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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: https://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 Moraes 
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): 01 de Agosto de 2016 

 
 

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO 
 

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



 
 

 
 
5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 
 

Nome do bolsista 
Ingresso na 

IES 
Ingresso no PET 

Período 
letivo 
atual 

CRA do 
1º sem. 
letivo 

CRA do 
2º sem. 
letivo 

CRA 
acumulado 

Ian Avelar Peixoto Agosto/2016 Abril/2017 6º 86,79 86,00 85,97 

Arthur Ferreira 
Borges 

Agosto/2016 Abril/2017 6º 87,59 89,86 88,65 

Luiz Henrique 
Almeida Barbosa 

Agosto/2015 Abril/2017 8º 92,58 93,76 86,76 

Talles Silva 
Rodrigues 

Março/2016 Maio/2017 8º 78,86 88,00 73,13 

Lucas Ferreira 
Germano 

Março/2016 Setembro/2017 7º 86,84 78,62 87,25 

Alex Dêner Rodrigues 
Assunção 

Abril/2017 Abril/2018 5º 83,68 94,72 91,85 

Ruchele Pavanelli de 
Souza 

Março/2016 Abril/2018 7º 86,29 91,52 91,44 

Christian Costa 
Pinheiro 

Agosto/2016 Abril/2018 6º 78,00 79,50 78,76 

Miguel Ravagnani de 
Carvalho 

Agosto/2017 Abril/2018 4º 71,42 76,33 76,38 

Laura Ribeiro Março/2016 Abril/2018 7º 90,89 90,37 82,44 

Sérgio Henrique 
Corgozinho Ribeiro 

Araújo 
Março/2017 Abril/2018 7º 80,77 86,43 82,12 

Marcelo Donizete 
Cordeiro Teixeira 

Abril/2017 Abril/2018 5º 80,21 81,45 81,03 

Nome dos não bolsistas 
Ingresso na 

IES 
Ingresso no PET 

Período 
letivo 
atual 

CRA do 
1º sem. 
letivo 

CRA do 
2º sem. 
letivo 

CRA 
acumulado 

Clara Floro e Silva Março/2016 Setembro/2018 7º 72,21 83,38 77,34 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO 
PERÍODO 
 
 

Nome do bolsista 
Ingresso na 

IES 
Ingresso no PET 

Mês de 
desligamento 

do PET 

Motivo do 
desligamento 

Leonardo Resende Cândido Abril/2014 Fevereiro/2015 Abril/2018 
Realização do 

Estágio 
Obrigatório 

Rafael Garcia Sousa Abril/2014 Fevereiro/2015 Abril/2018 
Realização do 

Estágio 
Obrigatório 

Cairo Silva Siqueira Abril/2014 Fevereiro/2015 Abril/2018 
Realização do 

Estágio 
Obrigatório 

Ana Cristina Cardoso dos 
Santos 

Abril/2014 Maio/2015 Abril/2018 
Realização do 

Estágio 
Obrigatório 

Ícaro Roger Quites 
Rodrigues 

Agosto/2015 Abril/2016 Agosto/2018 
Projeto de 
Pesquisa 

Laura Ribeiro Fardin Abril/2014 Abril/2016 Outubro/2018 
Realização do 

Estágio 
Obrigatório 

Adriano Ghenov Pimenta Março/2015 Abril/2016 Janeiro/2019 
Realização do 

Estágio 
Obrigatório 

 
 



 
 

7 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 14, não precisam constar nestas tabelas.  
* Atividades elaboradas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção. 
 

 

ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

1 XXXI Trote Social   x X   x 100 100 

2 Reuniões Interpet    X    - 30 

3 Plantão PET 2018-1 x   X X   15 16 

4 
Curso de Eletrônica 

Básica 2018-1 
x   X    15 16 

5 
Curso de Simulação de 

Circuitos 2018 - 1 
x       15 15 

6 Curso de Matlab 2018-1 x       15 10 

7 
Processo Seletivo 2018 -

1 
   X   x 20 30 

8 
Grupo de Conversação 

em Inglês – “What’s up?” 
x   X    15 17 

9 
Grupo de Conversação 
em Frances “La Petite 

Pause” 
x   X    - 10 

10 
Atualize – Informática 
para a melhor idade 

x  x X  x x 15 17 

11 
Contribuição do grupo 

com a política de 
diversidade, por meio de 

   x  x  30 50 



 
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 

 

ações afirmativas em 
defesa da diversidade 

socioeconômica, étnico 
racial e de gênero 

12 XXXII Trote Social   x X   x 100 100 

13 Plantão PET 2018-2 x   X X   15 18 

14 
Curso de Eletrônica 

Básica 2018-2 
x   X    15 20 

15 
Grupo de Conversação 
em Frances “La Petite 

Pause” 2018-2 
x   X    10 12 

16 
Jornada da Engenharia 

Elétrica – XVI JEEL 
  x X   x - - 

17 
VII Torneio Universitário 
de Robótica – VII TUR 

  x X    50 60 

18 
Curso de Simulação de 

Circuitos 2018 – 2 
x       15 15 

19 
Eletrônica no Ensino 

Médio 
x  x X  x x 15 20 

20 
Engenharia Elétrica nas 

Escolas do Ensino Médio 
x  x X  x    

21 
XVI Conferência de 

Estudos em Engenharia 
Elétrica – XVI CEEL 

x   X    170 200 

22 INTERação com o PET   x X    100 100 

23 Cine InterPET    X  x  30 36 

 



 
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 

 
 
 
 
 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE 
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

           

           

           
 

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

Não preencher. 

1 Curso de Matlab 2018-2 x       

 



 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS  
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

1 
Palestra sobre Energias 

Renováveis 
x   X   x - 100 

2 CarimPet   x X X  x - 30 

3 
Processo Seletivo – 

2018-2 
   X    - 12 

4 
Curso de Introdução ao 

LaTeX 2018-2 
x        23 

5 Minicurso de CorelDRAW x       - 15 
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8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS 
 

No Nome do petiano Nome do orientador Título da pesquisa 
Possui 

registro? 
(sim ou não) 

Data de 
início 

Data de 
término 

ou 
previsão 

1 Ian Avelar Peixoto Igor Santos Peretta 

Construção de um software 
simulador de redes elétricas 

urbanas para a investigação de 
conceitos e aplicação de 

SmartGrids 

Sim 18/05/2018 18/05/2019 

2 Arthur Ferreira Borges Igor Santos Peretta 

Uma análise sobre os gráficos 
reais e complexos da função não-

diferenciável de Weierstrass 
implementado a computação. 

Sim 01/01/2018 01/01/2019 

3 
Luiz Henrique Almeida 

Barbosa 
Adélio José de 

Moraes 

Automação e controle de 
Iluminação residencial utilizando 

Arduíno 
Sim 01/01/2018 01/01/2019 

4 Talles Silva Rodrigues Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira 
Implementação de uma rede de 

sensores sem fio no torneio 
universitário de robótica 

Sim 23/05/2018 31/12/2018 

5 
Lucas Ferreira 

Germano 
Adélio José de 

Moraes 

Contribuição à Modelagem de 
Cargas para Estudos de 

Estabilidade Transitória em 
Sistemas Elétricos com Geração 

Distribuída. 

Sim 01/01/2018 01/01/2019 

6 
Alex Dêner Rodrigues 

Assunção 
Sérgio Ferreira de Paula Silva Eficiência Energética em 

Sistemas de Bombeamento 
Sim 21/04/2018 21/04/2019 

7 
Ruchele Pavanelli de 

Souza 
Josué Silva de Morais 

Inteligência Artificial aplicada a 
Triagem Psicopatológica 

Sim 02/04/2018 02/04/2019 

8 
Christian Costa 

Pinheiro 
Marcelo Rodrigues de Sousa Desenvolvimento de aplicação 

web/mobile híbrida através de 
Sim 21/04/2018 21/04/2019 
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micro serviços utilizando 
arquitetura serverless 

9 
Sérgio Henrique 

Corgozinho Ribeiro 
Araújo 

Márcio José da Cunha 
Criação do protótipo de uma 

refresqueira automatizada para 
um Restaurante Universitário 

Sim 18/05/2018 18/05/2019 

10 Laura Ribeiro Aniel Silva de Morais 

Estudo de Caso: Impacto da 
Iniciação em Robótica Móvel e 

Programação em Alunos do 
Ensino Médio 

Sim 25/06/2018 25/06/2019 

11 
Marcelo Donizete 
Cordeiro Teixeira 

Igor Santos Peretta     

12 
Miguel Ravagnani de 

Carvalho 
Igor Santos Peretta 

Investigação do uso do framework 
TensorFlow e da linguagem  de 

programação Python para 
desenvolvimento de aplicações 
que requerem reconhecimento 

facial 

Sim 18/05/2018 18/05/2019 

 

 

 
 



10 
 

9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Conforme previsto no relatório de Planejamento de 2018 todas as atividades 
previstas pelo grupo PET Engenharia Elétrica foram devidamente realizadas. Além 
disso, algumas atividades consideradas relevantes pelo grupo, mesmo não estando 
no planejamento foram desenvolvidas, evidenciando a organização do grupo quanto 
às atividades realizadas. 
Após o primeiro processo seletivo alguns petianos se desligaram do grupo, a maioria 
para se dedicarem ao estágio obrigatório. No entanto os ingressantes não 
encontraram muitas dificuldades e logo se adaptaram com a filosofia do grupo. 
Durante esse processo o tutor e os petianos remanescentes tiveram um papel 
fundamental, pois auxiliaram os novos integrantes na aprendizagem e execução das 
atividades, o que tornou o processo de transição bastante eficaz. 
Além do mais, a coordenação do curso disponibilizou todo o apoio necessário ao 
PET Elétrica para a execução de todas as atividades de 2018. A infraestrutura à 
disposição do grupo também foi suficiente para realização de todas as atividades 
propostas durante o ano. Os recursos financeiros foram suficientes para a 
organização de todos os eventos. Nos eventos que possuíam um maior público alvo, 
como a “XVI CEEL”, e naturalmente necessitaram de maior recurso financeiro, foi 
preponderante o apoio por parte do PIAEV.  

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 

 

ATIVIDADE 1: XXXI Trote Social  

• Natureza da atividade: Extensão e coletiva e Integradora. 

• 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: 12/03/2018                 Data de fim: 16/03/2018 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Elétrica, PET/Biomédica, Empresa Júnior (CONSELT) e pelo 

Diretório Acadêmico (DA) da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

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

Atividade voltada para a comunidade acadêmica (alunos ingressantes nos cursos 

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

O público atingido foi de aproximadamente 100 alunos, de faixa etária predominantemente 

compreendida entre 16 e 25 anos. 

• Descrição e justificativa  

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. 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 
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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). 

• Aspectos gerais da atividade  

O evento “Trote Social 2018-1” foi realizado e atendeu todas as expectativas nele 

depositadas. Esse evento há anos vem sendo um sucesso na Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT), pois o mesmo conta com presença maciça dos ingressantes e dos 

veteranos da mesma. Nessa edição, assim como em todas as outras depois de sua criação, 

o número de participantes superou as expectativas, passando de cem estudantes. 

No decorrer da atividade, os petianos acompanharam os participantes em arrecadações ao 

redor da universidade que posteriormente foram doadas para uma casa de assistência, 

ademais, os organizadores montaram um cronograma para que os calouros pudessem ter 

palestras que apresentavam algumas entidades importantes da Universidade, dentre elas, 

PET-Elétrica, PET-Biomédica, DA-FEELT, AIESEC, CONSELT, HCU-UFU, etc. Atividades 

como visitas aos laboratórios FEELT, apadrinhamento e confraternização também foram 

realizadas com êxito.  

Por fim, é relatado que o principal objetivo do evento foi alcançado, sendo este, contribuir 

para a formação ética, profissional e social dos participantes do projeto. 

• Resultados alcançados  

A realização de mais uma edição do “Trote Social” contribuiu para o fim da recepção 

convencional de calouros (trote), intensificou o relacionamento entre alunos ingressantes e 

alunos veteranos, contribuiu para a boa formação técnica, social, cultural e cidadã dos 

participantes do projeto e atenderam várias famílias e instituições de assistência social com 

doação de alimentos, roupas, brinquedos, calçados e livros. 
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• Registro fotográfico da atividade  

 

Figura 1: Foto tirada na abertura do evento 

 

Figura 2: Coffee break para socialização entre participantes e organizadores  
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ATIVIDADE 02: Reuniões InterPET 

• Natureza da atividade: Extensão, coletiva e integradora e outros. 

• Carga horária de execução da atividade: 30 horas e 00 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 05 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 14/03/2018               Data de fim: 19/12/2018 

• Promotor(es) da atividade: INTERPET UFU e Grupos PET da UFU. 

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

O público almejado são os participantes dos grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia. O público atingido diretamente foi de 30 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

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 importantes para a comunicação entre os grupos, fazendo com 

que a interação e contato entre eles seja realizado de forma contínua e atual. 

• Aspectos gerais da atividade  

Com esta atividade, objetiva-se reunir os grupos PET para discutir mudanças realizadas pelo 

CLAA e MEC em relação aos grupos PET, discutir, propor e realizar atividades em parceria 

com todos os grupos e manter o contato entre todos os participantes visando o 

compartilhamento de ideias e conhecimentos. A atividade é importante para o crescimento 

dos integrantes do grupo como um todo no âmbito pessoal e também acadêmico. 

A estrutura destas reuniões mudou de 2017 para 2018. As reuniões agora ocorreram duas 

vezes ao mês, com duração de aproximadamente 1 hora e meia cada reunião, onde a cada 

dia um grupo PET ficava responsável, locando espaço físico, horário e montagem da ata de 

reunião. 

• 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 explicados mais detalhadamente em outros 

relatórios. A atividade foi importante para a discussão e debate de ideias e conhecimentos 

trazendo experiências e aprendizados a todos os participantes. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 3: Plantão PET 2018-1 

• Natureza da atividade: Ensino e Redução de Evasão e/ ou Retenção. 

• Carga horária de execução da atividade: 80 horas e 00 minutos. 

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

• Data de início: 06/04/2018              Data de fim: 06/07/2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

O público almejado são os estudantes das matérias básicas (Funções Variáveis Reais I, 

Funções Variáveis Reais II, Métodos Numéricos, Métodos Matemáticos, Geometría Analítica 

e Álgebra Matricial) do curso de Engenharia Elétrica e ênfases. O público atingido 

diretamente foi de 15 pessoas. 

 

• Descrição e justificativa  

Tendo em vista o elevado índice de reprovações em algumas disciplinas do ciclo básico dos 

cursos de engenharia, esta atividade destina-se à realização de plantões de estudo, em 

datas próximas às aplicações de suas avaliações. Em parceria com as coordenações dos 

cursos, serão identificadas três matérias com maiores índices de reprovações (Funções de 

Variáveis Reais I e II e Álgebra Matricial e Geometria analítica), no semestre anterior, para 

desenvolvimento desta ação.  

• Aspectos gerais da atividade (detalhe a atividade realizada e faça a avaliação da 

atividade)  
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Com esta atividade, objetiva-se a redução dos percentuais de reprovação em disciplinas do 

ciclo básico o que, consequentemente, deverá impactar na qualidade dos cursos e também 

nos índices de evasão.  

Foram realizados plantões semanais, nas sextas feiras do período letivo, onde petianos e 

voluntários que tiveram bom desempenho nas disciplinas do ciclo básico já citadas 

anteriormente encontravam-se disponíveis para ajudar os demais alunos com quaisquer 

dúvidas relacionadas a essas disciplinas. Havia em cada horário do “Plantão PET”, no 

mínimo, um responsável por cada disciplina. Além de dúvidas, eram resolvidos exercícios 

das listas de exercícios disponibilizadas pelos professores para fixação do conteúdo por 

parte dos alunos. 

Ao final de cada atendimento os petianos indicavam exercícios, a serem resolvidos 

posteriormente pelos estudantes, para verificação de aprendizagem. 

 

• Resultados alcançados (produtos gerados, publicações, melhorias para o curso, para a 

educação, para a sociedade e meios de socialização dos resultados etc) 

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas teóricas pôde-se notar 

que 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. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 4: Curso de Eletrônica Básica 2018-1 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 16/ 04/ 2018           Data de fim: 19/ 04/ 2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, 

Controle e Automação e Biomédica. O público atingido diretamente foi de 16 pessoas. 

 

• Descrição e justificativa  

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 
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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. 

 

• Aspectos gerais da atividade  

A atividade (de período noturno) tem duração de uma semana e ocorre semestralmente, 

sendo que cada edição contabiliza 12 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. 

 

• 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. 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 5: Curso de Simulação de Circuitos 2018-1 

• Natureza da atividade: Ensino. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos 

• Data de início: 09/04/2018               Data de fim: 13/04/2018 

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

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

Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. O público atingido diretamente foi de 15 

pessoas. 

• Descrição e justificativa  

O curso de simulação de circuitos é uma atividade de ensino e teve realização semestral, 

durante os dois semestres do ano de 2018, contabilizando 15 horas-aula por semestre. Esta 

atividade consistiu em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. A 

apostila desenvolvida nas edições anteriores foi revisada para utilização no curso. Com base 

nesta apostila, cada ministrante montou seu material e suas metodologias a fim de conduzir 

uma aula de qualidade aos participantes desta atividade. Para ser aprovado, o participante 

teve de obter uma frequência de, no mínimo, 75% nas aulas. Além disso, foi realizada uma 

avaliação do mesmo por parte dos participantes, a fim de se verificar o nível de satisfação e 

recolher sugestões para as próximas edições. Tendo em vista a necessidade de horas 

extracurriculares por parte dos alunos para concluir a graduação, foi disponibilizado 

certificados de 15 horas-aula aos participantes que cumpriram os requisitos de aprovação 

do curso.  
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Esta atividade foi prevista no relatório de planejamento do grupo para o ano de 2018. 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.  

 

• Aspectos gerais da atividade  

O “Curso de Simulação de Circuitos Elétricos” é desenvolvido semestralmente pelo PET 

Engenharia Elétrica e tem como principal objetivo introduzir os alunos do ciclo básico à 

utilização de softwares que serão necessários nas disciplinas posteriores dos cursos de 

graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT).  

Assim como nos anos anteriores, todas as vagas disponibilizadas para o curso no ano de 

2018 foram preenchidas, o que mostra a consolidação da atividade, realizada há vários 

períodos pelo grupo PET.  Os Petianos envolvidos na realização da atividade tanto na 

preparação do material didático quanto na realização das aulas possuíam sólidos 

conhecimentos da ementa do curso, o que culminou na realização de aulas com bastante 

qualidade, o que refletiu nas avaliações positivas por parte dos inscritos.  

Diante do exposto, os objetivos principais pretendidos pela atividade foram integralmente 

atingidos, e a atividade pode ser avaliada positivamente. 

 

• 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. 
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• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 6: Curso de Matlab 2018-1 

• Natureza da atividade: Ensino. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 04/06/2018               Data de fim: 08/06/2018 

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

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

• Descrição e justificativa  

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. 

• Aspectos gerais da atividade  

O principal intuito com a relização desta atividade está na capacitação dos alunos da 

graduação a utilizarem o software MATLAB®, visto que seu uso é Planejamento de 

Atividades muito requisitado em diversas disciplinas dos cursos de Engenharia Elétrica e 

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

de conclusão de curso. 

O curso ocorreu conforme o previsto e teve a duração de uma semana, contabilizando 15 

horas-aula, consistindo em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos.  

• Resultados alcançados  

Espera-se que o conteúdo ministrado pôde de auxiliar os participantes em atividades de 

pesquisa, trabalhos acadêmicos cobrados nas disciplinas da graduação e possivelmente na 

vida profissional. 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 7: Processo Seletivo 2018 -1 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e outros. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 05/04/2018               Data de fim: 11/04/2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

PET Engenharia Elétrica e Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica (FEELT). 

• Descrição e justificativa  

É importante mencionar que tem sido uma prática comum do nosso PET a inclusão pelo 

menos dois petianos em cada Comissão de Seleção que é formada para realizar a etapa de 

Entrevista. Tais alunos são escolhidos preferencialmente entre os mais antigos do grupo. 

Uma grande vantagem deste procedimento é que esses alunos já possuem uma boa 

experiência com as atividades do PET e assim podem avaliar o perfil dos candidatos e assim 

verificarem a identificação com os valores do grupo.  

Na seleção de novos petianos para o ano de 2018, serão avaliadas as capacidades de 

redação, trabalho em equipe, oratória (por meio de uma apresentação em powerpoint de até 

15 minutos focada em um tema definido previamente), avaliação de currículo e de CRA além 

de uma entrevista com uma bancada contendo dois petianos, o tutor e alguns professores 

convidados. 

Os candidatos serão avaliados por nota, ou seja, em cada etapa do processo os petianos, o 

tutor e alguns professores convidados avaliarão os candidatos e no fim do processo essa 
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nota será de caráter classificatório e eliminatório. 

• Aspectos gerais da atividade  

A atividade ocorreu como previsto no planejamento. Com isso foi possível completar o 

quadro de petianos para o ano de 2018. 

• Resultados alcançados  

Os resultados deste processo seletivo foram satisfatórios e os candidatos que obtiveram as 

maiores notas foram àqueles que possuem o perfil descrito e desejado para um petiano 

exemplar. Além disso, os envolvidos no processo souberam julgar e apontar qualidades e 

defeitos para todos, a fim de montar um feedback para todos os candidatos ao final do 

processo. 

• Registro fotográfico da atividade  

Não houve registro fotográfico nesta atividade. 

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 8: Grupo de Conversação em Inglês – “What’s up?” 

• Natureza da atividade: Ensino, coletiva e integradora. 

• 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: 31/03/2018             Data de fim: 07/12/2018 

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

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

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 e justificativa  

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 2018, tendo 

um total de 4 encontros com uma hora e meia de duração cada, sendo eles normalmente 

realizados as sextas feiras no período da tarde. 

Atualmente a necessidade de um bom conhecimento da língua inglesa, sobretudo a 

capacidade de conversação se faz presente em qualquer ambiente de trabalho desejado 
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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 público atingido. 

• Aspectos gerais da atividade 

Esta atividade foi realizada conforme o planejado. Os horários escolhidos para a realização 

da mesma se mostraram 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.  

• Resultados alcançados  

Os participantes tiveram a oportunidade de aumentar o repertório linguístico da língua 

inglesa e de exercitar a comunicação através da expressão de opiniões, ideias e 

comentários, através de interações agradáveis e descontraídas durante a realização das 

atividades. 

• Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 9: Grupo de Conversação em Frances “La Petite Pause” 2018-1 

• Natureza da atividade: Ensino e coletiva e integradora. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 02 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 13/04/2018               Data de fim: 13/ 07/ 2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

Atividade voltada para a comunidade em geral (acadêmica e externa) com interesse na 

língua francesa, sem restrições quanto à faixa etária. O público atingido em cada encontro 

foi de aproximadamente 10 pessoas. 

 

• Descrição e justificativa  

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. 
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Foram realizados oito encontros com duração de uma hora cada, a cada 15 dias, às sextas-

feiras a partir das 15h.  

 

• Aspectos gerais 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. 

  

• 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. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 10: Atualize – Informática para a melhor idade 

Natureza da atividade: Extensão, ensino, coletiva e integradora. 

• 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: 31/03/2018             Data de fim: 09/06/2018 

• Promotor(es) da atividade: Grupo PET Engenharia Elétrica, Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT) e alunos de graduação da FEELT. 

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

Idosos da comunidade uberlandense. O público atingido diretamente foi de 20 pessoas. 

 

• 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. 

• Aspectos gerais da atividade 

As aulas foram ministradas em um laboratório de informática da Faculdade de Engenharia 



28 
 

Elétrica por petianos e alguns convidados. Também houve a presença de monitores para 

melhor auxílio dos idosos participantes. O público participou muito bem durante todo o curso 

e foi notório o desenvolvimento do mesmo. No último dia, foi realizada uma aula com tema 

diferenciado, sobre memória, em que foram realizadas dinâmicas e também uma 

confraternização com coffee-break e a entrega dos certificados. 

• Resultados alcançados  

Houve excelente participação e aprendizado por parte dos idosos, que além de aprender 

novos conceitos em informática, tiveram a oportunidade de exercitar o aprendizado, que na 

maioria dos casos não estudavam há muitos anos. Foi uma experiência excelente para os 

petianos, em que pudemos aprender com a experiência dos idosos e exercitar a prática de 

lecionar. 

 

• Registro fotográfico da atividade  

 

Figura 1: Palestra realizada no encerramento da atividade 
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Figura 2: Entrega dos certificados 

_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 11: Contribuição do grupo com a política de diversidade, por meio de 

ações afirmativas em defesa da diversidade socioeconômica, étnico racial e de 

gênero 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e ações afirmativas. 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas e 30 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 06 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 13/03/2018             Data de fim: 19/12/2018 

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

Engenharia Civil e Engenharia Química.  

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

O público alvo incluiu todos os alunos de cursos de graduação da Universidade Federal de 

Uberlândia, com ênfase nos cursos das áreas dos grupos PET’s envolvidos na organização 

da atividade. O público total atingido diretamente nos quatro encontros ultrapassou 

cinquenta pessoas. 

• Descrição e justificativa  

Os processos seletivos da UFU recebem candidatos de todos os cantos do país, de todas 

as classes sociais, de todas as etnias e de vários gêneros, fazendo com que o ambiente 

acadêmico fique muito diversificado. Sendo assim, se faz necessário uma orientação aos 

alunos da universidade para respeitar e entender esta diversidade que compõe o corpo 

discente da universidade. Sendo assim, o PET Eng./Elétrica propõe uma palestra semestral 

aberta ao público da UFU para discutir estes assuntos, sendo esta com espaço para 

discussões. 

 

• Aspectos gerais da atividade  

Foram realizadas quatro atividades, em datas distintas, duas no primeiro semestre de 2018 

e outras duas no segundo semestre, todas bem-sucedidas.  

A primeira das atividades dinâmicas realizadas, o evento ‘Precisamos Falar Sobre: 

Relacionamento Abusivo” teve como objetivo fomentar a discussão acerca dos 

relacionamentos abusivos, recorrentes na sociedade atual. Foi realizada no dia 07 de junho 

de 2018, com uma parceria entre o PET Engenharia Elétrica e o PET Civil. Alguns pontos 

discutidos durante o evento foram “Quando um relacionamento é considerado abusivo?”, 

“Como um relacionamento abusivo afeta psicologicamente a vítima e o agressor?”, “Como 

sair de um relacionamento abusivo?”, dentre outras. Para a realização da atividade, esteve 

presentes Amanda Gondim, advogada e ativista na área de direito das mulheres e a 

psicóloga Letícia Gardellari. Os participantes puderem manifestar seus questionamentos e 

dúvidas, onde todas foram sanadas. 
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Outra atividade realizada, nesta contendo a parceria entre os PET’s Engenharia Química, 

Engenharia Biomédica e Engenharia Elétrica, foi promovida uma palestra temática intitulada 

“Saúde, educação e cidadania: A história de um projeto para cuidar de travestis e transexuais 

na UFU.”. O tema transexualidade foi amplamente discutido, assim como o projeto 

conhecido como “Em cima do salto”, que tem por objetivo auxiliar transexuais e travestis na 

UFU. Nesse contexto faz-se necessária a discussão do tema sobre transexuais, 

transgêneros e travestis, sua situação na sociedade e métodos a fim de melhorar suas 

qualidades de vida. Ocorreu no dia 21 de junho de 2018, sendo proveitosa e bastante 

necessária, onde os participantes manifestaram suas dúvidas e pensamentos referentes ao 

assunto.  

O terceiro evento aconteceu no dia 13 de novembro de 2018 no anfiteatro do Bloco 1E do 

campus Santa Mônica na Universidade Federal de Uberlândia com início às 19:00 e término 

aproximado às 21:00. Foram realizadas duas palestras com mestrandas da área de 

psicologia e logo após uma mesa redonda com perguntas da plateia a respeito do tema 

ideologia de gênero, abordando a opinião de especialistas e a da própria comunidade.  

Atividade dinâmica cujo objetivo é fomentar a discussão acerca da temática ideologia de 

gênero tão recorrente na atualidade. Alguns pontos discutidos no dia do evento foram: O 

que significa ideologia de gênero, Qual a relação entre ideologia de gênero, sexo biológico, 

gênero, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, Qual a importância da 

abordagem de temas como questões de gênero, raça e sexualidade nas salas de aula e 

Entendendo questões de gênero e suas desigualdades. Este encontro teve boa presença de 

público, principalmente de alunos da graduação do curso de engenharia elétrica. 

Por fim, o PET Engenharia Elétrica realizou no dia 19 de dezembro de 2018 a exposição de 

um filme seguido de um debate. Foi exibido o documentário “What Happend Miss Simone?”, 

dirigido por Liz Garbus, que conta a história da cantora e ativista Nina Simone e aborda 

temas relacionados a questão étnico racial e de gênero. Além disso, foi previsto para o fim 

do filme um debate sobre os assuntos abordados para uma época atual e como isso impacta 

no cotidiano da sociedade. Ao fim da atividade foi 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 objetivos. Desta forma, pôde-se conhecer outras 

concepções e ideias relacionadas ao assunto. 

• Resultados alcançados  

A atividade contou com cerca de 50 pessoas incluindo os organizadores. Os participantes 

avaliaram o evento como muito proveitoso e até sugeriram a realização do evento nos 

próximos semestres. 
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• Registro fotográfico da atividade  

 

Figura 2: Foto tirada durante a palestra Ideologia de Gênero 

 

 

Figura 2: Público presente na palestra Ideologia de Gênero 
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Figura 3: Encerramento da atividade 

_______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 12: XXXII Trote Social  

• Natureza da atividade: Extensão e  coletiva e Integradora. 

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

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

• Data de início: 13/08/2018               Data de fim: 17/08/2018 

• Promotor(es) da atividade:  

Grupo PET Engenharia Elétrica, PET/Biomédica, Empresa Júnior (CONSELT) e pelo 

Diretório Acadêmico (DA) da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

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

• Descrição e justificativa  

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. 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 
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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). 

• Aspectos gerais da atividade  

O evento “Trote Social 2018-1” foi realizado e atendeu todas as expectativas nele 

depositadas. Esse evento há anos vem sendo um sucesso na Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT), pois o mesmo conta com presença maciça dos ingressantes e dos 

veteranos da mesma. Nessa edição, assim como em todas as outras depois de sua criação, 

o número de participantes superou as expectativas, passando de cem estudantes. 

No decorrer da atividade, os petianos acompanharam os participantes em arrecadações ao 

redor da universidade que posteriormente foram doadas para uma casa de assistência, 

ademais, os organizadores montaram um cronograma para que os calouros pudessem ter 

palestras que apresentavam algumas entidades importantes da Universidade, dentre elas, 

PET-Elétrica, PET-Biomédica, DA-FEELT, AIESEC, CONSELT, HCU-UFU, etc. Atividades 

como visitas aos laboratórios FEELT, apadrinhamento e confraternização também foram 

realizadas com êxito.  

• Resultados alcançados  

A realização de mais uma edição do “Trote Social” contribuiu para o fim da recepção 

convencional de calouros (trote), intensificou o relacionamento entre alunos ingressantes e 

alunos veteranos, contribuiu para a boa formação técnica, social, cultural e cidadã dos 

participantes do projeto e atendeu várias famílias e instituições de assistência social com 

doação de alimentos, roupas, brinquedos, calçados e livros. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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Figura 1: Abertura do evento 

 

Figura 2: Arrecadação de alimentos 

 _______________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 13: Plantão PET 2018-2 

• Natureza da atividade: Ensino, Redução de Evasão e/ ou Retenção 

• Carga horária de execução da atividade: 80 horas e 00 minutos. 

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

• Data de início: 07/09/2018               Data de fim: 21/12/2018 

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

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

O público almejado são os estudantes das matérias do ciclo básico (Funções Variáveis Reais 

I, Funções Variáveis Reais II, Métodos Numéricos, Métodos Matemáticos, Geometría 

Analítica e Álgebra Matricial) dos cursos de graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica. 

O público atingido diretamente foi de 20 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

Tendo em vista o elevado índice de reprovações em algumas disciplinas do ciclo básico dos 

cursos de engenharia, esta atividade destina-se à realização de plantões de estudo, em 

datas próximas às aplicações de suas avaliações. Em parceria com as coordenações dos 

cursos, foram identificadas três matérias com maiores índices de reprovações (Funções de 

Variáveis Reais I e II e Álgebra Matricial e Geometria analítica), no ano anterior, para 

desenvolvimento desta ação. 

 

• Aspectos gerais da atividade 

Com esta atividade, objetiva-se a redução dos percentuais de reprovação em disciplinas do 

ciclo básico o que, consequentemente, deverá impactar na qualidade dos cursos e também 

nos índices de evasão.  

Foram realizados plantões semanais, nas sextas feiras do período letivo, onde petianos e 

voluntários que tiveram bom desempenho nas disciplinas do ciclo básico já citadas 

anteriormente encontravam-se disponíveis para ajudar os demais alunos com quaisquer 

dúvidas relacionadas a essas disciplinas. Havia em cada horário do “Plantão PET”, no 

mínimo, um responsável por cada disciplina. Além de dúvidas, eram resolvidos exercícios 

das listas de exercícios disponibilizadas pelos professores para fixação do conteúdo por 

parte dos alunos. 

Ao final de cada atendimento os petianos indicavam exercícios, a serem resolvidos 

posteriormente pelos estudantes, para verificação de aprendizagem. 

• Resultados alcançados  

Ao acompanhar o desenvolvimento das atividades durante as aulas teóricas pôde-se notar 

que houve um desenvolvimento da compreensão dos participantes referente às matérias 
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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. 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 

_________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 14: Curso de Eletrônica Básica 2018-2 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 27/08/2018             Data de fim: 30/08/2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

Alunos do curso de Engenharia Elétrica, Eletrônica e Telecomunicações, Computação, 

Controle e Automação e Biomédica. O público atingido diretamente foi de 20 pessoas. 

• Descrição e justificativa  
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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. 

 

• Aspectos gerais da atividade  

A atividade (de período noturno) tem duração de uma semana e ocorre semestralmente, 

sendo que cada edição contabiliza 12 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. 

 

• Resultados alcançados  

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.  
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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. 

 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 

_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 15: Grupo de Conversação em Frances “La Petite Pause” 2018-2 

• Natureza da atividade: Ensino e coletiva e integradora. 

• Carga horária de execução da atividade: 08 horas e 00 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 02 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 31/08/2018              Data de fim: 21/12/2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

Atividade voltada para a comunidade em geral (acadêmica e externa) com interesse na 

língua francesa, sem restrições quanto à faixa etária. O público atingido diretamente em 

cada encontro foi de aproximadamente 12 pessoas. 

 

• Descrição e justificativa  

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. 

Foram realizados oito encontros com duração de uma hora cada, a cada 15 dias, às sextas-

feiras a partir das 15h.  

 

• Aspectos gerais 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. 

  

• 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 
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envolvidos quanto à lexicologia, à sintaxe e ao sotaque. Além disso, as relações 

interpessoais entre os participantes foram intensificadas. 

 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 

ATIVIDADE 16: Jornada da Engenharia Elétrica – XVI JEEL 

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

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

• Carga horária para preparação da atividade: 30 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 13/08/2018               Data de fim: 21/12/2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica 

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

O público alvo da XVI JEEL são os estudantes da Faculdade de Engenharia Elétrica. No ano 

de 2018 foi desenvolvido o planejamento do evento, que ocorrerá de fato em 2019. Dessa 

forma não podemos mensurar o público atingido diretamente, mas apenas a quantidade de 

petianos envolvidos no processo, no caso os 13 integrantes do grupo. 

• Descrição e justificativa  

A XVI JEEL que será realizada no ano de 2019 é um evento cuja Planejamento de Atividades 

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 
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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. 

• Aspectos gerais da atividade  

A JEEL é um evento que acontece de dois em dois anos, então no ano de 2018 foi feita a  

divisão e organização dos integrantes do PET nas 4 comissões (Informática, Infraestrutura, 

Relações Públicas e Técnico-Científica). A interligação das atividades de cada comissão 

está sendo feita tanto em reuniões ordinárias do grupo quanto em reuniões exclusivas para 

tratar de assuntos do evento. 

• Resultados alcançados  

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. 

• Registro fotográfico da atividade  

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 17: VII Torneio Universitário de Robótica – VII TUR 

• Natureza da atividade: Extensão e coletiva e integradora. 

• Carga horária de execução da atividade: 25 horas e 00 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 30 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 20/08/2018                 Data de fim: 24/08/2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Eng./Elétrica. 

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

Estudantes de qualquer curso superior do país, com expectativa maior de participação de 

alunos de engenharias e ciência da computação. O público atingido diretamente no evento 

ultrapassou 60 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

O torneio consiste em uma competição de carrinhos seguidores de trilha que devem fazer 

um determinado percurso, sendo declarado vencedor aquele que realizar tal atividade no 

menor intervalo de tempo. O TUR tem a intenção de adicionar novos desafios a cada edição. 

A competição é dividida em duas etapas: Classificatória e Final. Na primeira, a equipe 

(formada por três integrantes) terá a oportunidade de correr em três baterias, sendo 

contabilizado apenas o seu menor tempo. Já na segunda, serão classificados apenas os 
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seis melhores grupos seguindo o mesmo critério da corrida Classificatória. 

• Aspectos gerais da atividade  

A atividade foi plenamente desenvolvida e contou com um bom número de equipes inscritas. 

Além disso, em todos os dias de realização do evento um bom público compareceu para 

assistir as baterias, resultado da divulgação intensa realizada pelo PET, corroborando com 

o crescimento deste evento nas suas últimas edições.  

• Resultados alcançados  

A realização desta atividade estimula os alunos a enfrentar e superar desafios buscando 

resolver suas dificuldades com apoio de professores e por meio de suporte laboratorial das 

instituições envolvidas. A competição resulta na melhoria para os cursos de graduação dos 

participantes enquadrados como competidores. É importante observar que o evento 

Planejamento de Atividades promoveu a Faculdade de Engenharia Elétrica e a UFU nas 

mídias televisivas, com a cobertura por parte da TV Integração no encerramento do evento. 

• Registro fotográfico da atividade  
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Figura 1: Montagem da pista principal  

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 18: Curso de Simulação de Circuitos 2018-2 

• Natureza da atividade: Ensino. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 17/09/2018               Data de fim: 21/09/2018 

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

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

Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. O público atingido diretamente foi de 15 

pessoas. 

• Descrição e justificativa  

O curso de simulação de circuitos é uma atividade de ensino e teve a duração de uma 

semana a cada semestre, contabilizando 15 horas-aula por semestre. Esta atividade 
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consistiu em aulas expositivas e práticas, ministradas pelos próprios petianos. A apostila 

desenvolvida nas edições anteriores foi revisada para utilização no curso. Com base nesta 

apostila, cada ministrante montou seu material e suas metodologias a fim de conduzir uma 

aula de qualidade aos participantes desta atividade. Para ser aprovado, o participante teve 

de obter um frequência de, no mínimo, 75% nas aulas. Além disso, foi realizada uma 

avaliação do mesmo por parte dos participantes, a fim de se verificar o nível de satisfação e 

recolher sugestões para as próximas edições. Tendo em vista a necessidade de horas 

extracurriculares por parte dos alunos para concluir a graduação, foi disponibilizados 

certificados de 15 horas-aula aos participantes que cumpriram os requisitos de aprovação 

do curso.  

Esta atividade foi prevista no relatório de planejamento do grupo para o ano de 2018. 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.  

• Aspectos gerais da atividade  

O “Curso de Simulação de Circuitos Elétricos” é desenvolvido semestralmente pelo PET 

Engenharia Elétrica e tem como principal objetivo introduzir os alunos do ciclo básico à 

utilização de softwares que serão necessários nas disciplinas posteriores dos cursos de 

graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica (FEELT).  

Assim como nos anos anteriores, todas as vagas disponibilizadas para o curso na edição 

2018-2 foram preenchidas, o que mostra a consolidação da atividade realizada pelo grupo 

PET.  Os Petianos envolvidos na realização da atividade, seja na preparação do material 

didático quanto na realização das aulas possuíam sólidos conhecimentos da ementa do 

curso, o que culminou na realização de aulas com bastante qualidade, o que refletiu nas 

avaliações positivas por parte dos inscritos.  
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Na edição 2018-2 do curso, algumas mudanças foram realizadas na ementa do curso, 

visando torná-lo ainda mais completo. O material didático utilizado foi atualizado e uma 

versão foi disponibilizada para os matriculados no curso, permitindo assim que possuíssem 

material de consulta ao término das aulas. 

Nesse sentido, os objetivos da atividade foram alcançados com êxito, podendo ser avaliada 

de forma positiva. 

• 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. 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 19: Eletrônica no Ensino Médio 

• Natureza da atividade: Extensão, ensino, coletiva e integradora. 

• 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: 29/09/2018             Data de fim: 06/10/2018 
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• Promotor(es) da atividade: Grupos PET Engenharia Elétrica e PET Engenharia 

Biomédica. 

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

Alunos do ensino médio das escolas de Uberlândia (20) 

• Descrição e justificativa  

O PET Elétrico propõe o evento “Eletrônica no Ensino Médio” como uma atividade para que 

os alunos do ensino médio das escolas da região tenham a possibilidade de um primeiro 

aprendizado sobre os tópicos elementares de eletrônica, fornecendo um embasamento 

sobre componentes básicos de circuitos. Idealiza-se que o participante desperte o interesse 

na Eletrônica, permitindo assim que diversos estudantes do ensino médio conheçam um 

pouco mais sobre uma das bases da Engenharia Elétrica. 

• Aspectos gerais da atividade 

Após a realização da atividade Engenharia no Ensino Médio (já descrita neste relatório), 

foram sorteados alguns que se interessam em participar do Eletrônica no Ensino Médio. 

Foram feitas exposições teórica sobre eletrônica, a fim de dar base às práticas que foram 

realizadas em seguida. Foram confeccionados carros robôs seguidores de linha, similares 

aos produzidos no TUR (Torneio Universitário de Robótica), evento realizado pelo PET 

Engenharia Elétrica. Foram utilizados componentes eletrônicos básicos, como motor, LED, 

resistor, bateria e outros, além de materiais reciclados como tampa de garrafa PET e bolinha 

de desodorante roll-on. No último dia, foi realizada uma competição entre as equipes que 

montaram os carrinhos, confraternização e premiação simbólica.  

• Resultados alcançados  

Além de aprender alguns princípios de eletrônica, os alunos de ensino médio tiveram a 

oportunidade de conhecer um ambiente universitário e um pouco do que é a engenharia 

elétrica e suas ênfases na FEELT, contribuindo para o discernimento acadêmico e 

profissional deles. Foi despertada também a criatividade ao utilizar componentes eletrônicos 

juntamente com materiais reciclados, mostrando que a engenharia é feita com aquilo 

presente no nosso cotidiano. 

 

Registro fotográfico da atividade: 
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Figura 2: Robô seguidor de linha confeccionado pelos participantes 

 

 

Figura 2: Entrega dos certificados 

_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 20: Engenharia Elétrica nas Escolas do Ensino Médio 

• Natureza da atividade: (listar todas as opções que foram marcadas na tabela de resumo) 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minuto. 

• Data de início: 10/09/2018             Data de fim: 14/09/2018 

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

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

Alunos do ensino médio das escolas de Uberlândia. Foram feitas visitas em cinco escolas 

de Uberlândia, dessa forma alcançou-se um grande público, de aproximadamente 500 

pessoas. 

• Descrição e justificativa  

O PET Elétrica propõe a visita em escolas públicas e privadas 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 

Planejamento de Atividades de atuação. 

• Aspectos gerais da atividade  

A atividade é um projeto que promove a realização de visitas em escolas do município de 

Uberlândia, com o propósito de estabelecer diálogos sobre a universidade e apresentações 

de projetos, as engenharias e o ambiente acadêmico. 

Os Grupos PET de cursos de engenharia que também participaram da atividade foram o 

PET Engenharia Biomédica e o PET Engenharia Química. Portanto, ao todo foram 

contemplados seis cursos de engenharia, já que o PET Engenharia Elétrica abrange os 

cursos de Engenharia de Sistemas de Energia, Eletrônica e Telecomunicações, de 

Controle e Automação e de Computação. Cada um dos cursos apresentou um projeto prática 

relacionado a sua área, e parte dos alunos sanaram dúvidas acerca do ensino superior. 

Sendo assim, apesar de ser um evento em princípio apenas da Engenharia Elétrica, a 

atividade conseguiu abordar todas as suas ênfases, além de obter a participação especial 

do PET Engenharia Química. 

Nessa primeira edição, foram visitadas ao todo cinco escolas públicas, em diferentes 

localizações. Durante as visitas, foram exibidos alguns materiais e projetos desenvolvidos 

pelos alunos dos PETs participantes, afim de apresentar um pouco do que é abordado nas 

engenharias, motivando-os. Desse modo, os alunos puderam desfrutar e tirar dúvidas a 

respeito do âmbito acadêmico em geral. 

Assim como esperado, as visitas atingiram as expectativas e objetivos. A atividade foi 

aproveitada ao máximo, além de ter sido realizada com sucesso. 

• Resultados alcançados  

Com a exposição de alguns materiais e projetos desenvolvidos pelos alunos dos PETs 
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participantes, os alunos das escolas de ensino médio contemplados com o evento 

puderam conhecer um pouco do que é abordado nas engenharias, motivando-os. Desse 

modo, os alunos puderam desfrutar e tirar dúvidas a respeito do âmbito acadêmico em 

geral. 

 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 
 

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 21: XVI Conferência de Estudos em Engenharia Elétrica – XVI CEEL 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 60 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 05/11/2018               Data de fim: 09/11/2018 

• Promotor(es) da atividade: Grupos PET/Eng. Elétrica e PET/Eng. Biomédica. 

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

Estudantes, pesquisadores e profissionais de Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e 

áreas afins, de Uberlândia e região. O público total no evento ultrapassou 250 pessoas, 
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recorde dentre todas as edições do evento. 

• Descrição e justificativa  

O evento tem duração de uma semana, a qual, com exceção do primeiro dia Planejamento 

de Atividades 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 ensino e de caráter coletivo. O ensino é abordado por meio da 

difusão dos trabalhos desenvolvidos por estudantes e pesquisadores e de técnicas 

inovadoras no âmbito das engenharias Elétrica e Biomédica. 

• Aspectos gerais da atividade  

Durante todo ano de 2018 houve a organização da XVI Conferência de Estudos em 

Engenharia Elétrica (XVI CEEL) para que a mesma fosse realizada do dia 05 ao dia 09 de 

novembro de 2018. O evento superou todas as expectativas, tendo recorde de submissões 

(mais de 170) e, por conseguinte, recorde de aprovações e apresentações (mais de 120). 

Ademais, o evento contou com Digital Object Identifier (DOI) para os autores interessados, 

aumentando então a visibilidade das publicações. 

A conferência foi contemplada por participantes de várias universidades renomadas do país, 

dentre elas, Universidade de Campinas (UNICAMP), Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Universidade Federal de Goiás (UFG), etc. Essas participações trouxeram grande prestígio 

para a XVI CEEL. 

Por fim, relata-se que o evento foi realizado com louvor, contribuindo assim para a pesquisa, 

produção acadêmica e desenvolvimento do Brasil na área de Engenharia Elétrica. 

• 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 continha assuntos 

relevantes no cenário científico. 

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, recorde na atual 

edição, 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. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 22: INTERação com o PET 

• Natureza da atividade: Extensão, coletiva e Integradora e outros. 

• Carga horária de execução da atividade: 08 horas e 30 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 02 horas e 30 minutos. 

• Data de início: 10/11/2018               Data de fim: 10/11/2018 

• Promotor(es) da atividade: INTERPET UFU e Grupos PETs da UFU. 

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

Comunidade externa à UFU e alunos do ensino médio. O público atingido diretamente foi de 

aproximadamente 100 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

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. 

• Aspectos gerais 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 na Praça Tubal Vilela. 

Com o apoio da FEELT – UFU e da CEMIG, o PET/Engenharia Elétrica pôde levar materiais 

e equipamentos como motores, equipamentos de medição, maquetes, lâmpadas, folhetos e 

kits para distribuir para as pessoas e 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. 
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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. 

• 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. 

 

• Registro fotográfico da atividade  

 

Figura 1: Stand do PET Engenharia Elétrica no evento 
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Figura 2: Publico presente na atividade 

_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 23: Cine InterPET 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações afirmativas. 

• Carga horária de execução da atividade: 02 horas e 30 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 02 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 24/10/2018             Data de fim: 24/10/2018 

• Promotor(es) da atividade: Grupos PET Engenharia Elétrica, Engenharia de 

Computação e Medicina. 

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

Estudantes em geral e integrantes dos grupos PET da UFU. O público atingido diretamente 

foi de 36 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. 

• Aspectos gerais da atividade  
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O Cine InterPET foi realizado em meados do segundo semestre de 2018, no dia 29 de 

novembro, no bloco 1E (UFU, campus Santa Mônica). Ao todo, foram três PET’s envolvidos, 

sendo o PET Computação, Engenharia Elétrica e Medicina. 

O filme exibido, Ex_Machina - Instinto Artificial, trata-se em resumo, de uma estranha 

experiência de um jovem premiado, onde o prêmio é testar a inteligência artificial, inserida 

no corpo de um robô em forma feminina (humana). Houve pipoca durante, e logo após a 

exibição do filme, foi promovido um pequeno debate.  

O evento foi bastante proveitoso, as discussões foram saudáveis e interessantes. Muitos 

estudantes quiseram manifestar suas opiniões e pontos de vista sobre o tema, a relação 

homem e máquina. 

É possível evidenciar a necessidade de eventos como este, para além da distração 

acadêmica em si, o lazer e a cultura, promover debates em relação à sociedade atual em 

que estamos inseridos. Ademais, o envolvimento dos PET’s é bastante benéfico para todos. 

• Resultados alcançados  

A atividade conseguiu cumprir com seu objetivo uma vez que houve a apresentação e 

discussão de um tema relevante contemporaneamente, e que está associado às profissões 

dos grupos PET participantes da atividade. 

Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 
 

11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE  

 
Não houve nenhuma atividade que estando prevista no Relatório de Planejamento de 2018 

foi realizada parcialmente. Apenas o “Curso de MATLAB 2018-2” não foi realizado, uma vez 

que optou-se pelo seu cancelamento em virtude da ausência de inscritos. 

_________________________________________________________________________ 

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS  

 
ATIVIDADE 1: Curso de Matlab 2018-2 

• Natureza da atividade: Ensino 

• Aspectos gerais da atividade:  

O “Curso de Matlab 2018-1” não foi realizado como previsto no Relatório de Planejamento 

de 2018 já que não houve inscritos no mesmo. Dessa forma os organizadores optaram pelo 

cancelamento. A não realização da atividade não causou nenhum impacto uma vez que no 

primeiro semestre do ano o curso foi realizado normalmente, conseguindo inclusive bom 

número de inscritos. 
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_________________________________________________________________________ 

 

13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO  

 

ATIVIDADE 1: Palestra sobre Energias Renováveis 

• Natureza da atividade: Palestra de cunho informativo com o intuito de tirar dúvidas sobre 

energia sustentável e painéis fotovoltaicos. 

• Carga horária de execução da atividade: 04 horas e 00 minuto. 

• Carga horária para preparação da atividade: 2 horas e 30 minutos. 

• Data de início: 29/08/2018               Data de fim: 29/08/2018 

• Promotor(es) da atividade: Grupos PETs participantes, Faculdade de Engenharia 

Elétrica (FEELT) e coordenações dos cursos parceiros. 

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

Alunos dos cursos cujos PETS são responsáveis pela divulgação do evento, e em segundo 

plano toda a comunidade acadêmica. Foram atingidas aproximadamente 100 pessoas. 

• Descrição e justificativa 

Como forma de sanar dúvidas e apresentar um tema que é muito falado atualmente, tal 

palestra foi proposta pelo PET Contábeis. De forma a aumentar a divulgação, houve a 

parceria com o PET Elétrica, PET Geografia e a Empresa Júnior da Economia, Contábile. O 

evento teve duração de aproximadamente 2 horas e contou com a presença de um 

palestrante do grupo ALSOL, o Sr José Vieira Neto para explicar a importância e as das 

oportunidades advindas das energias renováveis. Houve a apresentação de uma linha do 

tempo com a abrangência dessa tecnologia e os impactos que foram observados. As 

atividades cabíveis para o evento foram divididas entre os PETs. O PET Economia ficou 

responsável pelas inscrições e pela recepção na palestra. O PET Geografia ficou 

responsável pelas fotos do evento. Já o PET Elétrica ficou responsável pela ficha de 

avaliação do evento. 

• Aspectos gerais da atividade 

Tal atividade foi pensada visando o entretenimento da comunidade acadêmica em geral 

além da apresentação de forma mais específica do assunto, citando a evolução, as 

aplicações no dia-a-dia e o que se espera no futuro de tal tipo de energia, abrangendo 

questões econômicas, ambientais e energéticas. Muitos discentes possuíam dúvidas 

importantes sobre este assunto, independendo da área de atuação. 

• Resultados alcançados 

Os resultados desta atividade foram melhores do que o esperado, uma vez que o 

comparecimento dos alunos frente ao tema proposto foi excelente. Teve-se lotação total do 

auditório reservado, o que mostra uma grande curiosidade sobre o assunto. Além disso, a 
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apresentação foi agradável, contando com a interação de membros de vários cursos da 

comunidade acadêmica. Avaliando os formulários, obteve-se a maior parte das avaliações 

positivas sobre o evento de forma geral. 

 

• Registro fotográfico da atividade 

 

______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 2: CarimPet 

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

retenção. 

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

• Carga horária para preparação da atividade: 2 horas e 30 minutos. 

• Data de início: 19/10/2018               Data de fim: 07/12/2018 
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• Promotor(es) da atividade: Grupo PET Engenharia Elétrica. 

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

Alunos da Faculdade de Engenharia Elétrica, demais alunos da Universidade Federal de 

Uberlândia e comunidade externa que desejar participar (40). 

• Descrição e justificativa  

Devido a pesada carga horária de atividades acadêmicas, alguns discentes não dedicam 

tempo algum à prática esportiva ou qualquer atividade de relaxamento, por muitas vezes 

ocasionando ou agravando problemas físicos e psicológicos. A fim de proporcionar aos 

universitários um momento de lazer e atividade física, o PET Engenharia Elétrica realiza o 

evento CarimPet, no qual os estudantes e comunidade externa tem a oportunidade de jogar 

Carimbada (Queimada, Baleada, depende da região geográfica). 

• Aspectos gerais da atividade  

A prática esportiva de Carimbada foi realizada no Centro Esportivo Universitário do Campus 

Santa Mônica, nas tardes de sexta-feira. É colocada também uma caixa de som com 

músicas animadas. 

• Resultados alcançados  

Houve uma enorme adesão do público, inclusive maior do que o esperado. Os estudantes, 

em sua maioria da Faculdade de Engenharia Elétrica, tiveram momentos de lazer e 

desestresse através dessa prática esportiva. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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_________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 3: Processo Seletivo 2018-2 

• Natureza da atividade: Conjunto de atividades com o objetivo de encontrar candidatos 

com o perfil requerido para o PET Elétrica, portanto se configura como Coletiva e 

Integradora. 

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

•  Carga horária para preparação da atividade: 06 horas e 00 minuto 

•  Data de início: 05/11/ 2018             Data de fim: 21/12/ 2018 

• Promotor(es) da atividade: PET Engenharia Elétrica e Coordenação do Curso de 

Engenharia Elétrica (FEELT). 

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

O público almejado são os estudantes das quatro ênfases da Faculdade de Engenharia 

Elétrica: Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações, Engenharia de Computação, 

Engenharia de Controle e Automação e Engenharia Elétrica que estejam entre o 2º e o 6º 

períodos e que possuam no máximo uma reprovação ao longo do último ano letivo além de 

CRA acima de 70 pontos. O público atingido diretamente foi de 12 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

Primeiramente, estipulou-se variadas atividades como forma de analisar o perfil de cada 

candidato e obter uma nota final para o mesmo. Tais critérios foram divididos em dois grupos: 

objetivos e subjetivos. Os critérios objetivos: Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA), 

Prova de Conhecimentos Gerais sobre o funcionamento do PET em geral e Produção 

Textual. Como critérios subjetivos: Dinâmica em grupo, Seminário com o tema relacionado 

ao funcionamento do PET e Entrevista.  

Para a Prova de Conhecimentos Gerais foi divulgado previamente o Manual de 

Funcionamento padrão dos PETs assim como um Manual de Funcionamento do PET 

Elétrica. A prova continha 20 questões de múltipla escolha e as questões eram baseadas 

em conhecimentos dos dois documentos compartilhados. Com relação ao seminário, o tema 

foi divulgado 24 horas antes da apresentação. 

A dinâmica em grupo foi julgada por psicólogas especializadas em comportamento. A 

entrevista de cada participante foi julgada pelos membros do PET Elétrica juntamente com 

o Tutor e um professor convidado. Por fim, o seminário foi julgado pelo grupo PET Elétrica 

e o tutor do mesmo. A nota de cada etapa foi somada e dividida por 6 e assim obteve-se a 

classificação dos alunos interessados no ingresso. 

 

• Aspectos gerais da atividade  

Tal atividade foi pensada visando a reposição de petianos que deixaram o grupo, uma vez 

que é necessário o auxílio de todos nas diversas atividades realizadas anualmente. 
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Determina-se um perfil requerido para um petiano e então busca-se dentre os interessados 

através das atividades aqueles que aparentem possuir as características desejadas.  

Além disso, é preciso sempre renovar os participantes do grupo, uma vez que é necessário 

repassar os conhecimentos e o detalhamento das atividades à frente. 

Os critérios estabelecidos visam encontrar um aluno com rendimento aceitável e que possa 

ser comunicativo, ter proatividade, saber portar-se em grupo propondo ideias e discutindo 

sobre diversos assuntos. 

 

• Resultados alcançados  

Os resultados deste processo seletivo foram satisfatórios e os candidatos que obtiveram as 

maiores notas foram àqueles que possuem o perfil descrito e desejado para um petiano 

exemplar. Além disso, os envolvidos no processo souberam julgar e apontar qualidades e 

defeitos para todos, a fim de montar um feedback para todos os candidatos ao final do 

processo. 

 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 

Figura 1: Dinâmica de Grupo 
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Figura 2: Aplicação das provas  

________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 4: Curso de Introdução ao LaTeX 2018-2 

• Natureza da atividade: Ensino. 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas e 30 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 01/10/2018               Data de fim: 04/10/2018 

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

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

O público alvo da atividade são alunos dos cursos de graduação da Faculdade de 

Engenharia Elétrica (FEELT). O público atingido diretamente foi de 23 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

O LATEX é uma alternativa para a produção de textos científicos, matemáticos, livros e 

diversos outros tipos de documentos, que permite ao usuário concentrar-se na produ¸c˜ao 

do conteúdo textual, não despendendo tempo e esforço com a formatação (aparência) do 

documento no momento do desenvolvimento da ideia. Isto fornece um paradigma de 

desenvolvimento totalmente diferente do mais tradicional WYSIWYG (what you se is what 

you get), como é o caso do Open Office ou do Microsoft Office. Como o usuário do LATEX 

não se preocupa com a formatação do texto, a produtividade do processo é elevada, uma 

vez que o ambiente se encarrega de fornecer um documento formatado profissionalmente 

de acordo com preceitos de boas práticas de edição e tipografia, ou ainda de acordo com 

regras específicas de determinada publicação – existem estilos predefinidos para os 

formatos ABNT e SBC, entre outros – resultando em uma diagramaçãoo final de alto nível, 
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o que, inclusive, facilita a leitura do texto. 

Com LATEX estruturas complexas como bibliografia, tabelas, citações, além da numeração 

de capítulos, seções e figuras são facilmente organizadas, sem custo adicional para 

alterações como inserção de novas seções no meio do documento. Acrescenta-se ainda o 

fato do LATEX ser um programa livre, o que permite que existam versões para praticamente 

todos sistemas operacionais disponíveis, tornando-o acessível aos mais diferentes públicos. 

• Aspectos gerais da atividade  

Durante os quatro dias de realização da atividade foram ministradas aulas presenciais para 

os participantes. Nessa primeira edição da atividade o foco principal foi introduzir aos 

inscritos aspectos básicos do LaTeX. A divulgação do LaTeX como um editor de texto viável, 

útil e capaz de satisfazer os usuários foi comprovada com a avaliação do trabalho e, com 

certeza, haverá demanda para novos cursos introdutórios. 

• Resultados alcançados  

Capacitação da comunidade acadêmica no desenvolvimento de textos em LATEX, focando 

principalmente nos aspectos necessários para a produção de documentos de acordo com 

as normas exigidas. 

• Registro fotográfico da atividade  

 

 

________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 5: Minicurso de CorelDRAW 

• Natureza da atividade: Ensino. 

• Carga horária de execução da atividade: 9 horas e 00 minutos. 

• Carga horária para preparação da atividade: 8 horas e 00 minutos. 

• Data de início: 29/10/2018              Data de fim: 31/10/2018 

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

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

Estudantes da Universidade Federal de Uberlândia. O público atingido foi de 15 pessoas. 

• Descrição e justificativa  

Quando se deparam com ocasiões em que é necessária a avaliação, edição ou criação de 

um logotipo, banner ou pôster, destacam-se profissionais que tem capacitação para executar 

tais tarefas; E estar familiarizado com um software direcionado para edição em arte vetorial 

é o primeiro passo para alcançar essa capacitação. O CorelDraw é uma opção notável, pois 

além de apresentar ferramentas diversas para edição de artes vetoriais, é de fácil 

aprendizagem – fato que se deve à sua interface amigável e estrutura intuitiva. Então, o 

minicurso de CorelDraw X8 é proposto a fim de ensinar a utilização das ferramentas básicas 

e avançadas do software, introduzir e explicar como funciona a interface e apresentar um 

workflow de vetorização de bitmaps para vetores. 

• Aspectos gerais da atividade  

A estrutura do minicurso é dividida em três aulas, sendo que cada aula é dividida em duas 

partes: Introdução do conceito (ferramentas básicas no primeiro dia, vetorização de bitmaps 

no segundo e teoria das cores no último) e aplicação para reforço e assimilação do conteúdo 

teórico introduzido. 

• Resultados alcançados  

Os participantes aprenderam os conceitos básicos de arte vetorial, dominaram as 

ferramentas básicas do software e terminaram o minicurso com habilidade suficiente para 

criar artes como logotipos ou banners. 

• Registro fotográfico da atividade  

Não houve registro fotográfico nesta atividade. 

______________________________________________________________________
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14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO  
  
 

14.1 Atividades de língua estrangeira  
 
14.1.1 Grupo de Conversação em Inglês – “What’s up?” 
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. 
 
14.1.2 Grupo de Conversação em Frances “La Petite Pause” 
O Grupo de Conversação “La Petite Pause”, organizado pelo PET/Eng.Elétrica, tem como objetivo abranger 
aqueles que se interessam pela língua e cultura francesa. Durante os encontros, procura-se a interação 
entre os participantes com atividades em duplas ou grupos maiores, buscando um ambiente descontraído 
de forma a proporcionar a espontaneidade dos participantes. As atividades são características de ensino e 
extensão, visto que os encontros são abertos à participação do público externo à universidade, e seus 
encontros são constituídos por análise e interpretação de músicas e vídeos, dinâmicas em grupo, 
realização de jogos interativos (quiz, jogos de tabuleiro, criação de histórias etc) e percorrem os campos 
da lexicologia, sintaxe, sotaque e compreensão auditiva. 
 

14.2 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. 
 
14.3 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. 
 
14.3.1 XXXII e XXXIII Trote Social – Consciência e solidariedade 
Descrito na atividade 1 do item 10. 
 
14.3.2 INTERação com o PET 
Descrito na atividade 22 do item 10. 

 
14.4 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. 
 
14.5 Processos seletivos de petianos 
 
14.5.1 Processo Seletivo 2018-1 
Descrito na atividade 7 do item 10. 
 
14.5.2 Processo Seletivo 2018-2 
Descrito na atividade 3 do item 13. 

 
14.6 Reuniões administrativas do PET 
O PET Engenharia Elétrica é dividido em quatro comissões, sendo eles Recursos humanos, Organização, 
Tesouraria e Informática. Assim, cada comissão organiza mensalmente, ou sempre que haja necessidade, 
reuniões com os integrantes para discutir os assuntos pertinentes.  
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14.7 Site do grupo 
O site do grupo é mantido sob responsabilidade da comissão de informática do PET, cujo 
endereço é http://peteletricaufu.wordpress.com/. 
 
14.8 Mural do PET 
O Mural do PET localiza-se no bloco 1E e é atualizado pela comissão de divulgação. 
 
14.9 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. 

15 PRODUÇÃO ACADÊMICA  

 
15.1 Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada aluno do grupo no ano de referência 
do relatório.  
 
 
 
 
 

Título do trabalho 
Tipo  

(trabalho completo, 
resumo etc) 

Autor(es) 
petiano(s) 

Meio de publicação 
e/ou apresentação 

(com local e data) 

An Interactive Holographic 
Environment for Visualization of 

Heart Structure and Activity 

Trabalho 
Completo - 

Artigo 

Ian Avelar 
Peixoto 

XVI Conferência de 
Estudos em 
Engenharia 

Elétrica, 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia, 
06/11/2018 

Atualize: Informática para Maior 
Idade 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Christian 
Costa 

Pinheiro 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 

Atualize: Informática para Maior 
Idade 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Alex Dêner 
Rodrigues 
Assunção 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 

Automação e controle de 
Iluminação residencial utilizando 

Arduíno 

Trabalho 
Completo - 

Artigo 

Luiz 
Henrique 
Almeida 
Barbosa 

XVI Conferência de 
Estudos em 
Engenharia 

Elétrica, 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia, 
06/11/2018 

Automação e controle de 
Iluminação residencial utilizando 

Arduíno 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Luiz 
Henrique 
Almeida 
Barbosa 

VIII Semana de 
Iniciação 
Científica, 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia, 
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24/10/2018 

Análise do framework Tensorflow 
para aplicações que requerem 

reconhecimento facial 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Miguel 
Ravagnani de 

Carvalho 

VIII Semana de 
Iniciação Científica, 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia, 
24/10/2018 

Engenharia no Ensino Médio 
Trabalho 

Completo - 
Banner 

Clara Floro e 
Silva 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018. 

Engenharia no Ensino Médio 
Trabalho 

Completo - 
Banner 

Laura Ribeiro 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 

Engenharia no Ensino Médio 
Trabalho 

Completo - 
Banner 

Lucas 
Ferreira 

Germano 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 

Metodologia de Modelagem BIM 
para Auxílio ao Planejamento de 
Intervenções em Subestações de 

Energia Elétrica 

Trabalho 
Completo - 

Artigo 

Ian Avelar 
Peixoto 

XVI Conferência de 
Estudos em 
Engenharia 

Elétrica, 
Universidade 
Federal de 
Uberlândia, 
06/11/2018 

Refresqueira Automatizada – 
Higiene e Praticidade em 

Refeições 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Sérgio 
Henrique 

Corgozinho 
Ribeiro 
Araújo 

VIII Semana de 
Iniciação Científica, 

Universidade 
Federal de 
Uberlândia, 
24/10/2018 

Trote Social: Consciência e 
Solidariedade 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Marcelo 
Donizete 
Cordeiro 
Teixeira 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 

Trote Social: Consciência e 
Solidariedade 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Ruchele 
Pavanelli de 

Souza 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 

Trote Social: Consciência e 
Solidariedade 

Trabalho 
Completo - 

Banner 

Ian Avelar 
Peixoto 

IV Encontro do 
Programa de 

Educação Tutorial, 
2018, Uberlândia, 

21/10/2018 
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15.2 Liste abaixo, caso haja, o nome dos discentes que não tiveram trabalhos publicados ou 
apresentados no ano de referência do relatório e, para cada um, justifique a razão para o não 
cumprimento deste requisito. 
 

Petiano(a) 
Razão para o não cumprimento de 

publicação/apresentação 

Arthur Ferreira Borges 
Devido ao início recente de uma pesquisa 

que ainda não trouxeram resultados 
plausíveis de publicação. 

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL  

 
16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades acadêmicas 
do grupo. 
 
O apoio institucional para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo aconteceu de 
forma integral. A faculdade quando solicitada oferece dentro do possível o apoio que o grupo 
necessita. 
 
 
16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) quanto 
ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo. 
 
A atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do PET quanto ao 
acompanhamento, orientação e avaliação do grupo pode ser classificada como excelente. 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 

Local e data: Uberlândia, 19 de fevereiro de 2019 
 

 

 
 
 
Tutor(a): Dr. Adélio José de Moraes 


