 

Descrição da Atividade: 

A atividade tem duração de seis horários (50 minutos) por semana e ocorre semestralmente, sendo 
que cada edição contabiliza 80 horas-aula, consistindo de aulas teóricas e retirada de dúvidas, 
ministradas pelos próprios petianos. No curso, há uma revisão dos conceitos teóricos relacionados 
às matérias do ciclo básico, com posterior retirada das dúvidas específicas de cada aluno 
participante.  

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O Plantão PET é uma das 
formas de ajudar os alunos ingressantes e repetentes matriculados nas matérias do ciclo básico a 
serem aprovados e, principalmente, diminuir a evasão do curso que acontece principalmente em 
função das matérias do ciclo básico. 

 
Resultados alcançados: 

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas teóricas pôde-se notar que 
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houve um desenvolvimento da compreensão dos participantes referente às matérias abordadas, e 

nítida capacidade de estudar e concentrar melhor visto que as dúvidas haviam sido sanadas. Os 

resultados foram, então, positivos, uma vez que os participantes conseguiram absorver os 

conhecimentos. Tal fato pôde ser confirmado através da melhoria no índice de aprovação das 

matérias tratadas. 

Comentário geral: 

Este curso teve uma dinâmica muito interessante, pois a fixação dos novos conceitos apresentados 
na matéria foi realizado no Plantão PET. 
Em todas as realizações desta atividade, é visto certas dificuldades de alunos dos primeiros 
períodos em assimilar o conteúdo devido ao fato dos mesmos estarem cursando disciplinas que 
abordem as matérias com dúvidas pela primeira vez, mas o reforço ajuda o calouro a lidar melhor 
com sua rotina de estudo e suas dúvidas obtidas em sala de aula. 
Como isso já era previsto, os ministrantes puderam se preparar e ministrar reforços de qualidade a 
todos os participantes e, ao fim desta atividade estes alunos conseguiram captar os conceitos 
básicos e atingiram a aprovação. 
 

Fotos: 

   

 

Tema: Curso de Simulação de Circuitos (2017-1 e 2017-2) 
 

Natureza da atividade realizada:  
Curso destinado aos alunos da FEELT – UFU 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

    X     X   

Público Alvo: 

Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, Controle e 
Automação, Biomédica. 

Descrição da Atividade: 

A atividade (de período noturno) tem duração de uma semana e ocorre semestralmente, sendo que 
cada edição contabiliza 15 horas-aula, consistindo de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos 
próprios petianos. No curso são abordados conceitos básicos de simulações computacionais de 
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circuitos elétricos além de serem vistos também dois softwares (Orcad e Proteus) para simulação de 
circuitos e confecção de placas eletrônicas. 
 

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica  

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade foi prevista no relatório de planejamento do grupo para o ano de 2017. O curso de 
Simulação de Circuitos é necessário visto que durante a graduação de Engenharia Elétrica não há 
disciplinas que abordem de forma explicativa softwares para simular circuitos elétricos, porém é 
cobrada de forma avaliativa a simulação dos mesmos em várias disciplinas.  
 
Esta atividade contribui na formação acadêmica com uma diferente experiência pedagógica ao 
participante, visto que o curso é ministrado pelos próprios alunos da graduação. Desta maneira, o 
participante tem um contato direto com alunos de períodos superiores, possibilitando uma 
comunicação diferenciada daquela vista nas disciplinas da grade curricular. Isto favorece uma troca 
de conhecimentos além do conteúdo desta atividade, ampliando a percepção dos integrantes desta 
atividade acerca do que são os cursos da FEELT e suas áreas de conhecimento. 
 
Sendo assim, esta atividade tem como objetivo complementar a formação acadêmica dos 
estudantes do curso de Engenharia Elétrica passando conceitos de ferramentas essenciais para um 
bom desenvolvimento nas disciplinas ao longo do curso. 

 
Resultados alcançados: 

Houve um aproveitamento considerável onde os participantes dessa atividade puderam assimilar os 
conceitos passados, onde foram propostos exercícios no intuito de avaliar o rendimento 
individual de cada participante. Esses exercícios puderam ser resolvidos sem grandes dificuldades 
pelos participantes, o que demonstra que o objetivo principal desta atividade pôde ser alcançado. 

Comentário geral: 

Em todas as realizações desta atividade, é visto certas dificuldades de alunos dos dois primeiros 
períodos em assimilar o conteúdo devido ao fato dos mesmos ainda não terem cursado disciplinas 
que abordem componentes elétricos e suas funções, bem como aparelhos de medições e noções 
básicas de circuitos elétricos.  
Como isso já era previsto, os ministrantes puderam se preparar e ministrar aulas de qualidade a 
todos os participantes e, ao fim desta atividade estes alunos conseguiram captar os conceitos 
básicos e o funcionamento dos softwares abordados. 
 

Tema: Curso de Eletrônica Básica (2017-1 e 2017-2) 
 

Natureza da atividade realizada:  
Curso destinado aos alunos da FEELT – UFU 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X          X    

Público Alvo: 

Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, Controle e 
Automação, Biomédica. 
 

Descrição da Atividade: 

A atividade (de período noturno) tem duração de uma semana e ocorre semestralmente, sendo que 
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cada edição contabiliza 15 horas-aula, consistindo de aulas expositivas e práticas, ministradas pelos 
próprios petianos. No curso, há uma revisão dos conceitos teóricos relacionados à eletricidade em 
geral, com posterior apresentação dos componentes eletrônicos e aparelhos de medição. Após isso, 
os circuitos que envolvem resistores, indutores, capacitores e transformadores são também 
explicados; experiências que utilizam osciloscópios e outras ferramentas dos laboratórios são feitas. 
Além disso, é apresentada a teoria básica dos semicondutores, com explicação sobre diodos, LEDs 
e transistores, seguidas de experiências práticas envolvendo circuitos importantes no ramo da 
eletrônica, como retificadores de ondas e um oscilador. 

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica 

Justificativa para realização da atividade: 

Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O curso de Eletrônica Básica 
é uma das premiações para os ingressantes que participam com maior frequência nas atividades do 
Trote Social, que também ocorre semestralmente. Este curso visa suprir as necessidades que tais 
alunos poderão encontrar posteriormente no curso de Engenharia Elétrica devido à falta de contato 
com aplicações práticas no ciclo básico desse curso. Além disso, os participantes por meio das 
aulas práticas e teóricas terão uma noção sobre o que será abordado no decorrer do curso, 
atraindo-os para algumas das aplicações mais importantes na graduação, de forma que a evasão 
destes no curso é reduzida, bem como a repetência nas disciplinas relacionadas à eletrônica. 
Esta atividade contribui na formação acadêmica com uma diferente experiência pedagógica ao 
participante, visto que o curso é ministrado pelos próprios alunos da graduação. Desta maneira, o 
participante tem um contato direto com alunos de períodos superiores, possibilitando uma 
comunicação diferenciada daquela vista nas disciplinas da grade curricular. Isto favorece uma troca 
de conhecimentos além do conteúdo desta atividade, ampliando a percepção dos integrantes desta 
atividade acerca do que são os cursos da FEELT e suas áreas de conhecimento. 
Sendo assim, esta atividade tem como objetivo complementar a formação acadêmica dos 
estudantes do curso de Engenharia Elétrica e áreas afins passando conceitos de ferramentas 
essenciais para um bom desenvolvimento nas disciplinas ao longo do curso. 

 
Resultados alcançados: 

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas práticas pôde-se notar que 
houve um desenvolvimento da compreensão técnica dos participantes referente à eletrônica, e 
nítida capacidade de reconhecimento dos componentes apresentados no curso. Os resultados 
foram, então, positivos, uma vez que os participantes conseguiram absorver os conhecimentos. Tal 
fato pôde ser confirmado através das avaliações realizadas no final de cada edição. 

Comentário geral: 

Este curso teve uma dinâmica muito interessante, pois concomitantemente à aprendizagem de 
novos conceitos pelos alunos, transcendeu-se o conhecimento nos laboratórios, o que fez surgir 
novas dúvidas não percebidas durante a parte expositiva.  
Em todas as realizações desta atividade, é visto certas dificuldades de alunos dos dois primeiros 
períodos em assimilar o conteúdo devido ao fato dos mesmos ainda não terem cursado disciplinas 
que abordem componentes elétricos e suas funções, bem como aparelhos de medições e noções 
básicas de circuitos elétricos.  
Como isso já era previsto, os ministrantes puderam se preparar e ministrar aulas de qualidade a 
todos os participantes e, ao fim desta atividade estes alunos conseguiram captar os conceitos 
básicos e o funcionamento dos equipamentos utilizados. 
 

Tema: 15ª Jornada de Engenharia Elétrica – XV JEEL 
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Natureza da Atividade Realizada:  

Este evento pode ser descrito também como de extensão uma vez que, traz à universidade 

profissionais de indústrias e empresas relacionadas a engenharia elétrica para poderem trocar 

experiências com os participantes em geral. Como também pode ser considerado de ensino, visto 

que em meio a jornada acontecem vários minicursos e palestras com o intuito de incrementar a 

carga de aprendizado dos integrantes do evento. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

X X X X X X X X X X X  

Público Alvo:  

Profissionais do mercado de trabalho e alunos da graduação quanto da pós-graduação de diversos 

cursos da universidade fizeram parte dos mais de 200 inscritos nesta edição da Jornada de 

Engenharia Elétrica. 

Descrição da Atividade:  

Com a participação de aproximadamente vinte profissionais da área de Engenharia Elétrica, a 

Jornada contou com uma semana cheia de atividades distribuídas da seguinte forma: de segunda 

a quarta aconteceram palestras, de terça a quarta minicursos e nos dias de quinta a sexta, visitas 

técnicas. Os organizadores (petianos), além de responsável por trazer todo o conjunto de 

ministrantes ao evento ainda participaram do máximo de atividades, conseguindo absorver muito 

do que foi passado, dessa mesma forma também acompanharam os participantes nas visitas 

técnicas. 

Promotores da Atividade:  

Toda a parte de preparação, organização, planejamento, busca por patrocínio, reserva de espaço 

físico e semelhantes foi feita pelo próprio PET/Eng. Elétrica. Já na semana de realização, devido a 

grande quantidade de pessoas necessárias para a realização da atividade como um todo, contou-

se com a participação da Conselt (Empresa Júnior), e de estudantes voluntários. 

Justificativa da Realização da Atividade:  

Uma atividade que possibilita a vinda do profissionalismo, da visão atual do mercado de trabalho, e 

a ida de estudantes as empresas onde poderão trabalhar, é certamente algo que agrega valores 

ao curso de Engenharia Elétrica como um todo, e proporciona uma visão mais clara ao docentes 

da faculdade sobre sua futura área de atuação. Visto isso, este é certamente um evento 

interessante para o PET/Eng. Elétrica e para a Universidade. 

Resultados Alcançados:  

Foi obtido um retorno muito positivo tanto dos participantes inscritos quanto de ministrantes 

convidados, principalmente quanto a organização e objetivo do evento, que certamente é muito 

importante para todos. 

Comentário Geral:  

Nesta edição houve um grande apoio por parte da Faculdade de Engenharia Elétrica, com isso a 

presença por parte de alunos e professores fez com acontecesse um evento de sucesso. 
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Fotos: 

  

 
 

Tema: XV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - XV CEEL.  
 

Natureza da atividade realizada: Organização de conferência científica.  
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X X X X X X X X  

Público Alvo: 

Comunidade técnico-científica em geral, abrangendo estudantes, pesquisadores e profissionais das 
áreas afins às Engenharias Elétrica e Biomédica.  

Descrição da Atividade: 

A décima quinta edição da Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) aconteceu no 
período de 27 de Novembro a 1 de Dezembro de 2017 nas instalações da Universidade Federal de 
Uberlândia. No entanto, o processo de planejamento da conferência começou em janeiro de 2017, 
quando foram definidos os detalhes para efetuar a chamada de trabalhos (call for papers), além de 
cronogramas, templates para artigos e meios de divulgação. Os grupos PET/Eng.Elétrica e 
PET/Eng.Biomédica foram responsáveis por toda realização do evento, sendo destacadas as 
seguintes ações: manutenção de uma plataforma web para submissão de artigos e cadastros de 
inscrições; constituição de um corpo de revisores qualificados para avaliação dos trabalhos, sendo 
formado por professores da UFU e de outras instituições de ensino superior do Brasil; determinação 
de critérios para avaliação dos trabalhos; encaminhamento dos trabalhos submetidos aos revisores 
para análise; notificação dos autores sobre seus trabalhos; estruturação geral do evento. A XV 
Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi composta por uma palestra de abertura e 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES 

COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL 

 

sessões técnicas, totalizando 91 apresentações de artigos nas áreas de Controle e Automação, 
Eletrônica e Telecomunicações, Engenharia Biomédica, Engenharia da Computação e Sistemas de 
Energia Elétrica. O evento em geral obteve um público de aproximadamente 150 pessoas. Vale 
ressaltar que o evento contou com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 
da UFU. Os anais da XV CEEL foram registrados pelo ISSN (International Standard Serial Number), 
dando uma maior credibilidade aos trabalhos.  
 

Promotores da atividade: 

Grupos PET/Eng. Elétrica e PET/Eng. Biomédica.  

Justificativa para realização da atividade: 

A Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi criada para complementar a formação de 
estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica da UFU e região, capacitando os 
participantes quanto ao âmbito de pesquisas e atividades acadêmicas relacionadas à sua área de 
interesse. A XV CEEL representa um meio apropriado para pesquisadores poderem apresentar e 
discutir suas atividades e contribuições científicas. Neste contexto, são apresentados artigos que 
envolvem o estado da arte, por meio de resultados teóricos e experimentais, além de informações 
tutorais, nos tópicos de interesse de profissionais, pesquisadores, educadores e estudantes.  

 
Resultados alcançados: 

Pode-se observar que vários alunos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino 
superior de Uberlândia e região apresentaram resultados parciais ou finais de seus trabalhos de 
pesquisas. Cabe ressaltar que muitos dos artigos apresentados continham assuntos relevantes no 
cenário científico.  

 
Comentário geral: 

Em relação ao último evento (XV CEEL), pode-se notar um avanço qualitativo e quantitativo, tanto 
na organização da XV CEEL quanto no conteúdo dos novos artigos apresentados. Tais avanços são 
comprovados com o aumento do número de artigos inscritos e uma melhoria significativa da 
estrutura e dos materiais fornecidos, fatos estes que comprovam o quanto o evento está 
incentivando os pesquisadores de Uberlândia e região. Como inovação da XV CEEL, na última 
edição foi implementado o DOI (Digital Object Identifier) o que permite que os artigos sejam mais 
facilmente localizados e acessados na Internet. 

 
 

Fotos: 
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Tema: VII semana de iniciação científica e tecnólogica da UFU 
 

Natureza da atividade realizada:  
 
A atividade realizada foi uma oficina de exposição dos trabalhos de iniciação científica 
desenvolvidos dentro dos núcleos de pesquisa da UFU. O evento ocorreu em novembro de 2017 e 
pelo fato de ser aberto à visita de toda a comunidade externa a universidade, a atividade contém 
também caráter de extensão. Pelo fato de ser um evento de exposição de diversos trabalhos 
realizados, a atividade em questão também possui aspectos voltados à pesquisa.  
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

          X  

Público Alvo: 

A atividade foi destinada a todos os alunos da Universidade Federal de Uberlândia, bem como à 
comunidade externa à instituição. Não estima-se um número exato de participantes porém o evento 
teve adesão de diversos núcleos de pesquisa da UFU, bem como de vários grupos PET. 
 

Descrição da Atividade: 

A atividade ocorreu em uma semana dedicada a apresentação dos projetos de pesquisa 
desenvolvidos na UFU, dentre os dias 23 e 24 de novembro de 2017, de modo a divulgar o que é 
feito na universidade tanto para os próprios alunos da instituição como para a comunidade externa à 
instituição. Os petianos do grupo PET Engenharia Elétrica participaram divulgando seus trabalhos 
de pesquisa em banners expostos no evento. 
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Promotores da atividade: 

A atividade foi promovida pelo pró-reitora de pesquisa e pós-graduação (PROPP) da Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU). 

 

Justificativa para realização da atividade: 

A iniciativa de realizar a atividade veio do anseio em expor os trabalhos de pesquisa realizados na 
UFU, para o público interno e externo à instituição. O evento contribuiu inteiramente com o 
desenvolvimento de novas pesquisas, uma vez que estimula a produção dos alunos dando a eles o 
devido reconhecimento e divulgação dos seus trabalhos. Além disso, o evento proporcionou uma 
imersão em diversas trocas de conhecimento entre os pesquisadores presentes na atividade. Desta 
forma, aos participantes da atividade vários benefícios foram atingidos, entre eles entender as 
perspectivas futuras nos âmbitos da pesquisa e ter um contato mais próximo do que está em ênfase 
no meio científico.  

 
Resultados alcançados: 

O evento conseguiu contribuir imensamente com a divulgação de todos os trabalhos de pesquisa 
desenvolvidos dentro da Universidade Federal de Uberlândia, principalmente com relação aos 
grupos PET. Também foi possível realizar troca de conhecimento entre diversas áreas de pesquisa 
dentre os diversos cursos de graduação da instituição. 

 
Comentário geral: 

Para as próximas edições talvez seja indicado obter mais apoio das coordenações dos cursos de 
graduação, bem como ser feito uma divulgação mais eficiente da atividade, de modo a atingir maior 
público externo à instituição.  
 

Fotos: 

 

 

Tema: Curso de MATLAB  

 

Natureza da atividade realizada:  
Minicurso que visa complementar a formação da comunidade acadêmica.  
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Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   X              

Público Alvo: 

Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, Controle e 
Automação, Biomédica. 
 

Descrição da Atividade: 

O curso tem a duração de uma semana, contabilizando 15 horas-aula por semestre, consistindo em 
aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. A apostila desenvolvida nas 
edições anteriores e revisada para utilização no curso.  
 

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica 

Justificativa para realização da atividade: 

O MATLAB é um ambiente interativo de desenvolvimento de aplicações para computação científica 
bastante difundida e aceita nos meios acadêmico e profissional. O Minicurso de MATLAB visa 
complementar a formação acadêmica e profissional dos estudantes de graduação, ampliando seus 
conhecimentos sobre ferramentas e tecnologias essenciais que não são vistas na grade curricular.  
 

Resultados alcançados: 

Ao final dessa atividade espera-se que os participantes tenham dominado as principais funções 
dessa ferramenta computacional. Além disso, a desenvoltura ao falar em público e o conhecimento 
do software em questão são os principais ganhos do petiano relacionado a essa atividade.  
 

Comentário geral: 

Como visto em outras edições do curso, a procura deste curso é maior por parte de alunos a frente 
do 2º período devido ao fato desta ferramenta começar a se fazer necessária para a rotina do aluno. 
Para isso, os ministrantes puderam se preparar e ministrar aulas de qualidade a todos os 
participantes e, ao fim desta atividade estes alunos conseguiram captar os conceitos básicos e o 
funcionamento dos softwares abordados. O curso não teve sua edição no segundo semestre de 
2017 devido ao baixo número de inscritos que tornou inviável a realização do mesmo.  
 

 

Tema: Minicurso de HP 50G 2017-1 e 2017-2 

Comentário geral: As duas edições do minicurso não foram realizadas devido a falta a de 

participantes.  

 

3.2.  ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

 
3.2.1. PESQUISA(S) COLETIVA(S) 
 

Título:  Estudo coletivo do aproveitamento dos alunos do curso de engenharia elétrica no exame 

nacional de desempenho dos estudantes 
Petianos: Adriano Ghenov Pimenta, Ana Cristina Cardoso dos Santos, Arthur Ferreira Borges, 

Cairo Silva Siqueira, Ícaro Roger Quites Rodrigues, Ian Avelar Peixoto, Laura Ribeiro Fardin, 
Leonardo Resende Cândido, Lucas Ferreira Germano, Luiz Henrique Almeida Barbosa, Rafael 
Garcia Sousa, Talles Silva Rodrigues 
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Professor orientador: Adélio Jose de Moraes 
Período: 01/05/2017 a 28/12/2017 
Resumo: A pesquisa teve como objetivo avaliar as notas anteriores do Exame Nacional do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) referente ao curso de engenharia elétrica da Universidade 

Federal de Uberlândia e propor metodologias a fim de elevar essa nota no exame realizado no final 

do ano passado. Desse modo, através da aplicação de questionários a respeito da infraestrutura da 

faculdade e da realização de um curso preparatório para a prova do ENADE (ministrado pelos 

professores da faculdade), buscou-se durante a pesquisa melhorar o aproveitamento dos alunos no 

exame em questão. Os resultados obtidos foram satisfatórios, pois com o desenvolvimento da 

pesquisa foi possível realizar muitas reuniões entre a coordenação do curso e os alunos, a fim de 

melhorar a qualidade do ensino. Além disso, todas as aulas do curso preparatório tiveram uma 

grande aceitação por parte dos estudantes. Com o término da pesquisa, todos os dados obtidos 

foram repassados para a coordenação do curso de Engenharia Elétrica, que vai avaliar os mesmos 

e planejar medidas para os próximos exames.   

3.2.2. PESQUISAS INDIVIDUAIS 
 

Título: Transmissão de energia sem fio: relação custo-benefício 

Petiano: Leonardo Resende Candido 

Professor orientador: Augusto Wohlgemuth Fleury Veloso da Silveira 
Período: 01/03/2015 a 01/06/2017 
Resumo: A pesquisa teve como objetivo avaliar as mais recentes tecnologias sobre a modalidade 

wireless de transmissão de energia, visto ser uma tecnologia utópica e que pode proporcionar 

imensas facilidades no dia-a-dia. Deste modo, a partir de análises de diversos artigos, buscou-se 

durante a pesquisa estudar as dificuldades em se aplicar essa nova tecnologia de transmissão de 

energia unindo os conceitos desenvolvidos a partir do século XIX referentes ao eletromagnetismo. 

Todas as etapas estipuladas durante o planejamento da pesquisa foram concluídas sendo as 

mesmas: estudo bibliográfico, modelagem matemática e simulações computacionais. Alguns 

resultados obtidos foram bastante satisfatórios pois com a pesquisa desenvolvida fora possível 

modelar um possível protótipo o qual poderá servir de aplicação da tecnologia. Com o término da 

pesquisa, fora elaborado um artigo científico sobre o assunto visando uma possível publicação. 

Título: Controle de Sistemas Mecânicos de Vazão via Bluetooth 
Petiano: Rafael Garcia Sousa 

Professor orientador: Adélio José de Moraes 

Período: 16/08/2016 a 12/03/2018 
Resumo: Segundo Machado et al. (2009), usinagem é a operação que ao conferir a peça forma, 

dimensões e acabamento, produz cavaco. E por cavaco entende-se: porção de material da peça 

retirada pela ferramenta e caracterizada por apresentar forma geométrica irregular.Em alguns testes 

realizados por Alves et al (2010), a partir da análise das formas de aplicação e das várias vazões e 

velocidades do fluido de corte utilizadas encontraram-se condições de lubri-refrigeração que 

propiciam a diminuição do volume de fluido de corte, diminuição do tempo de usinagem sem 

prejudicar os parâmetros dimensionais, o acabamento superficial e a integridade superficial. O 

sistema proposto tem como objetivo controlar a vazão de um fluído de corte nos processos de 

usinagem através de comandos enviados via bluetooth pelo celular. O programa no celular será um 

disponibilizado na PlayStore para estabelecer essa comunicação. O controle será estabelecido pelo 

comando enviado do usuário, pelo celular via bluetooth, ao microcontrolador Arduíno, que 

gerenciando a informação gerará um sinal ao motor de passo, a partir da ponte H, para que tenha a 

velocidade desejada. O driver é responsável por fornecer uma corrente apropriada ao motor, uma 

vez que a corrente na saída do arduíno é baixa. Acoplado ao eixo do motor estará um sistema 
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mecânica composto por um redutor e um parafuso de avanço, responsáveis por transformar a 

energia cinética rotacional em translacional.  O fluido de corte estará presente em uma seringa, que 

permite maior exatidão na direção de aplicação do fluido e menores vazões, ideais para alguns 

casos. O êmbolo da seringa é conectado ao parafuso de avanço. O seu movimento empurra, 

consequentemente, o fluido a uma vazão específica. Para questões de monitoramento do sistema, 

um display é conectado ao Arduíno para que o usuário possa acompanhar o valor da vazão que 

está sendo definido. 

Título: Geração distribuída de enerngia elétrica utilizando o biogas de  biodigestores instalados 

junto a criação de suínos e bovinos. 

Petiano: Cairo Silva Siqueira 

Professor orientador: Geraldo Caixeta Guimarães 

Período: Março/2017 a Março/2018 

Resumo: A pesquisa consiste em analisar a viabilidade técnica e econômica da instalação de 

biodigestores junto a criação de animais em medias e grandes propriedades a fim de gerar 
eletricidade através da queima do biogás obtido pela decomposição anaeróbica dos dejetos 
decantados dentro do biodigestor. A pesquisa foi avançando gradualmente como o esperado. 
Apesar de não obter resultados suficientes para uma publicação em 2017, a mesma foi apresentada 
na VII Semana de Iniciação Científica da UFU, em novembro deste mesmo ano. Contudo ainda 
restam alguns detalhes a serem ajustados na pesquisa e espera-se publicá-la no ano de 2018. 
 

Título: Estudo e aplicação de motores lineares 

Petiano: Ana Cristina Cardoso dos Santos 

Professor orientador: Luciano Martins Neto 

Período: Março/2017 a Março/2018 

Resumo: Considerando-se o atual estágio de desenvolvimento das máquinas elétricas, tanto em 

termos de ferramenta computacionais auxiliares nas simulações e nos projetos, quanto de materiais 

e sistemas eletrônicos de acionamento e controle, propõe neste trabalho o estudo e a aplicação de 

motores elétricos lineares. Com características similares aos motores rotacionais, a máquina linear 

possui uma parte fixa também conhecida como estator e uma parte móvel onde foi atribuído o nome 

de linor. Embora muito similar, os motores lineares não apresentam um circuito magnético fechado 

para a circulação do campo tão pouco o espalhamento uniforme das bobinas do estator ao redor do 

linor. Essa característica origina os efeitos de borda bem como o desbalanceamento das correntes 

de fase e a não uniformização da corrente circulante no linor, isto é, a corrente induzida no linor não 

circula em todo o material. Objetiva-se apresentar aplicações das máquinas lineares e analisar a 

possibilidade de troca de motores convencionais. Tendo em vista que em certas aplicações os 

motores lineares oferecem maior maleabilidade. 

 

Título: Desenvolvimento de um software para o controle de uma cadeira de rodas através da voz  

Petiano: Adriano Ghenov Pimenta, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT)  

Professor orientador: Eduardo Lázaro Martins Naves  

Período: Dezembro de 2016 a dezembro de 2017  

Resumo: O principal objetivo da pesquisa é realizar o desenvolvimento de um software com o 

intuito de possibilitar o controle de uma cadeira de rodas através da voz. A plataforma a ser utilizada 
é o CMUSphinx, a qual abrange os sistemas de reconhecimento vocal (Sphinx 2 a Sphinx 4) e o 
modelo de treinamento acústico (Sphinxtrain). A plataforma CMUSphinx foi escolhida para essa 
pesquisa pelo fato da mesma apresentar o modelo de treinamento acústico. Através dessa 
ferramenta é possível “treinar” o software para que o mesmo realize o reconhecimento vocal de 
forma mais eficiente. Outro fator que ajudou na escolha desse software é independência do mesmo 
em relação à internet. A importância dessa pesquisa reside no fato de que o uso de tal software 
permitirá que o deficiente físico possa locomover-se nos centros urbanos sem maiores dificuldades. 
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Assim, um cadeirante, que antes dependia de outras pessoas para se movimentar, poderá, através 
de simples comandos de voz, ir para qualquer lugar. O resultado esperado com essa pesquisa é a 
utilização efetiva do software por parte dos deficientes físicos que utilizam cadeiras de rodas 
motorizadas. A pesquisa foi finalizada e posteriormente será produzido um artigo com os dados 
obtidos nas análises.  
 

Título: Geração Sustentável de Energia Alternativa Proveniente dos Ventos 

Petiano: Icaro Roger Quites Rodrigues 
Professor orientador: Adélio José de Moraes 
Período:  01/01/2017 a 31/12/2018 
Resumo: O objetivo desta pesquisa é realizar uma revisão bibliográfica sobre o potencial 

energético eólico do Brasil, avaliando as vantagens e desafios referentes a utilização essa fonte de 

energia no país. Atualmente a matriz energética brasileira é majoritariamente composta pela energia 

elétrica e fóssil. Diante dos muitos problemas ambientais referentes à poluição e da atual crise 

energética mundial, torna-se evidente a necessidade de aprimoramento das fontes energéticas 

sustentáveis e eficientes para suprir a demanda de energia que se torna cada vez maior. Dentre as 

fontes de energéticas alternativas destaca-se a energia eólica como a mais promissora para o 

Brasil. O Brasil é o 9º país com maior capacidade acumulada de geração eólica no mundo (10.740 

MW), superando a Itália, e mantendo o primeiro lugar na América Latina (GWEC, 2016). O 

crescimento da energia eólica no país entre Janeiro e Dezembro de 2016 foi de 2.014 Megawatts de 

energia (GWEC, 2016), o que novamente demonstra a sua capacidade de crescimento. O maior 

potencial energético do país se concentra no Nordeste. A região proporciona ventos fortes e 

favoráveis. As principais vantagens inerentes a utilização de energia eólica são a não 

esgotabilidade, não emissão de poluentes, resíduos e gases de efeito estufa, o  baixo custo  a ponto 

de competir com fontes de energia tradicionais e o não requerimento de  manutenção frequentes. 

Os aspectos apontados como desvantagens são o impacto visual e sonoro, e possíveis impactos na 

imigração de aves. A energia eólica é muito promissora no Brasil e deve ser melhor estudada para 

viabilização e ampliação de sua contribuição na matriz energética brasileira.  

Título: Desenvolvimento de métodos computacionais utilizando a linguagem C 

Petiano: Laura Ribeiro Fardin  
Professor orientador: Márcio José da Cunha 
Período: 01/04/2017  a 01/12/2017 
Resumo: A pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento através da linguagem C de 

mecanismos que resolvam de forma automática diversos métodos computacionais, afim de 

encontrar a solução numérica (aproximada) de problemas matemáticos complexos. Deste modo, a 

partir de análises de diversos métodos computacionais, buscou-se durante a pesquisa estudar os 

diferentes métodos computacionais para a resolução de tais problemas, visando a escolha do 

método a ser adotado. Desta forma, durante essa pesquisa, foi realizada o estudo bibliográfico e 

iniciada a fase de modelagem matemática. Os resultados obtidos até o momento foram satisfatórios 

pois com a pesquisa desenvolvimento foi possível desenvolver protótipos iniciais que visam aplicar 

a tecnologia estudada nessa pesquisa. 

Título:Aplicação de método de gradiente descendente para minimizar funções tridimensionais 

unimodais, por exemplo, a hiper-elipsóide rotacionada, implementado na linguagem C. 
Petiano: Ian Avelar Peixoto 

Professor orientador: Igor Santos Peretta 
Período: 10/04/2017 a 02/03/2018 
Resumo: A pesquisa tem como fundamental objetivo estudar funções tridimensionais e o método 

do gradiente descendente para aplicação do mesmo nessas em busca de seus mínimos. O método 
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do gradiente consiste em utilizar o máximo decrescimento da função para encontrar o menor valor 

que existe na imagem dessa. Obtivemos resultados positivos na mesma em que fora desenvolvido 

um algoritmo na linguagem C que aplica tal método, contudo não apenas na função exemplo, mas 

também em qualquer função desejada. Para concretizar os bons resultados eu e meu orientador 

juntamente com outros autores escrevemos um resumo científico a ser apresentado na Semana da 

Matemática e Estatística de 2018. 

Título: Uma análise sobre os gráficos reais e complexos da função não-diferenciável de 

Weierstrass implementado a linguagem C 

Petiano: Arthur Ferreira Borges.  

Professor orientador: Igor Santos Peretta 

Período: Março de 2017 a dezembro de 2017  

Resumo: A pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento através da linguagem C de métodos 

computacionais para realizar a construção de um gráfico de difícil análise manual, mas, com ajuda 

computacional, sua visualização é mais clara. Com isso, antes mesmo de construir seu gráfico foi 

fácil de perceber sua semelhança com a Série de Fourier, então, supôs-se que algumas regras da 

série já conhecida, como sua periodicidade, seu somatório com cossenos e sua paridade logo, após 

esta análise construiu-se o gráfico para um caso particular da função de Weierstrass e foi possível 

notar que tais relações eram verdadeiras e se aplicavam para a função. Além disso, foi feito um 

estudo do gráfico no plano complexo mas, sem o auxílio de ferramentas computacionais, pois 

utilizou-se como base do estudo a Superfície de Reimann que tenta de uma forma visual, mostrar 

uma função que está na quarta dimensão para nós que estamos na terceira. Tal método é bastante 

eficaz devido sua forma de enxergar a quarta dimensão por meio de cores, tais cores possuem uma 

escala numérica, assim como as outras retas que compõem o gráfico. Desta forma, durante esta 

pesquisa, foi necessário utilizar uma bibliografia mais avançada na área da matemática que é a 

parte da análise real para o gráfico real e para o complexo a análise complexa. Os resultados 

obtidos da pesquisa são satisfatórios, já que o intuito desta pesquisa é visualizar e construir de uma 

forma mais clara e fácil as funções que são extremamente trabalhosas de serem construídas sem o 

auxílio de mecanismos computacionais, porém o seu estudo no plano complexo com métodos 

computacionais ainda está sendo implementado. 

Título: Dispositivo alternativo para o ensino de biologia a partir de novas tecnologias 
Petiano: Luiz Henrique Almeida Barbosa 
Professor orientador: Adélio José de Moraes 

Período: 01/01/2017 a 31/12/2018 
Resumo: O trabalho tem como objetivo desenvolver um sistema web para ensino de genética. 

Uma ferramenta de ensino multidisciplinar que colabore para o aprendizado dos estudantes nas 

diversas áreas. Trata-se de uma página de internet e um aplicativo para dispositivos móveis que 

trabalha com aplicações da genética.Para isso visa-se o desenvolvimento de uma ferramenta 

alternativa para o ensino de genética. A finalidade de criá-la é preencher uma lacuna em material 

didático no ensino escolar, ou seja, constrói-se na intenção de ajudar estudantes e professores a 

aprender e ensinar, de forma rápida e multidisciplinar, conteúdos importantes tratados em sala de 

aula.O site e o aplicativo propostos já estão em fase de desenvolvimento e visa-se aprimora-los e 

disponibilizados gratuitamente na internet. O presente trabalho possui grande relevância na 

produção de materiais didáticos para o ensino e aprendizado dos estudantes e professores. É uma 

ferramenta capaz de permitir uma boa interação entre os usuários, trazendo informações 

importantes, imagens e tabelas do tema tratado. É essencial para um ensino alternativo que foque 

em tecnologia e internet que estão grandemente inseridas em nossa sociedade. Procura-se também 

o aprimoramento desta ferramenta, pois a mesma não traz todos os assuntos possíveis e existentes 
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dentro da genética e também não traz informações detalhadas a respeito de cada tema tratado. 

Pode-se ampliar também o site e aplicativo para conteúdos que envolvam outras áreas como 

química ou física por exemplo. Busca-se também disponibilizar o site e o aplicativo na internet após 

a finalização de uma versão final. 

Título: Análise do desempenho dos alno com a aplicação de aulas a distância 
Petiano: Talles Silva Rodrigues 
Professor orientador: Josué da Silva Morais    
Período: 17/10/2017 a 31/12/2018 
Resumo: Algumas matérias necessitam de maior carga horária para serem aproveitadas, portanto, 

a inserção de aulas a distância e materiais de apoio pode direcionar o estudo dos alunos para o 

conteúdo que é mais importante e melhorar a produtividade. Para disponibilização dos materiais foi 

utilizado a plataforma moodle, visto que já possui a opção para inserir vídeo aula e também 

disponibilizar documentos. Para isso duas turmas serão comparadas com estatística para definir a 

melhoria após a aplicação dos novos métodos de ensino. Portanto, a pesquisa teve como finalidade 

a analise do desempenho dos alunos antes e depois de aplicar o material a distância e tambem na 

criação de uma material de reforço que possa ser aplicado a distância.  

 

 

3.3.  ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 

Tema: XXIX e XXX Trote Social – Consciência e solidariedade 

Natureza da Atividade Realizada: Recepção dos calouros dos cursos de Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de 

Telecomunicações e Engenharia Biomédica. 

Cronograma de Execução da Atividade 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X X    X X    

Público Alvo: Atividade voltada para a comunidade acadêmica (alunos ingressantes nos cursos 

de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica) com interação à comunidade externa. 

Trabalha-se com aproximadamente 100 alunos, de faixa etária predominantemente compreendida 

entre 16 e 25 anos. 
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Descrição da Atividade: O Trote Social é um projeto da Faculdade de Engenharia Elétrica 

(FEELT) organizado pelo PET/Eng.Elétrica, pelo PET/Eng.Biomédica, pela Empresa Júnior 

(CONSELT) e pelo Diretório Acadêmico (DA-FEELT). O projeto tem como objetivo recepcionar e 

integrar os calouros dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica, na 

primeira semana de aula, por meio de várias atividades como: palestras informativas sobre a vida 

acadêmica, arrecadação (alimentos, livros, roupas, calçados e brinquedos), doação de sangue, 

visitas a instituições de assistência social e visitas técnicas a empresas relacionadas à engenharia. 

Isso visa o contato desses alunos com as comunidades interna e externa à UFU, deixando-os 

cientes do compromisso social e da difícil realidade da parcela menos favorecida da sociedade 

uberlandense.  

Na primeira semana é feita uma recepção diferenciada para os calouros por meio de realização de 

palestras, uma visita social, coffee breaks, visitas aos laboratórios da FEELT, doação de sangue, 

apresentação de entidades da UFU e arrecadação de alimentos. Nas duas semanas seguintes são 

realizadas visitas técnicas e sociais além de uma confraternização esportiva envolvendo 

estudantes dos cursos da FEELT, professores, funcionários e membros das entidades acadêmicas. 

Com o intuito de incentivar os ingressantes a participar das atividades deste projeto é oferecido, 

aos que obtém maior assiduidade as atividades, 15 vagas para o curso de Eletrônica Básica 

(ministrado por petianos da Engenharia Elétrica) e uma premiação para os 5 participantes mais 

assíduos. 

O evento também oferece aos ingressantes uma recepção oficial onde os coordenadores de cursos 

e alguns professores tem uma conversa em especial com estes alunos a fim de informa-los sobre 

direitos e deveres do aluno na universidade entre outros temas. 

Promotores da Atividade: Grupo PET/Eng.Elétrica, PET/Eng.Biomédica, CONSELT, DA e 

alunos voluntários da FEELT. Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT). 

Justificativa da Realização da Atividade: 

 Esta atividade estava prevista no relatório de planejamento do grupo. O Projeto Trote Social surgiu 

com o intuito de recepcionar os ingressantes do curso de Engenharia Elétrica da UFU com maior 

dinamismo, favorecendo a extinção da recepção convencional (trote) que é bastante depreciativa. 

Trata-se também de uma ferramenta muito importante na diminuição da evasão nos cursos de 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Biomédica. Isso se deve ao fato de o Trote Social 

levar aos ingressantes informações úteis sobre a infraestrutura da faculdade, apoio psicológico 

oferecido pela universidade, atividades desenvolvidas, áreas de conhecimento e oportunidades 

oferecidas aos estudantes de graduação já nas suas primeiras semanas letivas. Além disso, o 

projeto auxilia pessoas necessitadas através de doação de alimentos, roupas, calçados e até 

mesmo livros. Dessa forma, as atividades desenvolvidas permitem aos participantes o contato com 

a realidade da comunidade externa, contribuindo para a formação social e cidadã dos envolvidos. 

Resultados Alcançados: 

 Os principais resultados alcançados com esta atividade são: substituição dos trotes convencionais 

por atividades construtivas e de cunho social, aumento considerável na interação de alunos 

ingressantes com alunos veteranos, indícios de melhoria na formação técnica, social, cultural e 
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cidadã dos participantes do projeto. Além disso, os ingressantes obtêm muitas informações 

importantes durante o evento como, por exemplo, sobre a oferta de auxílio estudantil, intercâmbio, 

iniciações científicas, processos seletivos para as entidades da FEELT, etc.  

Comentário Geral:  

Este projeto é muito bem aceito pela FEELT e para viabilizá-lo, tem recebido um grande apoio da 

direção e das coordenações dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Biomédica. A FEELT 

auxilia no suprimento de parte das despesas das confraternizações e coffee-breaks, camisetas e 

almoço. Além disso, a faculdade contribui fornecendo ônibus para transporte de alunos do Campus 

Santa Mônica da UFU aos locais previstos para realização de atividades (como por exemplo, ao 

Hemocentro Regional de Uberlândia, à instituição social, etc.). O projeto é divulgado pela página na 

rede social facebook e nas camisetas fornecidas pela faculdade durante a recepção dos calouros. 

No ano de 2017 ocorreram duas edições do projeto: XXIX (no primeiro semestre) e XXX (no 

segundo semestre). Devido a restrições orçamentárias da FEELT, no XXIX Trote Social não foi 

oferecido visitas técnicas aos ingressantes, porém, as demais atividades foram realizadas 

normalmente, como a visita a instituição de caridade e doação de sangue. Abaixo, temos algumas 

fotos tiradas do XXX Trote Social, de algumas atividades realizadas nesta edição. 

 

 

A foto acima mostra um momento de palestra durante a recepção dos ingressantes. 
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A foto acima foi tirada no dia da confraternização com torneios esportivos, onde é servido um 

almoço aos participantes. 

  

Cartilhas entregues para a comunidade nas visitas feitas no dia da arrecadação.  

 
 

Tema: INTERação com o PET 
 

Natureza da atividade realizada: Mostra do curso de Engenharia Elétrica 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
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              x  

Público Alvo: Comunidade externa à UFU e alunos do ensino médio. 

 

Descrição da Atividade: 

Esta atividade foi proposta pelo InterPET por meio de votações em reuniões. Trata-se, basicamente, 
de uma mostra de cursos, na forma de estandes expositivos e práticos, que visa levar a sociedade o 
conhecimento acerca dos cursos oferecidos pela UFU, suas áreas de conhecimento e de estudo. 
Esta atividade foi realizada nos quiosques do Parque do Sabiá. 
 

Promotores da atividade: Grupos PETs da UFU 

Justificativa para realização da atividade: 

Visando abranger a comunidade externa numa atividade de extensão, o InterPET propôs a atividade 
“INTERação com o PET”. O evento teve como objetivo a interação entre os PETs e toda a 
comunidade, acadêmica e externa, através de dinâmicas que exemplificam as atividades 
trabalhadas por cada curso e agregam grande conhecimento para os envolvidos, sendo realizada 
pelos PETs da UFU. 
Esta atividade se faz necessária partindo do princípio que os alunos uberlandenses que estão no 
ensino médio logo realizarão avaliações por meio de provas classificatórias para ingressar no 
ensino superior. A atividade auxilia estes alunos no sentido de que seja possível uma comunicação 
direta entre eles e os alunos da universidade. Isto proporciona aos alunos do ensino médio certa 
liberdade de dialogar e conhecer os cursos oferecidos pela universidade de forma prática, 
auxiliando-os nas escolhas dos seus cursos preferidos para um possível ingresso, visto que tiveram 
contato direto com a maioria deles. Além disso foram realizados experimentos pelos PETs que 
participaram da atividade. 

 
Resultados alcançados: 

De posse de todos os equipamentos necessários e do suporte cedido pela organização do evento 
foi possível o cumprimento dos objetivos pré-estabelecidos e, portanto, pôde-se levar a comunidade 
uma parcela do conhecimento obtido na universidade, além de despertar o interesse nas áreas de 
atuação e de estudo dos cursos da UFU. 
Além de alunos do ensino médio, notou-se grande comparecimento das demais pessoas que ali 
passavam e que tinham curiosidade no que se passava no evento. 

 
Comentário geral: 

Com o apoio da FEELT - UFU, o PET/Engenharia Elétrica pôde levar materiais e equipamentos 
como motores, equipamentos de medição, maquetes, placas solares, aparelhos magnéticos como o 
MAGLEV, etc. para compor o estande lá exposto. 
Um dos problemas encontrados foi a chuva que prejudicou um pouco a realização do evento por 
conta do espaço limitado e da quantidade de estandes dos diversos cursos que estavam no local. 
Será debatido futuramente soluções para este problema.  
Assim, a atividade foi de grande valia, tanto do ponto de vista da UFU, da FEELT, dos PETs e da 
comunidade externa, levando em consideração os objetivos e os resultados alcançados. 
As duas fotos abaixo foram tiradas de alguns dos estandes montados. Na primeira foto a esquerda 
e na segunda foto, vê-se o estande da Engenharia Elétrica. 
 

Fotos: 
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Tema: Atualize – Informática para a melhor idade 
 

Natureza da atividade realizada:  
Curso de informática destinado a pessoas da terceira idade 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   x x x x      

Público Alvo: 

Comunidade idosa externa à UFU 
 

Descrição da Atividade: 

No cenário global, a informática tornou-se fundamental à vida das pessoas. Cada vez mais, a 
evolução das formas de comunicação e transmissão de informações motiva novos usuários, os 
quais buscam formas de se manterem atualizados com os avanços tecnológicos. Sabe-se, 
entretanto, que uma parcela da população não está sendo contemplada com tais evoluções – os 
idosos. Atento a esses fatos, o grupo PET/Eng. Elétrica idealizou o projeto de extensão “Atualize – 
Informática para a melhor idade”, com foco em promover a inclusão digital para membros da terceira 
idade. O projeto aconteceu durante as manhãs de sábados, sendo que ocorreram dez encontros. O 
grupo PET/Eng. Elétrica se dividiu de modo a ter a cada dia pelo menos um petiano para ministrar o 
curso e outros três petianos como monitores, contando também com o auxílio de alunos convidados 
do curso de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica interessados em ajudar no projeto. 
 

Promotores da atividade:  

Grupo PET/Eng. Elétrica, Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) e alunos de graduação da 
FEELT. 
Justificativa para realização da atividade: 

Pensa-se que as pessoas da terceira idade, que não cresceram em meio às redes virtuais, possuem 
dificuldades em aprender quando o assunto é informática. O Projeto “Atualize – 
Informática para a melhor idade” vem justamente contrapor essa ideia e apresentar um meio de 
promover a inclusão digital dos idosos, através de uma comunicação mais facilitada e diferente dos 
participantes do projeto. Além disso, os ministrantes (membros do PET Eng. Elétrica) e monitores 
(membros do PET Eng. Elétrica e alunos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica) tem a 
oportunidade de desenvolver novas habilidades ao realizar esse tipo de atividade que não é comum 
durante a graduação. Por fim, o projeto também propicia um meio de a comunidade externa se 
integrar melhor às atividades no meio acadêmico, auxiliando a promoção do reconhecimento da 
universidade perante a sociedade. 
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Resultados alcançados: 

Os resultados desta edição do Atualize se mantiveram satisfatórios de acordo com as edições 
anteriores. Os envolvidos no projeto tiveram boa desenvoltura ao decorrer do curso além de se 
notar uma boa aprendizagem por parte dos participantes do projeto. 
 
Comentário geral: 

Abaixo estão algumas fotos tiradas durante o curso: 

 
 

Figura 1: Foto tirada no primeiro encontro do Atualize, onde foi realizado um coffee break para socialização entre 
participantes e organizadores do projeto. 
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Figura 2: Foto tirada na entrega dos certificados aos participantes, no último encontro do projeto. 

 

 

Tema: Vem pra UFU - 2017 
 

Natureza da atividade realizada:  
Mostra do curso de Engenharia Elétrica 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         x   

Público Alvo: 

Comunidade externa à UFU e alunos do ensino médio 
 

Descrição da Atividade: 

O Vem pra UFU é um tradicional evento cuja meta é apresentar aos alunos do Ensino Médio de 
Uberlândia e região as diversas opções de cursos superiores oferecidos pela Universidade Federal 
de Uberlândia, bem como suas áreas de estudo e atuação. 
Apesar de ser voltado para alunos do Ensino Médio e de cursos pré-vestibular, o Vem Pra UFU é 
um evento aberto para todos que se interessarem pela proposta. Não é necessária inscrição prévia 
e os alunos podem participar individualmente, caso não venham em turmas organizadas pelo 
colégio ou curso pré-vestibular em que estudam. Apesar de envolver cursos de todos os campi, a 
programação ocorre exclusivamente no campus Santa Mônica. 
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Promotores da atividade:  

Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e da Diretoria de Processos Seletivos (DIRPS) 

Para compor o estande da Engenharia Elétrica o PET/Engenharia Elétrica contou com a 

participação do pessoal do DAFEELT e Conselt. 

Justificativa para realização da atividade: 

Visto que os alunos do ensino médio e de cursos preparatórios passam por provas classificatórias 
para ingressar no ensino superior, a UFU organiza esta atividade com a finalidade de apresentar a 
estes os cursos oferecidos pela universidade. Isto auxilia os que prestarão vestibulares e/ou ENEM 
na escolha de seus cursos. 
Além disso, o evento é aberto a todos que se interessam em conhecer os cursos oferecidos pela 
UFU e suas áreas de conhecimento. 
Resultados alcançados: 

Os alunos do ensino fundamental e médio compareceram em enorme quantidade, de diferentes 
classes sociais e etnias. Assim, o objetivo principal do evento pôde ser cumprido como planejado 
levando o conhecimento relacionado as áreas de conhecimento dos diversos cursos oferecidos 
pela UFU aos estudantes de Uberlândia e região.  
Em resumo, o PET/Engenharia Elétrica expôs, em uma parceria com a CEMIG, um material 
didático que abordava temas atuais sobre o curso de Engenharia Elétrica, como mostram as fotos 
abaixo. 

 

 
Figura 1: Fotos tiradas do material cedido pela CEMIG para compor o estande do curso de 

Engenharia Elétrica no Vem Pra UFU de 2017. 
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Figura 2: Foto tirada de alguns outros componentes do estande, explicitando um painel fotovoltaico 

incentivando a aprendizagem de energias renováveis. 
Comentário geral: 

Apesar do evento ser organizado por outros departamentos da UFU, a organização do estande, 
bem como equipamentos, materiais utilizados e escalação de pessoal ficou por responsabilidade 
do PET/Engenharia Elétrica. 
O Vem pra UFU é um evento que ocorre apenas no campus Santa Mônica. Assim, cursos de 
outros campi, principalmente de outras cidades ficam prejudicados de certa forma, seja pelo ônus 
do deslocamento ou pela dificuldade no transporte de materiais. 
Link de divulgação e programação do evento: http://www.eventos.ufu.br/vempraufu 

 

Tema: Mostra de Cursos Instituto Teresa Valsé 
 

Natureza da atividade realizada:  
Mostra do curso de Engenharia Elétrica em forma de palestra na escola de ensino fundamental e 
médio Instituto Teresa Valse. 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

   x         

Público Alvo: 

Alunos do Instituto Teresa Valsé 
 

Descrição da Atividade: 

A exposição de cursos pelo Instituto Teresa Valsé contou com apoio de faculdades de Uberlândia, 
inclusive dos cursos da UFU, como a Engenharia Elétrica, apresentada por integrantes do 
PET/Engenharia Elétrica para os alunos presentes no evento. 
 

Promotores da atividade:  

Instituto Teresa Valsé, com apoio de faculdades da UFU e de universidades regionais. 
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Justificativa para realização da atividade: 

Levar o conhecimento das áreas de estudo e atuação dos cursos ofertados na cidade de 
Uberlândia aos estudantes do ensino médio é de grande importância para assegurar a eles a 
garantia da escolha correta do curso de graduação por parte destes estudantes.  
Resultados alcançados: 

Ao fim da atividade foi possível observar que os temas abordados estimularam os alunos a 
questionarem as áreas de estudos dos cursos da FEELT/UFU. 
Além disso, a atividade pôde proporcionar aos alunos da escola uma conversa aberta e 
descontraída para que estes alunos pudessem conhecer os diversos cursos e suas áreas de 
pesquisa e atuação no mercado de trabalho. 

 

 
Figura 1: Foto tirada durante a palestra sobre Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações 

 
Comentário geral: 

O Instituto Teresa Valsé comentou sobre a dificuldade de contato e falta de interesse das 
faculdades em participar do evento organizado por eles para os alunos. Em contrapartida, o 
PET/Engenharia Elétrica sugeriu que a escola entrasse em contato diretamente com os PETs da 
UFU, onde tais possuem interesse em participar e/ou intermediar o contato entre a escola e as 
faculdades da universidade, bem como o próprio PET se disponibilizou a participar das próximas 
edições do evento. 
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3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR  
 

Tema: XXIX e XXX Trote Social – Consciência e solidariedade 

Comentário geral: Item descrito em 3.3. 

 

Tema: Vem pra UFU - 2017 

Comentário geral: Item descrito em 3.3. 

 
 

Tema: Encontro entre os PETs elétrica, mecânica e biomédica. 
 

Natureza da atividade realizada:  
Discussão das atividades de cada PET no âmbito da universidade 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

                x 

Público Alvo: 

Integrantes dos grupos PET, comunidade interna da UFU e alunos dos cursos de graduação. 
 

Descrição da Atividade: 

Esta atividade foi proposta pelos três grupos. Trata-se, basicamente, de uma atividade montada 
como um estande interativo com o objetivo de permitir o diálogo entre os integrantes dos outros 
PETs e a comunidade interna em geral. 

Promotores da atividade: Grupos PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia Mecânica e PET 

Engenharia Biomédica. 

Justificativa para realização da atividade: 

Visando abranger a comunidade interna numa atividade de extensão, os grupos propuseram a 
atividade “Encontro entre os PETs elétrica, mecânica e biomédica”. A finalidade foi reunir os três 
grupos de forma a conhecer a realidade e papel de cada um dentro da universidade e explicar aos 
discentes presentes a missão e abrangência dos mesmos. 
Esta atividade se faz necessária partindo do princípio que cada grupo deve conhecer as dificuldades 
e obstáculos enfrentados pelos outros grupos, suas experiências e erros a fim de poder aprender 
com os mesmos. Além disso é necessário divulgar a comunidade externa as atividades realizadas 
pelos grupos durante o período letivo para que as pessoas possam conhecer amplamente os 
mesmos e participar das atividades propostas. 
Resultados alcançados: 

Tal atividade foi importante para o compartilhamento de experiências e conhecimento entre os 
grupos pois cada pessoa pode conhecer a realidade de cada grupo. Foi possível observar a 
relevância e função de cada grupo dentro da universidade. 
Além disso, ouve um pequeno debate entre os integrantes dos grupos sobre as atividades mais 
importantes que cada um realiza visando o corpo discente dos respectivos cursos, e os problemas e 
barreiras que eles enfrentam ao longo de cada atividade. 
Comentário geral: 
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Com o apoio dos grupos PET Engenharia Elétrica, PET Engenharia Mecânica e PET Engenharia 
Biomédica foi possível realizar uma atividade proveitosa com discussões construtivas que contribuiu 
para o aprendizado de todos.  
Assim, a atividade foi de grande valia, tanto do ponto de vista dos PETs e da comunidade interna, 
levando em consideração os objetivos e os resultados alcançados. 
A foto abaixo foi tirada ao final do encontro.  

 

Fotos: 

 

 

Tema: Reuniões InterPET 
 

Natureza da atividade realizada: Encontro mensal entre os grupos PET da UFU 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

 X X X X X X X X X X  

Público Alvo: 

Integrantes dos Grupos PET da UFU 

Descrição da Atividade: 

São reuniões organizadas pelos petianos dos vários grupos PET da UFU, com o intuito de discutir 
a situação atual do programa, produzir eventos conjuntos e etc. 

Promotores da atividade: Grupos PET da UFU. 

Justificativa para realização da atividade: 

As reuniões do InterPET se fazem necessárias para auxiliar os grupos PET da universidade nas 
realizações de suas atividades, além de passar informações e noticias importantes que envolvem 
tais grupos, vindas do CLAA, MEC, etc. Ainda, os grupos podem opinar na formulação de novas 
regras e atualização de outras que os regulam. Além disso, estas reuniões são ferramentas 
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importantes para a comunicação entre os grupos, fazendo com que a interação entre eles seja de 
forma continua e atual. 
Resultados alcançados: 

A partir destas reuniões, os grupos puderam comunicar-se e realizar atividades coletivas, como o 
INTERação com o PET e o Cine InterPET.  

Comentário geral: 

As reuniões ocorreram mensalmente, como já era esperado, onde a cada mês um grupo PET 
ficava responsável por uma reunião, locando espaço físico, horário e montagem da ata de reunião, 
ou seja, a estrutura destas reuniões não mudou de 2016 para 2017. 
 
 

3.5. AÇÕES AFIRMATIVAS E DE APOIO AOS ALUNOS DO CURSO 

 

Tema: Cine InterPET 
 

Natureza da atividade realizada:  
Atividade entre os grupos PET/Engenharia Elétrica e PET/Educa, que consistiu na exposição de 
um filme seguido de um debate. 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         x   

Público Alvo: 

Estudantes da graduação, integrantes dos grupos PET/Engenharia Elétrica e PET/Educa. Além 
disso, qualquer pessoa interessada a participar do evento podia se inscrever no local e horário 
marcados para a atividade. 
 

Descrição da Atividade: 

Para esta atividade, foi exibido o filme “Estrelas Além do Tempo”, dirigido por Theodore Melfi, 
que aborda temas relacionados a questão étnico racial e de gênero. Além disso, estava previsto 
para o fim do filme um debate sobre os assuntos abordados para uma época atual e como isso 
impacta no cotidiano da sociedade 
 

Promotores da atividade:  

PET/Engenharia Elétrica e PET/Educa. 

Justificativa para realização da atividade: 

Levando em consideração a sociedade que conhecemos atualmente, nota-se ainda que questões 
étnico raciais e de gênero não são ultrapassadas. Desta forma, lamentavelmente, ainda podemos 
receber notícias de preconceito, de uma forma geral. 
Lutar contra o preconceito é de extrema importância para que alcancemos uma sociedade 
realmente plena, justa e próspera. Este papel se encaixa nas propostas do PET, começando num 
ambiente acadêmico ações que visam levar o conhecimento destas questões aos alunos que, na 
maioria das vezes não tiveram ainda uma experiência num ambiente a este pressuposto. 
Desta forma, relembrar um pouco a história de como a sociedade um dia era e como ela é hoje, 
pode ajudar a entender o porquê ainda temos que combater este mal. 
Resultados alcançados: 

Ao fim da atividade estava previsto um pequeno debate para que cada participante pudesse expor 
suas opiniões e experiências além de propor no que se deve melhorar e como alcançar estes 
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objetivos. Desta forma, pôde-se conhecer outras concepções e ideias relacionadas ao assunto. 

 
Figura 1: Foto tirada os organizadores do evento 

 

 
Figura 2: Cartaz de divulgação do evento 
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Tema: O Ponto de Vista da Comunidade Transgênero  

Natureza da atividade realizada: Documentário e Debate 

Cronograma de execução da atividade: 

Jan Fev Mar Abr  

 

Mai 

 

Jun Jul Ago 

 

Set Out Nov 

    

Dez 

 X 

Público alvo: Toda a comunidade acadêmica da UFU.  

Descrição da atividade:O evento aconteceu no dia 20 de dezembro de 2017 na sala do 

PET/Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Uberlândia com início às 19:00 e término 

aproximado às 21:00. Foram apresentados dois curtas metragens sobre os direitos dos 

Transgêneros pelo mundo. Abordando a opinião de especialistas e a da própria comunidade.  

Promotores da atividade: PET Elétrica 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT) 

Justificativa para realização da atividade: 

O evento teve como objetivo a conscientização sobre o tema Transgênero.  

Resultados alcançados com a atividade: 

A atividade contou com 10 pessoas incluindo os organizadores. Os participantes avaliaram como 

muito proveitoso e até sugeriram a realização do evento uma vez a cada mês.     

Comentário geral:  

O evento contou com a participação de integrantes dos PETs. A proposta é abrir para a comunidade 

havendo assim um maior engajamento entre os cursos tanto da Faculdade de Engenharia 

Elétrica(FEELT), mas também como da UFU como um todo.  

Fotos do Filme: 
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3.6. OUTRAS ATIVIDADES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTES 
 

Tema: Grupo de Conversação em Inglês – “What’s up?” 
 

Natureza da atividade realizada:  
O Grupo de Conversação “What’s up?” promove um momento para que qualquer um, discente ou 
docente da UFU ou até para um público exterior à universidade possam pôr em prática seus 
conhecimentos de língua inglesa, com um foco na conversação. 
Esta atividade é realizada na forma de um seminário onde um ministrante principal conduz uma 
conversa entre os participantes acerca de um assunto pré determinado e já divulgado. 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X X X x  x x x X  

Público Alvo: 

A atividade busca um público geral de modo a não se restringir apenas aos alunos da Universidade 
Federal de Uberlândia, pelo fato de ser aberta a toda comunidade interessada em praticar seus 
conhecimentos em língua inglesa. Entretanto, o público alvo são alunos da graduação de qualquer 
curso, principalmente aos integrantes dos grupos PET envolvidos.  
O número de participantes a cada encontro está compreendido entre 10 e 20 pessoas.  

Descrição da Atividade: 

A atividade busca proporcionar um ambiente agradável e descontraído para possibilitar a 
interatividade entre os participantes, de modo a facilitar a troca de conhecimento entre os mesmos. 
Para isso, a atividade incluiu análise e interpretação de músicas e vídeos bem como o uso de 
dinâmicas sobre temas atuais, além de jogos e outros, proporcionando uma melhor compreensão 
auditiva e na desenvoltura da fala, em língua inglesa, dos participantes. 
A atividade foi realizada uma vez por mês durante os dois semestres letivos de 2017, tendo um total 
de 8 encontros com duas horas de duração cada, sendo eles normalmente realizados as sextas 
feiras no período da tarde. 
Abaixo, encontram-se algumas fotos das atividades realizadas. 

 
Figura 1: Foto tirada de parte da turma do encontro “Cinema – The most beautiful fraud arround the 

world”. 
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Figura 2: Foto tirada de uma dinâmica “quem eu sou? ” no mesmo encontro da Figura 1. 

 

Promotores da atividade: 

Grupo PET/Engenharia Elétrica e PET/Contábeis em parceria com o PET/Letras. Todos da 
Universidade Federal de Uberlândia. 

Justificativa para realização da atividade: 

Atualmente a necessidade de um bom conhecimento da língua inglesa, sobretudo a capacidade de 
conversação se faz presente em qualquer ambiente de trabalho desejado pelos melhores 
profissionais. Com base nisso, atividade surgiu com o intuito de servir como alicerce para aquelas 
pessoas que desejam treinar a habilidade da fala na língua inglesa. Assim, a atividade busca fazer 
com que os participantes se sintam confortáveis com o uso da língua inglesa de modo a agregar 
experiências e valores para estimulá-los a praticar a fala e a compreensão de conversas em inglês. 
Enfim, a atividade possibilita a melhoria acadêmica aos participantes envolvidos, além de abordar 
temas atuais, informativos, de questões sociais, ideológicos, dentre outros bem como estimular o 
trabalho em grupo e a oratória ao publico atingido. 

Resultados alcançados: 

Os envolvidos tiveram a oportunidade de praticar a oratória na língua inglesa, além de participar de 
uma atividade agradável e descontraída, abordando temas interessantes na realização da mesma.  
Comentário geral: 

Esta atividade foi realizada conforme o planejado. Os horários escolhidos para a realização da 
mesma se mostrou a melhor escolha até o presente momento. 
Com um número entre 10 e 20 participantes, notou-se melhor aproveitamento da atividade por parte 
deles, devido ao tamanho da sala acarretando numa forma mais fácil de organizar rapidamente a 
disposição de assentos para realizar dinâmicas e atividades em grupo.  
 

Tema: Grupo de Conversação em Frances “La Petite Pause” (2017-1 e 2017-2) 
 

Natureza da atividade realizada:  
Curso destinado a comunidade interna e externa da UFU 

 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

       x  x      x      x       x x      x     x 

Público Alvo: 
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Atividade voltada para a comunidade em geral (acadêmica e externa) com interesse na língua 
francesa, sem restrições quanto à faixa etária. 

Descrição da Atividade: 

O Grupo de Conversação “La Petite Pause”, organizado pelo PET/Eng.Elétrica 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 de grupo, busca-se um 
ambiente descontraído de forma a proporcionar a espontaneidade dos participantes para as outras 
atividades que são constituídas por análise e interpretação de músicas e vídeos, realização de jogos 
interativos (quiz, jogos de tabuleiro, criação de histórias etc). Procura-se sempre contar com a 
presença de pessoas cuja língua materna é o francês. Essas atividades percorrem os campos da 
lexicologia, sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. Para a realização das mesmas é necessário 
confeccionar materiais (cartas, tabuleiros, cenários e roteiros de atividade), criar metodologias e 
inovar atividades que despertem o interesse em sua participação. 

Promotores da atividade: Grupo PET/Engenharia Elétrica 

Justificativa para realização da atividade: 

Proporcionar a prática do francês aos estudantes universitários devido aos vários acordos de 
cooperação com países francófonos estabelecidos com a UFU. Além disso, criar um espaço para os 
demais interessados na cultura francesa.  
Resultados alcançados: 

Os principais resultados alcançados com esta atividade foram: a imersão na língua, possibilitando o 
melhor aprendizado daqueles que estudam francês, manter o 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. Além disso, as relações interpessoais entre os participantes 
foram intensificadas. 

Comentário geral: 

Foram realizados oito encontros com duração de uma hora cada, a cada 15 dias, às sextas-feiras a 
partir das 17h. Os objetivos foram alcançados pois os relatos dos participantes foram positivos 
quanto à sua evolução e aprendizado da língua francesa.  
 

Tema: Encontro dos Petianos em 2017 

Natureza da atividade realizada: 

Foi realizada uma reunião, no período da manhã do dia 25/10/2017, promovida pelo CLAA, para 
atualização de assuntos pertinentes envolvendo todo o âmbito dos grupos PET, incluindo 
discussões de problemas enfrentados pelos mesmos de modo a haver troca de experiências sobre 
todas as atividades desenvolvidas por estes. 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

         X   

Público Alvo: 

A atividade fora destinada a todos os integrantes dos grupos PET referentes à Universidade Federal 
de Uberlândia, estando presentes na reunião os petianos, os tutores, representantes do CLAA e do 
grupo Interpet. Não estima-se um número exato de integrantes, porém houve grande participação 
de dos petianos e tutores dos diversos grupos PET envolvidos. 
 

Descrição da Atividade: 

A atividade consistiu em uma reunião organizada pelo CLAA de modo a discutir temas relevantes 
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sobre o cotidiano trabalho dos petianos. A reunião envolveu discussão de problemas e trocas de 
experiências no âmbito do PET. Dentre as pautas da reunião estavam tópicos como: 
 

 Reflexão sobre “ser petiano, uma experiência inesquecível”; 

 Ações afirmativas: desafios e perspectivas; 

 Cotidiano do petiano: equilíbrio entre PET, rendimento acadêmico e vida pessoal; 

 Extensão; 

 Organização interna dos grupos PET, entre outros tópicos. 
 
A partir das pautas apresentadas, todos os grupos PET foram incentivados a expor suas 
experiências e até mesmo sugestões que possam contribuir com melhorias nos assuntos que 
tangem o programa. Dentro destas circunstâncias o grupo PET Engenharia Elétrica participou 
inteiramente das discussões promovendo importante troca de conhecimentos e experiências com 
outros grupos PET. 
 

Promotores da atividade: 

A atividade foi promovida pelo CLAA em conjunto com representantes do Interpet – UFU. 

 

Justificativa realização da atividade: 
 
A atividade foi realizada devido ao anseio em se buscar melhorias nos grupos PET, principalmente 
nos quesitos que envolvem a sobrecarga de trabalho o qual os petianos muitas vezes estão 
submetidos. Desta forma a reunião buscou concentrar esforços em resolver problemas comuns aos 
diversos grupos, trazendo inúmeros benefícios aos mesmos devido à troca de experiências 
proporcionada pela reunião.  
 

Resultados alcançados: 

Com a realização da atividade for possível identificar problemas mútuos entre os grupos PET, de 
modo que com a troca de experiências proporcionada, identificou-se novos caminhos de como 
solucionar tais problemas, sejam estes internos e individuais a cada grupo, ou de cunho geral que 
afetam a todos os petianos. 
 

Comentário Geral: 

Houve dificuldades de adesão de alguns grupos PET ao evento devido ao fato de que muitos cursos 
de graduação não cumpriram a ordem de não haver aula, durante a realização da reunião. 

 

Fotos: 
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Tema: Processo Seletivo PET/Elétrica 

Natureza da atividade realizada: Atividade de caráter coletivo.  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

  X          

Público Alvo: 

Estudantes dos cursos dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e Automação, 
Engenharia de Computação e Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações que estejam cursando 
entre o segundo e o quinto período.  
Descrição da Atividade: 

Em 2016-2 verificou-se a necessidade da realização do processo seletivo para compor o quadro de 
Petianos em 2017. Nas primeiras semanas de aula do semestre 2017-1 foi disponibilizado o edital 
para o público, o processo possui uma pré-seleção onde o candidato entrega o seu currículo Vitae. 
Após ser aprovado nesta etapa o candidato deverá realizar uma série de testes a fim de podermos 
analisar o seu desempenho individual em cada atividade. Os testes são prova de redação elaborada 
por profissionais da área, dinâmica de grupo também realizada por profissionais da área e 
acompanhada pelos dois Petianos a frente da atividade, seminário apresentado pelo candidato e 
avaliado por todo o grupo incluindo o Tutor, entrevista realizada pela comissão do processo seletivo. 

Promotores da atividade: 

A Integrantes do grupo PET/Eng. Elétrica. 

Justificativa realização da atividade: 
 
Completar o quadro de Petianos para o ano de 2017. 

Resultados alcançados: 

Com o processo seletivo realizado pode-se completar com qualidade o quadro de Petianos para o 
ano de 2017. 

Comentário Geral: 

Devido á qualidade do processo seletivo os alunos que veem a ingressar no grupo realmente 
possuem o perfil para as atividades desenvolvidas pelo PET. O que contribui tanto para o grupo 
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como para o novo Petiano ingressante. 

 

Fotos: 
 

 

 

 
 

3.7. AÇÕES PARA DIMINUIÇÃO DAS TAXAS DE EVASÃO E DE RETENÇÃO 

Entre as ações desenvolvidas pelo PET identificam-se: 

 Plantão PET 

 XXIX e XXX Trote Social: Consciência e Solidariedade.  

 Minicurso de Eletrônica Básica. 

 
 
3.8. IMPACTO E INOVAÇÃO NA GRADUAÇÃO 

Entre as ações desenvolvidas pelo PET identificam-se: 

 XV CEEL (XV Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica).  

 XV JEEL (XV Jornada em Engenharia Elétrica). 

 
4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
 

4.1. A carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos alunos e do 

grupo foi cumprida pelo(a) tutor(a)? 

(X) Integralmente  

( ) Parcialmente 

( ) Não foi cumprida 

Justifique: O Tutor cumpriu integralmente às dez horas semanais, se colocando a 

disposição aos alunos membros do Grupo e as atividades do PET até mesmo além das 

horas obrigatórias. 

 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET 

foi cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(X) Integralmente  

( ) Parcialmente 
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( ) Não foi cumprida 

Justifique: Os alunos do Grupo mantiveram o compromisso com a carga horária obrigatória 

e com as atividades do PET. 

 

4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente  

Justifique: Dentre as atividades planejadas apenas as edições dos minicursos de HP 50G 

(2017-1 e 2017-2) e Matlab (2017-2) não foram realizadas. Tal fato se sucedeu devido à 

ausência de inscrições por motivo de coincidências de datas de minicursos ofertados 

âmbito da FEELT (CONSELT-Empresa Júnior e PET Engenharia Biomédica) e ter sido 

agendado para o final do semestre. No entanto, o grupo planeja manter as duas edições 

do curso Matlab normalmente no próximo ano. 

 

4.4. Informe sobre a participação da UFU em relação ao apoio institucional para o 

desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(X) Integral  

( ) Parcial 

( ) Não houve apoio 

 

Justifique: A faculdade quando solicitada oferece dentro do possível o apoio que o grupo 

necessita. 

 

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de 

graduação ao qual está vinculado: 

(X) Efetiva  

( ) Parcial 

( ) Não houve interação 

 

Justifique: O grupo teve uma boa interação com o projeto pedagógico do curso, pois de 

acordo com as necessidades da graduação foram desenvolvidos vários projetos que 

complementam efetivamente a formação dos dicentes. Podemos destacar os três 

principais: 
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a) Trote Social: onde procuramos instruir e apresentar as diversas oportunidades 

oferecidas pela faculdade, de modo a garantir uma menor desistência durante a graduação 

e melhorar a interação dos ingressantes com a faculdade; 

 

b) Realização de vários cursos extracurriculares (ex.: MATLAB, Simulação de 

Circuitos e Eletrônica Básica): estes visam complementar algumas matérias da graduação 

sendo geralmente focados em ferramentas computacionais que ajudam na visualização de 

conceitos e resolução de problemas; 

 

c) XV CEEL (Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica): este evento, 

organizado pelo grupo PET/Eng.Elétrica e apoiado pelos cursos de graduação e pós-

graduação da faculdade, constitui no primeiro e mais adequado local onde os alunos 

podem enviar os artigos técnicos oriundos de suas pesquisas e desenvolvimentos, os 

quais, após serem submetidos a avaliação de revisores, são apresentados para uma 

plateia composta por integrantes dos corpos discente e docente dos cursos de Engenharia 

Elétrica, Engenharia Biomédica e áreas afins, tanto da UFU como da região, sendo um 

incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e a produção de artigos; 

 

4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os

 aspectos de acompanhamento e gestão do PET: 

( ) Excelente (  ) Regular ( ) Não aplicável (para os PETs Institucionais) 

(X) Bom ( ) Ruim 

 

Justifique: Devido aos diversos atrasos no pagamento da verba de custeio e bolsas dos 

petianos. 

 

4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) 

do PET quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo: 

(X) Excelente ( ) Regular 

(  ) Bom ( ) Ruim 

 

Justifique: O CLAA acompanha frequentemente a atuação do grupo, solicitando os 

relatórios de atividades e planejamento para a análise e orientação dos grupos da 

universidade. Além disto, o Comitê realiza ao menos uma visita anual a todos os grupos 
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PETs desta universidade no sentido de obter uma informação mais precisa e real sobre as 

condições existentes para realização das atividades, podendo oferecer sugestões e/ou 

orientações para melhorar o desempenho de um dado grupo. 

 

5.1. Dirigidas ao Grupo (tutor e alunos) 

 

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 

atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

 

a) O projeto Atualize abrangeu o ensino ao proporcionar o contato com pessoas da 

terceira idade, com intuito ensinar informática básica e despertar o espírito de cidadania 

nos participantes. A atividade teve caráter de extensão, pois seu público era composto por 

pessoas da terceira idade. A pesquisa foi explorada quando os petianos envolvidos 

tiveram que procurar informações por meios diversos, buscando a ajuda para lidar com as 

pessoas da terceira idade, visando seguir uma didática que favorecesse o aproveitamento 

e atendesse às peculiaridades do grupo ao qual o Atualize se destinava. 

b) O Trote Social é realizado semestralmente e é composto por atividades distribuídas ao 

longo do período letivo. O caráter de ensino é abordado por meio de palestras sobre 

vários tópicos e conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia. O caráter de 

extensão é atingido por meio de atividades como distribuição de panfletos nas residências 

da região abordando questões relativas à economia e cuidados com o uso da energia 

elétrica. Em paralelo a isso foram feitas arrecadações de alimentos, brinquedos, livros e 

roupas, doação de sangue, visitas às instituições de assistência social e a empresas de 

Uberlândia e região. O caráter de pesquisa é compreendido por visitas a laboratórios de 

pesquisa e desenvolvimento da faculdade, a fim de despertar curiosidade e interesse nos 

ingressantes para posteriormente compor os núcleos de pesquisa da faculdade. 

c) XV CEEL (Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica), evento organizado pelo 

grupo PET/Eng.Elétrica e apoiado pelos cursos de graduação e pós-graduação da 

faculdade, constitui no primeiro e mais adequado local onde os alunos e pesquisadores de 

outras instituições de ensino podem enviar os artigos técnicos oriundos de suas pesquisas 

e desenvolvimentos, os quais, após serem submetidos a avaliação de revisores, são 

apresentados para uma plateia composta por integrantes dos corpos discente e docente 

dos cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e áreas afins, tanto da UFU 

como da região, sendo um incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e a produção de 

artigos. Dessa forma esta atividade se caracteriza como de ensino tendo em vista que 

estudantes poderão apresentar trabalhos técnicos assim como ouvintes poderão assimilar 

novos conhecimentos. O caráter de extensão é compreendido em função do público alvo 

dessa atividade que envolve estudantes e pesquisadores de outras instituições de ensino 
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superior. 

 

5.2. Dirigidas ao tutor  

 

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/científicas/administrativas mais relevantes que 

realizou/participou no ano (congressos, publicações, pesquisas, administração, 

conselhos etc) 

 

ARTIGOS PUBLICADOS: 

Candido, L. R., Silveira, A., W., F., MORAES, A. J., Modelagem e Simulação de Um 

Circuito RLC Dedicado à Transmissão de Energia Elétrica Sem Fio. In. XV Conferência de 

Estudos em Engenharia Elétrica – XV CEEL, Uberlândia - Minas Gerais, 2017. 

Souza, A. C., Novacki, D., F.,  MORAES, A. J., Estudo da Linha de Transmissão com 

Compensação de Reativos com Análise Computacional Via  ATPDRAW. In. XV 

Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – XV CEEL, Uberlândia - Minas Gerais, 

2017. 

ORIENTAÇÕES: 

Iniciação Científica:  

Heitor Monte Duarte, Projeto: Contribuições à Modelagem de Cargas para Estudos de 
Estabilidade Transitória em Sistemas Elétricos com Geração Distribuída – Edital 02/17; 
Projeto de Pesquisa PIVIC/UFU;  

Vigência: 01/03/2017 a 28/02/2018. 

Trabalho de Conclusão de Curso –TCC: 

Fábio de Moura Martins – “Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas”; 

Luthuli Akanni Paixão – “Estudo de Eficiência Energética da Estação Ferroviária de 
Uberlândia”   

Fabiano Santos Cooper – “Estudo da Linha de Transmissão com Compensação de 
Reativos por meio da Análise Computacional Utilizando o ATPDRAW”   

 

Estágio Supervisionado: (discentes Graduação em Engenharia Elétrica) 

Gabriel Miasaka 

Fabio de Moura Martins 
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Ana Cristina Cardoso dos Santos 

Marcus Evandro Teixeira Souza Junior 

 

PARTICIPAÇÃO EM BANCAS: (discentes envolvidos) 

Tese de Doutorado:  

Raul Vitor Arantes Monteiro - UFU/MG 

Data da defesa: 1/09/2017 

 

Qualificação de Doutorado: 

Fernando Bento Silva - UFU/MG 

Data da defesa: 22/09/2017 

 

Trabalho de Conclusão de Curso: 

Gabriel Souza Zanatta -  Engenharia Elétrica – UFU 

Gabriel Rodrigues Ferreira -  Engenharia Elétrica – UFU 

Raquel Cardoso Côrtes -  Engenharia Elétrica – UFU 
 
Flávio Cerdeira de Sales -  Engenharia Elétrica – UFU 
 
Leonardo Borges Firmino -  Engenharia Elétrica – UFU 
 
Matheus Franco Silva -  Engenharia Elétrica – UFU 
 
Thiago Borges André -  Engenharia Elétrica – UFU 
 
Pedro Paulo Paulino de Soares -  Engenharia Elétrica – UFU 
 
Christielly Fernandes da Costa -  Engenharia Elétrica – UFU  
 
CONCURSO PÚBLICO:  
Portaria FEELT N° 005/17 
Processo Simplificado para Contração de Docente – Edital 012/2017; 
Área: Sistemas de Controle, Eletrotécnica Geral, Instalações Elétricas 
 
OUTRAS  ATIVIDADES: 

Membro da Comissão de Avaliação Institucional Externa (INEP/MEC) - Ato Regulatório: 
Recredenciamento; IES: Universidade Comunitária da Região de Chapecó – 
UNOCHAPECÓ, Chapecó/SC; Realizada no período 06/06/2017 a 10/06/2017.  
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Membro da Comissão de Avaliação Institucional Externa (INEP/MEC) - Ato Regulatório: 
Recredenciamento; IES: Faculdade de Tecnologia GAP –GAP, Anápolis/GO; Realizada 
no período 12/02/2017 a 16/02/2017.  

Membro da Comissão de Avaliação Institucional Externa (INEP/MEC) - Ato Regulatório: 
Recredenciamento; IES: Faculdade Tecnologia Senai Cascavel, Cascavel/SC; Realizada 
no período 07/02/2017 a 11/03/2017.  
 
Membro do Comitê Local de Acompanhamento dos Grupos PET-UFU (CLAA-UFU) 
 
Membro de Colegiado do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica/UFU, conforme 
Portaria FEELT N° 021/17, de 03 de julho de 2017. 
 
Presidente do Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Graduação em 
Engenharia Elétrica conforme Portaria FEELT N° 020/16, de 08 de julho de 2016. 
 

 

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 

tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que 

você utiliza na Educação Tutorial.  

A metodologia utilizada na Educação Tutorial pelo tutor junto ao Grupo é 

implementada por ações tais com: 

1) Atribuição de responsabilidades na realização de cada atividade, desenvolvendo a 

autonomia e a capacidade de resolver problemas, agindo individualmente e coletivamente; 

2) Realização de atividades em grupo e sub-grupos mistos, compostos por petianos 

antigos e recém ingressos no Programa, desenvolvendo o espírito de trabalho em equipe 

e gerando uma estabilidade no PET em função da alternância dos petianos;  

3) Realização de diálogos abertos no Grupo PET para resolução de problemas de 

diversas ordens, onde se estimula a participação de cada um, a apresentação de idéias 

construtivas, a iniciativa e a responsabilidade; 

 

 

5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 

tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao 

avanço qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado. 

As ações do tutor, que estão relacionadas com seu tempo de exercício no magistério e na 

administração acadêmica, refletem-se nas atividades desenvolvidas no Grupo PET 

Engenharia Elétrica e também no Curso de Graduação. Por exemplo, a sensibilidade às 
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questões como retenção e evasão ficam mais evidenciadas. Também, a valorização da 

cooperação entre os estudantes do Grupo PET com o Curso de Graduação incrementa o 

desenvolvimento de estudos e oportunidades de realização de ações tais como mini-

cursos, palestras, visitas técnicas, entre outras, em parceria com os demais alunos e 

professores da Faculdade de Engenharia Elétrica. Além disso, a promoção e o apoio a 

eventos científicos, tais como a Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica - CEEL, 

por parte do grupo, são bons exemplos que contribuem para a construção de um Curso de 

Graduação de qualidade. 

 

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação 

efetiva como tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido 

originalmente construídos no PET e que foram incorporados à sua prática docente 

junto aos demais alunos da graduação.  

 

Como aspectos que são utilizados no PET e que foram incorporados à prática docente, 

citam-se: incentivar o trabalho em grupo, realização de apresentações em sala de aula 

pelos discentes de conteúdos que fazem parte do programa da disciplina, solução em 

grupo de problemas/exercícios relacionados aos conteúdos das disciplinas ministradas e, 

o incentivo à redação de relatórios técnicos em conformidade com as normas vigentes. 

 

5.3. Dirigida ao conjunto dos alunos do PET 

 

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada um dos alunos do grupo, 

indicando o evento, o local e a data. 

 

Trabalhos publicado pela petiana Ana Cristina Cardoso dos Santos: 

XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 27/11/2017 a 01/12/2017 

SISTEMA DE CONTROLE DA LUMINOSIDADE NO CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

ESTUDOS E APLICAÇÕES DE MOTORES LINEARES 
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Trabalhos publicado pelo petiano Arthur Ferreira Borges: 

                                    SEMANA DA MATEMATICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 07/11/2017 a 10/11/2017 

APLICAÇÃO COMPUTACIONAL DO MÉTODO DO GRADIENTE DESCENDENTE PARA MINIMIZAR FUNÇÕES BIDIMENSIONAIS 

 

 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

APLICAÇÃO COMPUTACIONAL DO MÉTODO DO GRADIENTE DESCENDENTE PARA MINIMIZAR FUNÇÕES BIDIMENSIONAIS 

 

 

Trabalhos publicado pelo petiano Cairo Silva Siqueira: 

XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 07/11/2017 a 10/11/2017 

SISTEMA DE CONTROLE DA LUMINOSIDADE NO CAMPUS SANTA MÔNICA 

 

 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                       GERAÇÃO DISTRIBUIDA DE ENERGIA ELÉTRICA ULITILIZANDO O BIOGÁS DE BIODIGESTORES  

TrabalhoS publicado pelo petiano Ian Avelar Peixoto: 

                                    SEMANA DA MATEMATICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 27/11/2017 a 01/12/2017 

APLICAÇÃO COMPUTACIONAL DO MÉTODO DO GRADIENTE DESCENDENTE PARA MINIMIZAR FUNÇÕES BIDIMENSIONAIS 

 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

APLICAÇÃO COMPUTACIONAL DO MÉTODO DO GRADIENTE DESCENDENTE PARA MINIMIZAR FUNÇÕES BIDIMENSIONAIS 

 

Trabalho publicado pelo petiano Icaro Roger Quites Rodrigues: 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                                        GERAÇÃO SUSTENTÁVEL DE ENERGIA ALTERNATIVA PROVENIENTE DOS VENTOS 

 

Trabalhos publicado pela petiana Laura Ribeiro Fardin: 

XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 27/11/2017 a 01/12/2017 
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SISTEMA DE CONTROLE DA LUMINOSIDADE NO CAMPUS SANTA MÔNICA 

ESTUDO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E OBTENÇÃO DAS CURVAS CARACTERISTICAS DE SISTEMAS DE VENTILAÇÃO 
INDUSTRIAL 

Trabalho publicado pelo petiano Leonardo Candido  Resende: 

XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 27/11/2017 a 01/12/2017 

                        MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM CIRCUITO RLC DEDICADO A TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FO 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                                 MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE UM CIRCUITO RLC DEDICADO A TRANSMISSÃO DE ENERGIA SEM FO 

 

Trabalhos publicado pelo petiano Luiz Henrique Almeida Barbosa: 

XV CONFERÊNCIA DE ESTUDOS EM ENGENHARIA ELÉTRICA 

Uberlândia – Minas Gerais, 27/11/2017 a 01/12/2017 

FERRAMENTA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DE GENÉTICA UTILIZANDO LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                                 DISPOSITIVO ALTERNATIVO PARA O ENSINO DE BIOLOGIA A PARTIR DE NOVAS TECNOLOGIAS 

Trabalho publicado pelo petiano Rafael Souza Garcia: 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                                                            CONTROLE DE MECANISMOS DE VAZÃO VIA BLUETOOH 

 

Trabalho publicado pelo petiano Talles Silva Rodrigues: 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                                    ANALISE DO DESEMPENHO DOS ALUNOS COM APLICAÇÃO DE AULAS A DISTANCIA 

 

Trabalho publicado pelo petiano Adriano Ghenov Pimenta: 

VII SEMANA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNÓLOGICA DA UFU 

Uberlândia – Minas Gerais, 23/11/2017 a 24/11/2017 

                                                            VEICULO EM MINIATURA CONTROLADO PELO MOVIMENTO DA MÃO 

 

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do tutor, 

relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 

acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 
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a) As atividades realizadas pelo grupo PET/Eng.Elétrica/UFU, em sua maioria, intensificam o 

contato dos petianos com os professores da FEELT e de outras faculdades e IES, assim como 

profissionais de várias empresas relacionadas às áreas de Engenharia Elétrica e Engenharia 

Biomédica. Estes contatos contribuem significativamente para formação acadêmica dos mesmos. 

b) Os contatos por parte dos petianos com pesquisadores da UFU e de outras instituições de 

ensino superior, que ocorrem durante a realização de eventos, tais como a Conferência de Estudos 

em Engenharia Elétrica, promove um enriquecimento acadêmico e pessoal que pode, além disso, 

gerar oportunidades profissionais na vida futura dos petianos. 

c) As atividades sociais organizadas pelo PET, como aulas de informática para terceira idade (ex.: 

Atualize) têm ajudado no amadurecimento pessoal dos alunos à medida que estes começam a 

“vivenciar” a realidade daqueles idosos, desenvolvendo assim uma atitude social mais consciente e 

responsável. 

Nota: É importante reforçar que as atividades mencionadas tiveram participação decisiva do Tutor. 

 
 
 
Local e data: Uberlândia, 02 de março de 2018 
 
 
 

______________________________ 
Tutor(a): Dr. Adélio José de Moraes 

 

 

 

 


