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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia  
Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Armindo Quilici Neto 
Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha 

 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 
 

Grupo: PET Engenharia Elétrica 
Home Page do Grupo: http://peteletricaufu.wordpress.com/ 
Data da criação do Grupo:1992 / Abril 
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))  

 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 

 
Nome do(a) tutor(a): Adélio José de Moreas 
E-mail do(a) tutor(a): adeliojosemoraes@gmail.com ou ajmoraes@ufu.br 
Titulação e área: Doutor, Sistemas Elétricos de Potência. 
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): Agosto de 2016 

 
 

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO 
 

Dia(s) e horário(s) da(s) reunião(s) semanal(s) do Grupo: Segundas, às 19h15. 
Turno do(s) curso(s) em que o PET está sediado (matutino, vespertino, noturno, integral): 
Integral 

 
 

http://peteletricaufu.wordpress.com/
mailto:adeliojosemoraes@gmail.com
mailto:ajmoraes@ufu.br


5 RESUMO DAS ATIVIDADES  
Marque todas as opções de “Natureza da atividade” que sua atividade se encaixar. A ordem apresentada nestas tabelas deverá ser a mesma apresentada no texto. 
As atividades internas e administrativas do grupo, indicadas na Seção 8, não precisam constar nesta tabela.  
* Atividades elaboradas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção. 
 

 

ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

No Nome da atividade 

Natureza da atividade - Marque com “X” no(s) campo(s) correspondente(s) 

Público esperado 
(quantidade de participantes) Ensino Pesquisa Extensão 

Coletiva e 
Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

1 Trote Social   X X X X  95 

2 Atualize X  X X   X 35 

3 
Engenharia no Ensino 

Médio 
X X X X  X  450 

4 
Minicurso de Eletrônica 

Básica 
X       20 

5 
Minicurso de Pré-

Circuitos 
X    X   20 

6 Plantão PET X   X X   30 

7 Cine InterPET   X X    40 

8 Conversação de Inglês    X    20 

9  
XVI Jornada de 

Engenharia Elétrica 
(JEEL) 

X  X X X   350 

10 
XVII Conferência de 

Estudos em Engenharia 
Elétrica (CEEL) 

 X X     300 

11 CarimPET    X X   40 

12  Minicurso de Corel X       10 

13 Processo Seletivo 2019/2       X 20 

 



 

6 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS PLANEJADAS 
 

No Nome do petiano Título da pesquisa 
Possui 

Registro? 
(sim ou não) 

Data de 
início 

Previsão 
de término 

1 Ian Avelar Peixoto A definir    

2 Arthur Ferreira Borges Estudo sobre o desempenho da medição da energia ativa e 
reativa 

Não 01/01/2019 01/01/2019 

3 Luiz Henrique Almeida Barbosa Projeto de um sistema de Geração Fotovoltaica residencial Não 01/02/2019 22/12/2019 

4 Talles Silva Rodrigues     

5 Lucas Ferreira Germano Integração e Supervisão de uma Refresqueira Automatizada Sim 18/05/2018 18/05/2019 

6 Alex Dêner Rodrigues Assunção Eficiência Energética em Sistemas de Bombeamento Sim 21/04/2018 21/04/2019 

7 Ruchele Pavanelli de Souza Inteligência Artificial Aplicada em triagem Psicopatológica Sim 04/04/2019 04/04/2020 

8 Christian Costa Pinheiro Desenvolvimento de aplicação web/mobile híbrida através de 
micro serviços utilizando arquitetura serverless  

Sim 21/04/2018 21/04/2019 

9 Miguel Ravagnani de Carvalho Análise do Framework Tensorflow para Aplicações que 
requrem reconhecimento facial 

Sim 18/05/2019 18/05/2019 

10 Laura Ribeiro Estudo de Caso: Impacto da Iniciação em Robótica Móvel e 
Programação em Alunos do Ensino Médio 

Sim 18/05/2018 18/05/2019 

11 Sérgio Henrique Corgozinho Ribeiro 
Araújo 

Criação do protótipo de uma refresqueira automatizada para 
um restaurante universitário 

Sim 18/05/2018 18/05/2019 

12 Marcelo Donizeti Cordeiro Teixeira Aplicação de Programação Genética Cartesiana para Projeto 
Automático de Circuitos Elétricos 

Sim 21/06/2018 21/06/2019 

13 Clara Floro e Silva A definir    

 
Os petianos que ainda não têm pesquisa individual definida na ocasião do planejamento das atividades, devem ser citados com a informação “a definir” no campo 
“Título da pesquisa”. Ressaltamos a obrigatoriedade de que todos os petianos desenvolvam pesquisa individual ao longo do ano.
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7 ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

ATIVIDADE 1: Trote Social 
 

• Natureza da atividade: Extensão; Coletiva e Integradora; Redução evasão e/ou 
retenção; Ações afirmativas. 

• Carga horária de execução da atividade: 28 horas e 00 minutos (Cada semestre) 

• Carga horária para preparação da atividade: 70 horas e 00 minutos 

• Data de início: 11/ 03/ 2019             Data de fim: 17/ 03/ 2019 

• Data de início: 12/ 08/ 2019             Data de fim: 18/ 08/ 2019 

• Promotor(es) 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), dessa faculdade. 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

Espera-se atingir em torno de 80 alunos, os ingressantes nos cursos da Faculdade de 

Engenharia Elétrica, as pessoas que recebem as doações de sangue, de alimentos,  de 

roupas, de brinquedos, etc.  

• Descrição e justificativa: 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 da 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. Ao longo do período 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 
fomentar nos ingressantes um maior interesse em participar das atividades deste projeto é 
oferecido, aos que obtém mais presença, os cursos de Eletrônica Básica (ministrado por 
petianos da Engenharia Elétrica) e Instrumentação Biomédica (ministrado por petianos da 
Engenharia Biomédica). 
 

• Objetivos: Recepcionar os calouros dos cursos de graduação em Engenharia Elétrica, 
Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de 
Telecomunicações e Engenharia Biomédica e integrá-los ao ambiente da universidade e de 
seus respectivos cursos. Além disso, proporciona aos ingressantes um contato com a 
comunidade externa à UFU, tornando-os cientes das carências sociais (saúde, financeira, 
alimentícia e afetiva) que assolam parte da sociedade uberlandense. Dessa forma o Trote 
Social tem como objetivo tornar os graduandos mais conscientes do seu compromisso 
social. 
 
Metodologia proposta para sua realização: O Trote Social é realizado semestralmente, 

abordando as seguintes atividades de ensino: 

 a) Apresentações que envolvem vários tópicos como: 

• A Universidade Federal de Uberlândia; 



• A Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT); 

• Os cursos de graduação em Engenharia Elétrica, Engenharia de Controle e 

Automação, Engenharia de Computação, Engenharia de Telecomunicações e 

Engenharia Biomédica; 

• A vida universitária e oportunidades de intercâmbio. 

b) Palestras de conscientização social; 

c) Conhecimento das instalações da Faculdade de Engenharia Elétrica; 

d) Confraternização com gincana e torneio esportivo. 

O caráter de extensão será atingido por meio de atividades como: 

• Arrecadação de alimentos, brinquedos, livros e roupas; 

• Doação de sangue; 

• Visitas interativas a instituições de assistência social; 

• Visitas técnicas a empresas de Uberlândia e região. 

• Interação com a população através da distribuição e orientação de material 

informativo relacionado a riscos e economia no consumo de energia elétrica, 

durante a arrecadação de materiais. 

• Resultados esperados: Os principais resultados esperados com esta atividade são: 

contribuir para o fim da recepção convencional de calouros (trote), intensificar o 

relacionamento entre alunos ingressantes e alunos veteranos, contribuir para a boa 

formação técnica, social, cultural e cidadã dos participantes do projeto e atender várias 

famílias e instituições de assistência social com doação de alimentos, roupas, brinquedos, 

calçados e livros. Espera-se também, realizar a integração do grupo com os novos 

ingressantes da Faculdade de Engenharia Elétrica, e contribuir com o caráter social dos 

petianos.   

• Método de avaliação da atividade: Reuniões da comissão organizadora do trote social, 

reuniões semanais do PET/Elétrica e Comissão de Recursos Humanos. 

 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 2: Atualize 
 

• Natureza da atividade: Ensino, Extensão, Coletiva e Integradora, Outros. 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 20 horas e 00 minutos 

• Data de início: 06/ 04/ 2019             Data de fim: 08/ 06/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica  

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 

• Descrição e justificativa: A tecnologia da informação se desenvolveu de maneira muito rápida 
e está evoluindo ainda mais. Porém, nem todas as pessoas puderam acompanhar esse rápido 
avanço. Nesse sentido, o PET/Eng. Elétrica, propõe o Projeto “Atualize – Informática para a melhor 
idade”, que visa contribuir na formação tecnológica dos participantes por meio de um curso de 



informática básica, que abordará desde os princípios básicos ligados ao assunto (como ligar e 
desligar um computador), até noções básicas dos softwares mais utilizados, como Microsoft Word e 
Paint, apresentação da internet e formas de se estabelecer a comunidade virtual. Essa é uma 
atividade típica de extensão e de caráter coletivo. 

• Objetivos: Melhorar a formação tecnológica e informacional dos idosos da comunidade 
uberlandense, promovendo a inclusão digital dos mesmos. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: Esta é uma atividade típica de extensão e de 
caráter coletivo que consiste no oferecimento de aulas de informática básica, distribuídas em 10 (dez) 
sábados seguidos, para idosos da comunidade uberlandense, sendo as aulas preparadas e 
ministradas pelos petianos com a possível colaboração de outros alunos da graduação que atuarão 
como monitores para auxiliar o aprendizado. 
 

• Resultados esperados: Espera-se que os idosos participantes desta atividade 

compreendam os conhecimentos repassados e que seja estimulado neles o interesse de 

acompanhar o desenvolvimento da informação e suas tecnologias. Espera-se também, 

despertar o interesse do ensino por parte dos petianos e colaboradores além de aprimorar o 

relacionamento interpessoal dos ministrantes e monitores envolvidos.   

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 
participantes ao fim do curso e autocrítica dos próprios petianos e do tutor. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 3: Engenharia no Ensino Médio 
 

• Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa, Extensão, Coletiva e Integradora e Ações 
afirmativas. 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 20 horas e 00 minutos 

• Data de início: 22/04/ 2019             Data de fim: 16/ 05/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica e outros grupos PET convidados 

de cursos de engenharia. 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): 

Espera-se atingir os alunos das escolas públicas visitadas (em torno de 400). 

• Descrição e justificativa: O PET Elétrica propõe a visita em escolas públicas do ensino 
médio como uma atividade para que os alunos das escolas da região tenham a 
possibilidade de um primeiro aprendizado sobre o cotidiano do profissional de Engenharia 
Elétrica e suas diversas áreas de atuação. Nas visitas, os petianos apresentam algumas de 
suas pesquisas mais avançadas, com produções mais palpáveis, e nela são selecionados 
alunos que se demonstram mais interessados nos cursos de engenharia, para participarem 
de um sorteio para atenderem a um minicurso de eletrônica. Na primeira edição, o minicurso 
ensinou os alunos a montar um carrinho seguidor de trilha, para competirem na 
confraternização de finalização da atividade.  

• Objetivos: O Objetivo dessa atividade é expandir a visão dos alunos de escola pública sobre a 
universidade, e mais especificamente sobre os cursos de engenharia, para que sejam estimulados a 
tentarem entrar na universidade, e que estejam mais certos quanto a decisão referente à escolha do 
curso. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: A atividade conta com a apresentação de 
projetos de pesquisas já finalizados, ou em estágio avançado, preferencialmente que envolvam o 
desenvolvimento de alguma tecnologia, para que a exposição seja mais atrativa, com formato 
próximo ao de uma feira de ciência. Após a etapa de apresentações, tem-se o minicurso com aulas 



expositivas e práticas. O minicurso ocorre em dois sábados, sendo que no último, finaliza-se com um 
minitorneio com os carros desenvolvidos pelos alunos do ensino médio e uma confraternização. 
 

• Resultados esperados: Espera-se que os alunos das escolas conheçam mais sobre o 

espaço acadêmico, que despertem interesse pelos cursos de engenharia, e que sejam 

motivados a ingressar no ensino superior. 

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 
participantes ao fim da atividade e comissão de RH. 
__________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 4: Minicurso de Eletrônica Básica. 
 

• Natureza da atividade: Ensino. 

• Carga horária de execução da atividade: 15 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas e 00 minutos 

• Data de início: 01/04/2019             Data de fim: 05/04/ 2019 

• Data de início: 26/08/2019             Data de fim: 30/08/2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica. 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Parte 

dos Ingressantes nos da Faculdade de Engenharia Elétrica que participaram do Trote Social 

(20 pessoas). 

• Descrição e justificativa: Os alunos ingressantes muitas das vezes nunca tiveram 
contato direto com a eletrônica em si. Então o PET Elétrica propõem o Curso de Eletrônica 
Básica como uma premiação para os alunos que tiveram maior presença nas atividades do 
Trote Social, a fim de possibilitar um primeiro aprendizado com tópicos elementares de 
eletrônica, fornecendo um embasamento sobre componentes básicos de circuito. Idealiza-se 
que o participante, ao cursar disciplinas relacionadas na graduação, assimile o conteúdo de 
maneira mais eficiente. 

• Objetivos: Apresentar aos alunos ingressantes temas elementares da Engenharia 
Elétrica visando que os participantes quando cursarem as matérias na graduação já tenham 
conhecimento básico do assunto, facilitando assim a vida acadêmica dos mesmos. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: O curso de eletrônica básica, uma 
atividade característica de ensino, terá a duração prevista de uma semana, contabilizando 
15 horas-aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas. A apostila 
desenvolvida será revisada para utilização no curso. Além disso, será feita uma avaliação 
por parte dos participantes para verificar o nível de satisfação e sugestões dos alunos de 
graduação. 
 

• Resultados esperados: Ao final dessa atividade espera-se que os participantes tenham 

aprendido os aspectos teóricos e práticos dos princípios básicos da eletrônica, permitindo que eles 

tenham mais condições de assimilar os conceitos complementares a serem ministrados em 

disciplinas específicas de seus cursos. Espera-se também, que com essa atividade visamos que os 

petianos aperfeiçoem a habilidade da oratória e da relação interpessoal, além de despertar o 

interesse pela docência. 

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 

participantes ao fim do minicurso e comissão de RH. 



__________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 5: Minicurso de Pré-Circuitos 
 

• Natureza da atividade: Ensino; Redução evasão e/ou retenção. 

• Carga horária de execução da atividade: 15 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas e 00 minutos 

• Data de início: 22/04/2019             Data de fim: 26/ 04/ 2019 

• Data de início: 09/09/2019             Data de fim: 13/09/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica. 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Alunos 

dos cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica, prioritariamente do 3° período, que vão 

cursar a disciplina de Circuitos Elétricos I.  

• Descrição e justificativa: No terceiro período de graduação dos cursos da FEELT, 
espera-se que os alunos cursem a disciplina de Circuitos Elétricos 1, a qual promove o 
primeiro contato dos alunos com algumas ferramentas, como calculadoras de números 
complexos e sistemas lineares, como a HP 50g, osciloscópios nas aulas em laboratório e 
softwares de simulação de circuitos. Por esse motivo, o PET Engenharia Elétrica ministra 
este minicurso a fim de fazer com que os alunos estejam mais preparados para esta 
disciplina tão importante no curso. 

• Objetivos: Auxiliar os alunos com o primeiro contato com as ferramentas utilizadas na 
disciplina de Circuitos Elétricos I, como calculadoras de números complexos, osciloscópio e 
softwares de simulação de circuitos. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: O curso de pré-circuitos é uma atividade 
característica de ensino, e terá a duração prevista de uma semana, contabilizando 15 horas-
aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas. A apostila desenvolvida será 
revisada para utilização no curso. Além disso, será feita uma avaliação por parte dos 
participantes para verificar o nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação. 
 

• Resultados esperados: Ao final da atividade, espera-se que os alunos tenham um melhor 

desempenho em Circuitos Elétricos I, e que consigam manusear bem osciloscópios, a calculadora do 

modelo HP 50g e softwares de simulação de circuitos elétricos utilizados para elaboração de 

relatórios nas aulas de experimentos da disciplina. 

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 

participantes ao fim do minicurso e comissão de RH. 

__________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 6: Plantão PET 
 

• Natureza da atividade: Ensino; Redução evasão e/ou retenção. 

• Carga horária de execução da atividade: 150 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas e 00 minutos 

• Data de início: 22/03/2019             Data de fim: 06/ 07/ 2019 

• Data de início: 23/08/2019             Data de fim: 14/12/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica. 



• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Alunos 

dos cursos da Faculdade de Engenharia Elétrica, prioritariamente, os que estejam cursando 

o ciclo básico (do primeiro ao quarto período) 

• Descrição e justificativa: O Plantão PET ocorre semanalmente, por 4 horas-aulas às 
sextas-feiras, e consiste em monitorias sobre as matérias que mais provocam reprovações 
durante os quatro primeiros períodos dos cursos da FEELT. Os monitores são alguns 
petianos e outros alunos da faculdade, que tenham domínio de uma das disciplinas 
contempladas pelo plantão. Às sextas, tem-se poucas aulas, ou nenhuma, nos cursos da 
FEELT, portanto é um dia que se espera mais público dos alunos que tenham dificuldades 
com a graduação. 

• Objetivos: Ajudar os alunos com o conteúdo lecionado na graduação, a fim de melhorar 
o rendimento deles, e diminuir a evasão do curso. 

• Metodologia proposta para sua realização: O Plantão PET ocorre semanalmente, e 
propõe um espaço para que os alunos tragam dúvidas e exercícios para compreenderem 
mais sobre a matéria, e estudarem com os monitores ou em grupo, com os outros que 
frequentam o plantão. 

• Resultados esperados: Espera-se que os alunos que frequentem o Plantão PET tenham mais 

facilidade com as disciplinas, melhor desempenho na graduação e como resultado geral, que os 

cursos da FEELT tenham menos evasões. 

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 

participantes ao fim da atividade e comissão de RH. 

__________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 7: Cine Debate  
 

• Natureza da atividade: Extensão; Coletiva e Integradora. 

• Carga horária de execução da atividade: 10 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 3 horas e 00 minutos 

• Data de início: 10/05/2019             Data de fim: 10/ 05/ 2019 

• Data de início: 29/11/2019             Data de fim: 29/11/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica e grupos PETs interessados no 

momento. 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Aberto 

a toda a comunidade acadêmica e não acadêmica (40 pessoas). 

• Descrição e justificativa: Esta é uma atividade definida através das reuniões do 
InterPET e se faz necessária para integrar os grupos PET por meio de atividades em 
grupos, além de abordar temas de cunho ético, de ideologia de gênero, social, racial, entre 
outros. Além disso, estimula-se sempre após a exibição dos vídeos uma pequena conversa 
descontraída acerca dos temas abordados para discuti-los abertamente. 
 

• Objetivos: Integrar os grupos PET e promover debates acercar dos temas abordados 
pelas películas apresentadas. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: Exposição de filmes de temas diversos, e 
posteriormente é realizada uma discussão mediada por um convidado envolvido com as 
questões abordadas pelo filme, como racismo, xenofobia, LGBTfobia, machismo, distúrbios 
psicológicos, etc. 
 



• Resultados esperados: Propiciar aos presentes, um momento de descontração e de 
quebra na rotina, mas principalmente, criar um espaço de debate aberto que crie novas 
percepções e pontos de vistas para as pessoas envolvidas na discussão.  
 

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 
participantes ao fim da atividae e comissão de RH. 
 

__________________________________________________________________________ 

 
ATIVIDADE 8: Conversação de Inglês 
 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora. 

• Carga horária de execução da atividade: 18 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 6 horas e 00 minutos 

• Data de início: 12/04/2019             Data de fim: 13/ 12/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica e PET Contábeis 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Aberto 

a toda comunidade acadêmica e não acadêmica (25 pesssoas).  

• Descrição e justificativa: As conversações de inglês ocorrem mensalmente, e cada 
edição possui um tema diferente. Normalmente, duas pessoas mediam as conversas, 
apresentam o assunto de maneira descontraídas, e organizam atividades de grupo, para 
que as pessoas possam praticar o idioma, e conversar de forma mais intimista.  
 

• Objetivos: Esta atividade tem como objetivo integrar os grupos PET e promover um 
espaço no qual as pessoas possam praticar a língua inglesa de forma descontraída. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: Exposição de temas, discussões e 
realização de atividades em grupo. 
 

• Resultados esperados: Propiciar aos presentes, um momento de descontração e de 
quebra na rotina, além de incentivar a prática da língua inglesa.  
 

• Método de avaliação da atividade: Análise das fichas de avaliação entregue aos 
participantes ao fim da atividade e comissão de RH. 
___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 9: XVI Jornada da Engenharia Elétrica 
 

• Natureza da atividade: Ensino, Extensão, Coletiva e Integradora, Redução evasão e/ou 
retenção. 

• Carga horária de execução da atividade: 40 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 50 horas e 00 minutos 

• Data de início: 02/ 09/ 2019             Data de fim: 06/ 09/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica  

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 

• Descrição e justificativa: A XVI JEEL que será realizada no ano de 2019 é um evento 
cuja organização se iniciará no início do segundo semestre letivo de 2018 e se estenderá 
até a data prevista para o evento. A princípio haverá uma divisão dos grupos PET em quatro 
comissões (Informática, Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica) que 



começarão a trabalhar em suas respectivas áreas para que a execução do evento obtenha 
sucesso. A interligação das atividades de cada comissão será feita tanto em reuniões 
ordinárias do grupo quanto em reuniões exclusivas para o próprio evento. O evento possuirá 
duração de uma semana e consistirá de palestras e minicursos de caráter técnico- 
profissional e visitas técnicas. 

• Objetivos: Fornecer um meio no qual, estudantes, pesquisadores e profissionais 
atuantes nas áreas relacionadas à Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, 
Engenharia Eletrônica e Telecomunicações e Engenharia de Controle e Automação possam 
participar de palestras, minicursos e visitas técnicas obtendo assim, crescimento pessoal e 
profissional. Além disso, a JEEL também tem como objetivos: promover o aperfeiçoamento 
prático, intelectual e ético de seus participantes; apresentar um panorama atualizado do 
mercado de trabalho e do cenário científico; expor as últimas tecnologias e tendências dos 
campos de atuação do engenheiro e mostrar as necessidades que as empresas da área têm 
em termos de desenvolvimento e o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: A JEEL é um evento que acontece de dois 
em dois anos, então o ano de 2018 é apenas para divisão e organização dos integrantes do 
PET nas 4 comissões (Informática, Infraestrutura, Relações Públicas e Técnico-Científica). A 
interligação das atividades de cada comissão será feita tanto em reuniões ordinárias do 
grupo quanto em reuniões exclusivas para tratar de assuntos do evento. 
 

• Resultados esperados: Crescimento pessoal e profissional de todos os alunos dos 

cursos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e oportunidade para estabelecer 

contatos visando estágio ou oportunidades de empregos nas empresas envolvidas com o 

evento. Concomitante a isso, o evento divulga para o meio externo tanto os cursos 

envolvidos como a própria Universidade Federal de Uberlândia. Com essa atividade 

visamos também que os petianos tenham uma noção da responsabilidade que é organizar 

um evento de grande porte, bem como a comunicação com empresas privadas e a gestão 

dos recursos adquiridos. 

  

• Método de avaliação da atividade: Análise das folhas de avaliação preenchidas pelos 
participantes no final das atividades e a autocrítica por parte de todos os petianos 
envolvidos. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 10: XVII Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica (CEEL) 
 

• Natureza da atividade: Pesquisa; Extensão. 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 50 horas e 00 minutos 

• Data de início: 04/11/2019             Data de fim: 08/11/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica e PET Engenharia Biomédica 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Aberto 

a comunidade acadêmica de todas as universidades e institutos com estudos direcionados 

às áreas contempladas pela FEELT (200 pessoas).  

• Descrição e justificativa: O evento tem duração de uma semana, a qual, com exceção 
do primeiro dia em que haverá uma palestra de abertura de tema geral da área de 
Engenharia Elétrica, todos os outros têm sessões técnicas para apresentação de artigos 



científicos que foram previamente revisados e aprovados por professores internos e 
externos da Faculdade de Engenharia Elétrica da UFU. Trata-se de uma atividade de 
pesquisa, pois devido à difusão dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e 
pesquisadores e de técnicas inovadoras no âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica. 
 

• Objetivos: A XVI CEEL visa fornecer um meio no qual, estudantes, pesquisadores e 
profissionais atuantes nas áreas relacionadas às engenharias Elétrica e Biomédica possam 
apresentar e discutir suas contribuições científicas. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: A organização do evento pelo grupo 
seguirá algumas importantes etapas, sendo estas: manutenção de uma plataforma web para 
cadastro de inscrições e submissão de artigos seguindo um template previamente definido; 
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 a aprovação de seus 
trabalhos; divisão dos artigos em sessões técnicas segundo as áreas de interesse; e, por 
fim, estruturação geral do evento durante a semana de realização. 

 

• Resultados esperados: A Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica foi criada 
para complementar a formação de estudantes de Engenharia Elétrica e Engenharia 
Biomédica da UFU e possivelmente a comunidade externa, capacitando os participantes 
quanto ao âmbito de pesquisas e atividades acadêmicas relacionadas à sua área de 
interesse, além de incentivar as atividades de pesquisa e aprimorar as técnicas para 
elaboração de artigos e apresentações. Além disso, espera-se que a XVI CEEL represente 
um meio apropriado para que pesquisadores possam apresentar e discutir suas atividades e 
contribuições científicas. Espera-se que os petianos envolvidos possam: Familiarizar-se com 
as responsabilidades que um evento de porte considerável requer, como divulgação, 
cumprimento de prazos e estrutura em geral; conhecer a estrutura de uma conferência de 
artigos, já que podem ser apresentadores de eventos similares futuramente; aprimorar o 
trabalho em equipe, tendo que lidar com quaisquer imprevistos que possam surgir durante a 
organização do evento; e conhecer as pesquisas científicas que estão em andamento em 
sua faculdade, enriquecendo seus conhecimentos sobre seus cursos e os informando a 
respeito de possíveis áreas para realizar suas próprias pesquisas. 
 

• Método de avaliação da atividade: Reuniões de apreciação do evento, comissão de RH 
e fichas de avaliação do evento. 
__________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 11: CarimPET 
 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora; Redução evasão e/ou retenção 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas e 00 minutos 

• Carga horária para preparação da atividade: 01 hora e 00 minutos 

• Data de início: 13/04/2019             Data de fim: 13/04/ 2019 

• Data de início: 08/06/2019             Data de fim: 08/06/ 2019 

• Data de início: 21/09/2019             Data de fim: 21/09/ 2019 

• Data de início: 09/11/2019             Data de fim: 09/11/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Aberto 

à toda comunidade, com foco nos alunos de graduação da FEELT 



• Descrição e justificativa: O CarimPET ocorre periodicamente, sempre em uma sexta-
feira, visto que os alunos da FEELT normalmente têm pouca ou nenhuma aula neste dia da 
semana, e consiste em partidas amistosas de carimbada (queimada) entre times sortidos. 

• Objetivos: O objetivo do CarimPET é propiciar um momento de lazer e integração para 
os alunos da FEELT dentro da universidade, com uma atividade que deve quebrar a rotina 
intensa dos alunos com um pouco de entretenimento. 
 

• Metodologia proposta para sua realização: O evento ocorre no centro esportivo da 
UFU, e os times são feitos na hora, portanto não requer inscrição. As partidas, ao todo, 
demoram de duas a três horas. 
 
• Resultados esperados: Espera-se que os alunos que participem tenham um momento 
de distração, conheçam mais pessoas do curso e saibam um pouco mais sobre o PET. 
 

• Método de avaliação da atividade: Reuniões de apreciação do evento, comissão de RH 
e fichas de avaliação do evento. 
 

__________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 12: Minicurso de Corel 
 

• Natureza da atividade: Ensino 

• Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas 

• Data de início: 23/09/2019             Data de fim: 27/09/ 2019 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

• Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo): Aberto 

à toda comunidade. 

• Descrição e justificativa: O minicurso de Corel consiste em uma semana com aulas a 
noite com duração de aproximadamente 3 horas. O Corel é uma ferramenta muito 
importante e muito útil para a confecção de artes gráficas, bastante utilizada nos setores de 
marketing em muitas instituições dentro da universidade, como grupos PET, empresas 
júniores, etc. 

• Objetivos: Ensinar uma nova ferramenta para os interessados no minicurso, pois 
dominar este software artístico pode ser útil em diversas situações, como forma de 
entretenimento, ou como qualificação profissional 

• Metodologia proposta para sua realização: O curso de Corel é uma atividade 
característica de ensino, e terá a duração prevista de uma semana, contabilizando 15 horas-
aula por semestre, consistindo em aulas expositivas e práticas. A apostila desenvolvida será 
revisada para utilização no curso. Além disso, será feita uma avaliação por parte dos 
participantes para verificar o nível de satisfação e sugestões dos alunos de graduação. 

 
• Resultados esperados: Espera-se que ao introduzir o software aos inscritos, eles sejam 
capazes de executar funções básicas do Corel, e sejam capazes de entender 
suficientemente sobre a plataforma, para que possam evoluir sozinhos, após o 
encerramento do minicurso. 
 

• Método de avaliação da atividade: Reuniões de apreciação do evento, comissão de RH 
e fichas de avaliação do evento. 
__________________________________________________________________________ 

 



8 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO  
(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)  
 

8.1 Atividades de língua estrangeira  
 O PET Elétrica constantemente organiza conversações de inglês, e 
dependendo da obtenção de público, conversação de francês. Essa atividade 
consiste em dinâmicas entre estudantes desses idiomas, para que possam praticar. 
8.2 Atividades culturais 
 O PET Elétrica organiza mostra de filmes que sejam relevantes para as 
discussões políticas e sociais no momento. Essas mostras normalmente ocorrem no 
anfiteatro do 1E, e são encerradas com uma discussão com o público do filme, e 
eventualmente, pessoas envolvidas com o tema, que são convidadas para 
direcionarem a conversa. 
8.3 Atividades de integração do grupo 
 O PET considera eventos de entretenimento, como o CarimPET, bastante 
apropriado para integração e conta com a presença de todos os membros. Além 
disso, o grupo tem a pretensão de realizar a primeira edição de uma atividade que 
vise reunir os petianos, acompanhados do tutor, para discutirem sobre as 
dificuldades que estejam passando, tanto na vida universitária, quanto pessoal. 
8.4 Atividades de formação interna dos petianos (para trabalho em grupo etc.) 
 Apesar de não ser o foco dos minicursos, sempre tentamos garantir que 
alguns membros do PET acompanhe as aulas, que são ministradas por petianos que 
dominem o tema, para que o grupo sempre tenha alguém capacitado para ministrar 
o mesmo minicurso no ano seguinte, apesar da rotatividade. 
8.5 Processos seletivos de petianos 
 O próximo processo seletivo do PET Elétrica deve ocorrer no começo do 
segundo semestre de 2019, e provavelmente se assemelhará com os anteriores, ou 
seja, com seis notas de 0 a 100 que avaliem seis etapas de mesmo peso: CRA; 
seminário; redação; prova; dinâmica de grupo e entrevista. 
8.6 Reuniões administrativas do PET 
 As reuniões de temas gerais ocorrem semanalmente, todas as segundas às 
19h15. Todavia, alguns eventos demandam reuniões específicas, envolvendo os 
principais petianos encarregados de determinada atividade. 
8.7 Site do grupo 
 O site do grupo é mantido sob responsabilidade da comissão de informática do 
PET, cujo endereço é http://peteletricaufu.wordpress.com/. 

8.8 Mural do PET 
O Mural do PET localiza-se no bloco 1E e é atualizado pela comissão de 

divulgação. 
8.9 Outras 
   O PET Engenharia Elétrica pretende realizar processos se avaliação interna 
através de formulários redigidos e contabilizados pela comissão de RH. A avaliação 
contempla os membros individualmente do grupo e o tutor.   
 
9 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

   

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

Trote Social   X     X     

Atualize    X X X       

Engenharia no 
Ensino Médio 

   X X        

Minicurso de 
Eletrônica Básica 

   X    X     

http://peteletricaufu.wordpress.com/


Minicurso de Pré-
Circuitos 

   X     X    

Plantão PET   X X X X X X X X X X 

Cine InterPET      X      X  

Conversação de 
Inglês  

   X X X X X X X X X 

XVI Jornada de 
Engenharia Elétrica 
(JEEL) 

        X    

XVII Conferência de 
Estudos em 
Engenharia Elétrica 
(CEEL) 

          X  

CarimPET     X  X   X  X  

Minicurso de Corel          X   

Processo Seletivo         X    
 

 
 
 

 
Local e data:  
 
Uberlândia, 15 de fevereiro de 2019 
 

 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor(a): Adélio  


