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1.

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1.
1.2.
1.3.

Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia
Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Marisa Lomônaco de Paula Naves
Interlocutor do PET na UFU: Jesiel Cunha

2.

IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Grupo: PET Engenharia Química – Universidade Federal de Uberlândia
Home Page do Grupo: http://www.peteq.feq.ufu.br/
Data da criação do Grupo: Novembro/1991
Natureza do Grupo:
( X ) Curso específico: Engenharia Química
( ) Interdisciplinar:
( ) Institucional:
Nome do(a) tutor(a): Érika Ohta Watanabe
E-mail do(a) tutor(a): erika@ufu.br
Titulação e área: Doutora em Engenharia Química na área de termodinâmica
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): Maio/2015

2.9.

Informações sobre os bolsistas e não bolsistas

a) Quadro de identificação:
Ingresso na
IES

Ingresso no
PET

Período letivo
atual

Coeficiente Atual de
Rendimento Escolar

Ana Beatriz Belletti Lopes Aires

03/2015

06/2016

6º período

84,780

Bianca França de Oliveira

03/2015

05/2016

6o período

83,098

Cecília Guerino Miranda****

04/2014

04/2015

8o período

74,326

Fernanda Cristina da Silva Machado*

04/2014

04/2015

8o período

79,160

Fernando Pires de Lima**

04/2014

04/2015

8o período

72,212

Giovanna Ribeiro Nunes

03/2015

06/2016

6o período

81,424

Guilherme Augusto Nogueira Barbosa

03/2015

06/2016

6o período

83,568

Isabelle Secchin Graton***

04/2014

04/2015

8o período

70,265

Nome dos bolsistas
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Ingresso na
IES

Ingresso no
PET

Período letivo
atual

Coeficiente Atual de
Rendimento Escolar

Júlia Navarro Ranzatti Costa

03/2015

06/2016

6º período

88,348

Leonardo Braga Cunha

03/2015

04/2016

6o período

83,348

Leonardo Lima de Carvalho**

04/2014

04/2015

8º período

81,136

Lucas Lagares Campos**

04/2014

04/2015

8o período

79,877

Nathaniel Terra Telles Souza****

04/2014

04/2015

8º período

95,033

Tayná de Souza Carrijo**

04/2014

04/2015

8º período

81,914

Thaíse Cristina da Silva**

04/2014

04/2015

8o período

75,229

Warlen Agnelo Dias

03/2016

06/2017

4º período

87,520

Ingresso na
IES

Ingresso no
PET

Período letivo
atual

Coeficiente Atual de
Rendimento Escolar

Alline Gabriela Martins Andrade

03/2016

06/2017

4º período

79,915

Igor Almeida de Morais

07/2016

06/2017

3º período

87,391

Laura

07/2016

06/2017

3º período

82,877

Letícia Cristina Costa Silva

03/2016

06/2017

4º período

82,768

Nycole Vir Silva

07/2016

10/2017

3º período

82,500

Victor Borges Zema Rosa

07/2016

06/2017

3º período

81,978

Nome dos bolsistas

Nome dos não bolsistas

* Petianos desligados do Programa por opção própria (outubro 2017)
**Petianos desligados do Programa por opção própria (dezembro de 2017)
*** Petianos desligados do Programa por terem reprovado em duas disciplinas (março de 2017)
**** Petianos desligados do Programa em por terem iniciado atividade de mobilidade internacional (agosto de 2017)

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO
3.1. ATIVIDADES DE ENSINO
Tema: XVI Mostra FEQUI - Atividade prevista no planejamento
Natureza da atividade realizada: Ensino
Caráter coletivo
Apresentação da Universidade, do curso de graduação em Engenharia Química, dos docentes da
Faculdade de Engenharia Química, oportunidades de bolsas e atividades extracurriculares aos
alunos ingressantes no curso de Engenharia Química.

Cronograma de Execução da Atividade:
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Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar
X

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
X

Set

Out

Nov

Dez

Público Alvo:
Alunos ingressantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia nos
semestres de 2017-1 e 2017-2

Descrição da Atividade:
XVI Mostra FEQUI – 2017/1
A realização das atividades foi dividida em três dias, seguindo o cronograma, no anfiteatro A do
bloco 5O:
1° Dia (04/04/2017):
13h30min – 14h10min: Recepção dos calouros, apresentação do Diretor da Faculdade de
Engenharia Química da UFU e do Coordenador do curso de graduação em Engenharia Química. Os
calouros foram recebidos pelos organizadores do evento e, em seguida, foi realizado um discurso
de boas- vindas pelo Diretor da Faculdade de Engenharia Química – UFU, Prof. Dr. Ricardo
Amâncio Malagoni e pelo coordenador do Curso de Engenharia Química – UFU, Prof. Dr. Rubens
Gedraite.
14h10min – 14h25min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 1 – NUCOP. A
Profa. Dra. Valéria Viana Murata fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas atividades
realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Controle e Otimização de Processos
(NUCOP) da FEQUI-UFU.
14h25min – 14h40min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 2 – NUFISQ. A
Profa. Dra. Carla Eponina Hori fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas atividades
realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Processos Físico-Químicos
(NUFISQ) da FEQUI-UFU.
14h40min – 14h55min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 3 – NUGAES.
O Prof. Dr. Moilton Ribeiro Franco Júnior fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas
atividades realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Gestão Ambiental e
Energias Sustentáveis (NUGAES) da FEQUI-UFU.
14h55min – 15h10min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 4 – NUCAPS.
O Prof. Dr. Luiz Gustavo Martins Vieira fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas
atividades realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Processos de Separação
(NUCAPS) da FEQUI-UFU.
15h10min – 15h25min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 5 – NUCBIO.
O Profa. Dra. Juliana de Souza Ferreira fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas
atividades realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Processos Biotecnológicos
(NUCBIO) da FEQUI-UFU.
15h25min – 16h00min: Atividade Cultural. Fez-se uma dinâmica com o título “Semelhanças”. Nela,
foram criados quatro grupos entre os alunos ingressantes para discutirem entre si cinco
semelhanças quaisquer. Depois de 15 minutos, cada grupo foi à frente do anfiteatro para, assim,
falarem a todos os presentes quais foram as semelhanças encontradas. Essa dinâmica foi criada
para que houvesse uma maior aproximação entre os ingressantes, o que de fato ocorreu.
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2° Dia (05/04/2017):
14h00min – 14h15min: Apresentações do site da FEQUI-UFU e demais instruções sobre cadastros
na instituição. O petiano Guilherme Nogueira mostrou aos ingressantes uma apresentação do site
da Faculdade de Engenharia Química da UFU, e explicou o processo de cadastramento no site. O
petiano mostrou também, algumas informações sobre cadastramento em sites da Universidade.
14h15min – 14h30min: Apresentação sobre as Bolsas Auxílio oferecidas pela instituição. A petiana
Bianca França fez uma apresentação referente ao programa de bolsas auxílio, oferecidas aos
discentes da UFU que possuem baixas condições socioeconômicas.
14h30min – 14h50min: Apresentações sobre as Bolsas de Pesquisa e Monitoria. A petiana Júlia
Ranzatti fez uma breve apresentação sobre as bolsas de pesquisa existentes e que são oferecidas
aos alunos de graduação pelo governo federal para atividades de Iniciação Científica e todos os
programas envolvidos neste tipo de atividade. Por fim, a petiana realizou uma breve apresentação
sobre monitoria.
14h50min – 15h10min: Depoimentos de Alunos de Iniciação Científica. Dois alunos de iniciação
científica fizeram depoimentos sobre suas respectivas áreas de pesquisa e as atividades que
desenvolvem nos laboratórios da FEQUI-UFU.
15h10min – 15h25min: Depoimento de Alunos recém-formados. Um aluno recém-formado no curso
de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia relatou aos presentes alguns
desafios e experiências adquiridas durante o período de graduação e em seu ingresso no mercado
de trabalho, na vida profissional ou na pós-graduação.
15h25min – 15h50min: Depoimentos de Alunos Egressos de Intercâmbio. Dois alunos egressos de
intercâmbio conversaram com os alunos ingressantes em relação aos programas de mobilidade
internacional existentes na instituição e de suas experiências enquanto estudavam na França.
15h50min – 16h10min: Mobilidade para a França: A tutora do PET – Engenharia Química Érika
Watanabe explicou o funcionamento das atividades de mobilidade para a França. Informou sobre os
dois principais programas de mobilidade (BRAFITEC e EIFFEL) e tirou dúvidas dos presentes sobre
as dificuldades e vantagens dessa atividade.
3° Dia (06/04/2017):
13h30min – 13h50min: Apresentação do Programa de Educação Tutorial (PET). Os petianos Ana
Beatriz Belletti e Leonardo Braga explicaram sobre o Programa de Educação Tutorial e, de uma
forma mais detalhada sobre o PET-EQ UFU, e suas respectivas funções e atividades desenvolvidas
baseadas nas vertentes de pesquisa, ensino e extensão.
13h50min – 15h30min: Informações sobre a Empresa Júnior Consulteq, Diretório Acadêmico DAEQ,
Atlética Engenharia, CVU, Enactus e AIESEC. Os responsáveis por cada grupo apresentaram a
proposta base de cada grupo da UFU para os calouros como uma forma de conhecer as principais
atividades ligadas aos alunos da Engenharia Química.
15h30min – 16h00min: Tour pela UFU e Visita aos Laboratórios da FEQUI. Os petianos presentes
se dividiram em pequenos grupos juntamente com os alunos ingressantes, e então se dirigiram aos
locais da Universidade considerados primordiais ao conhecimento dos alunos no Campus Santa
Mônica. Os seguintes locais foram visitados:
- Laboratórios da FEQUI-UFU (Blocos 1K e 5K);
- Laboratórios do Instituto de Química (Bloco 1D);
- Setor de Atendimento ao Aluno (Bloco 1A);
- Sala PET Engenharia Química (Bloco 1A);
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- Biblioteca UFU (Bloco 3C);
- Reitoria UFU (Bloco 3P).
XVII Mostra FEQUI – 2017/2
A realização das atividades foi dividida em três dias, seguindo o cronograma, no anfiteatro F do
bloco 5O:
1° Dia (22/08/2017):
13h30min – 14h10min: Recepção dos calouros, apresentação do Diretor da Faculdade de
Engenharia Química da UFU e do Coordenador do curso de graduação em Engenharia Química. Os
calouros foram recebidos pelos organizadores do evento e, em seguida, foi realizado um discurso
de boas-vindas pelo Diretor da Faculdade de Engenharia Química – UFU, Prof. Dr. Ricardo
Amâncio Malagoni e pelo coordenador do Curso de Engenharia Química – UFU, Prof. Dr. Rubens
Gedraite.
14h10min – 14h25min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 1 – NUCOP. O
Prof. Dr. Adilson José de Assis fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas atividades
realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Controle e Otimização de Processos
(NUCOP) da FEQUI-UFU.
14h25min – 14h40min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 2 – NUFISQ. A
Profa. Dra. Carla Eponina Hori fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas atividades
realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Processos Físico-Químicos
(NUFISQ) da FEQUI-UFU.
14h40min – 14h55min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 3 – NUGAES.
O Prof. Dr. Moilton Ribeiro Franco Júnior fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas
atividades realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Gestão Ambiental e
Energias Sustentáveis (NUGAES) da FEQUI-UFU.
14h55min – 15h10min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 4 – NUCAPS.
O Prof. Dr. Luiz Gustavo Martins Vieira fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas
atividades realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Processos de Separação
(NUCAPS) da FEQUI-UFU.
15h10min – 15h25min: Apresentação dos Núcleos de Pesquisa FEQUI-UFU. Núcleo 5 – NUCBIO.
O Profa. Dra. Juliana de Souza Ferreira fez uma apresentação sobre a estrutura e as diversas
atividades realizadas pelo grupo de docentes que compõem o Núcleo de Processos Biotecnológicos
(NUCBIO) da FEQUI-UFU.
15h30min – 16h00min: Atividade Cultural. Fez-se uma dinâmica com o título Semelhanças. Nela,
foram criados quatro grupos entre os alunos ingressantes para discutirem entre si cinco
semelhanças quaisquer. Depois de 15 minutos, cada grupo foi à frente do anfiteatro para, assim,
falarem a todos os presentes quais foram as semelhanças encontradas. Essa dinâmica foi criada
para que houvesse uma maior aproximação entre os ingressantes, o que de fato ocorreu.
2° Dia (23/08/2017):
14h00min – 14h20min: Apresentação do Programa de Educação Tutorial (PET). As petianas
Giovanna Ribeiro e Letícia Cristina explicaram sobre o Programa de Educação Tutorial e, de uma
forma mais detalhada sobre o PET-EQ UFU, e suas respectivas funções e atividades desenvolvidas
baseadas nas vertentes de pesquisa, ensino e extensão.
14h20min – 16h00min: Informações sobre a Empresa Júnior Consulteq, Diretório Acadêmico DAEQ,
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Atlética Engenharia, CVU, Enactus e AIESEC. Os responsáveis por cada grupo apresentaram a
proposta base de cada grupo da UFU para os calouros como uma forma de conhecer as principais
atividades ligadas aos alunos da Engenharia Química.
16h00min – 16h20min: Informações sobre o projeto Doutor Legal. O aluno de mestrado Neiton
Carlos da Silva explicou detalhadamente esse projeto aos ingressantes, para quem se interessasse,
pudesse participar.
3° Dia (24/08/2017):
14h00min – 14h15min: Apresentações do site da FEQUI-UFU e demais instruções sobre cadastros
na instituição. O petiano Igor Morais mostrou aos ingressantes uma apresentação do site da
Faculdade de Engenharia Química da UFU, e explicou o processo de cadastramento no site. O
petiano mostrou também, algumas informações sobre cadastramento em sites da Universidade.
14h15min – 14h30min: Apresentação sobre as Bolsas Auxílio oferecidas pela instituição. A petiana
Laura Milani fez uma apresentação referente ao programa de bolsas auxílio, oferecidas aos
discentes da UFU que possuem baixas condições socioeconômicas.
14h30min – 14h50min: Apresentações sobre as Bolsas de Pesquisa e Monitoria. O petiano Victor
Borges fez uma breve apresentação sobre as bolsas de pesquisa existentes e que são oferecidas
aos alunos de graduação pelo governo federal para atividades de Iniciação Científica e todos os
programas envolvidos neste tipo de atividade. Por fim, o petiano realizou uma breve apresentação
sobre monitoria.
14h50min – 15h10min: Depoimentos de Alunos de Iniciação Científica. Dois alunos de iniciação
científica fizeram depoimentos sobre suas respectivas áreas de pesquisa e as atividades que
desenvolvem nos laboratórios da FEQUI-UFU.
15h10min – 15h25min: Depoimento de Alunos recém-formados. Dois alunos recém-formados no
curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia relataram aos presentes
alguns desafios e experiências adquiridas durante o período de graduação e em seu ingresso no
mercado de trabalho, na vida profissional ou na pós-graduação.
15h25min – 15h50min: Depoimentos de Alunos Egressos de Intercâmbio. Dois alunos egressos de
intercâmbio conversaram com os alunos ingressantes em relação aos programas de mobilidade
internacional existentes na instituição e de suas experiências enquanto estudavam na França.
15h50min – 16h10min: Mobilidade para a França: A tutora do PET Érika Watanabe explicou o
funcionamento das atividades de mobilidade para a França. Informou sobre os dois principais
programas de mobilidade (BRAFITEC e EIFFEL) e tirou dúvidas dos presentes sobre as
dificuldades e vantagens dessa atividade.
16h10min – 16h40min: Tour pela UFU e Visita aos Laboratórios da FEQUI. Os petianos presentes
se dividiram em pequenos grupos juntamente com os alunos ingressantes, e então se dirigiram aos
locais da Universidade considerados primordiais ao conhecimento dos alunos no Campus Santa
Mônica. Os seguintes locais foram visitados:
- Laboratórios da FEQUI-UFU (Blocos 1K e 5K);
- Laboratórios do Instituto de Química (Bloco 1D);
- Setor de Atendimento ao Aluno (Bloco 1A);
- Sala PET Engenharia Química (Bloco 1A);
- Biblioteca UFU (Bloco 3C); - Reitoria UFU (Bloco 3P).

Promotores da atividade:
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Grupo PET Engenharia Química
Faculdade de Engenharia Química - UFU;
Coordenação do curso de Engenharia Química - UFU;
Corpo Docente do curso de Engenharia Química - UFU;
Setor de Áudio-Visual da UFU - Campus Santa Mônica.

Justificativa para realização da atividade:
O objetivo do evento foi integrar os alunos ingressantes, apresentar do curso de Engenharia
Química e também explicitar as oportunidades que a Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
junto à Faculdade de Engenharia Química (FEQUI) oferecem durante o período da graduação. A
Mostra FEQUI permitiu um conhecimento prévio das atividades acadêmicas e atividades
extracurriculares que poderão fazer parte, como programas de iniciação científica, o Programa de
Educação Tutorial da Engenharia Química (PET- EQ UFU), o Diretório Acadêmico da Engenharia
Química (DAEQ), a empresa júnior ConsultEQ, mobilidade internacional, Programa Doutor Legal,
dentre outras atividades. Ademais, a Mostra FEQUI possibilitou um primeiro contato dos estudantes
com o corpo docente da FEQUI e com as áreas de pesquisa desenvolvidas na Faculdade para que
os alunos tenham conhecimento das possibilidades de áreas de atuação, o que motiva o estudante
e reduz a taxa de desistência do curso.

Resultados alcançados:
No ano de 2017, estiveram presentes em torno de 30 discentes de um total de 45 alunos
ingressantes em cada semestre. O objetivo foi alcançado, visto que problemas relatados pela
coordenação e direção do curso devido à falta de conhecimento dos calouros em relação ao curso
foram atenuados.
O contato dos ingressantes com o grupo PET-EQ UFU nos primeiros dias de aula levou a uma
maior participação nas atividades promovidas pelo grupo durante o ano letivo, como minicurso,
palestras e a Jornada de Engenharia Química. Além disso, o sentimento de acolhimento desde o
início, permite maior integração dos estudantes ingressantes com os demais alunos e facilita a
adaptação com a Universidade e o curso de graduação em Engenharia Química.

Comentário Geral:
A atividade conseguiu cumprir com seu objetivo e assim, será realizada no próximo ano.

Imagem da atividade:
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Tema:
XXII Jornada em Engenharia Química – JORNEQ – e IV Semana da Pós-Graduação em
Engenharia Química – SPPGEQ. Atividade prevista no planejamento.
Natureza da Atividade Realizada: Ensino e Pesquisa
Caráter coletivo
Jornada, palestras, minicursos, apresentação de trabalhos científicos e visitas técnicas.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório

Jan
Fev
X
X
Público Alvo:

Mar
X

Abr
X

Mai
X

Jun
X

Jul
X

Ago
X

Set
X

Out

Nov

Dez

O público alvo da XXII Jornada em Engenharia Química e IV Semana da Pós Graduação em
Engenharia Química são discentes da graduação e da pós-graduação da Faculdade de Engenharia
Química da UFU (FEQUI), majoritariamente. Há também participantes de outros cursos da
Universidade Federal de Uberlândia, como Biotecnologia, Engenharia Ambiental, Engenharia de
Alimentos, Engenharia Mecânica e Química Industrial. O evento também conta com alunos de
outras instituições de ensino da região, como a Universidade de Uberaba (UNIUBE), Centro
Universitário de Patos de Minas (UNIPAM), Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Centro
Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e Instituto Federal Goiano (IFG).

Descrição da Atividade:
Em 1992 foi realizada a primeira Jornada em Engenharia Química (JORNEQ). A organização do
evento tornou-se então a principal atividade do Programa de Educação Tutorial (PET EQ UFU).
Alunos, professores e palestrantes estiveram presentes na vigésima segunda edição da JORNEQ e
quarta Semana da Pós-Graduação em Engenharia Química, que reuniu cerca de 200 participantes
sendo a maioria deles parte da comunidade acadêmica da Faculdade de Engenharia Química da
UFU. Durante o período de 25 a 29 de setembro de 2017, os inscritos puderam participar de
diversas atividades como palestras, minicursos, visitas técnicas às empresas da região e
apresentações de trabalhos científicos. Com o intuito de apresentar aos alunos as diversas áreas de
atuação do profissional em Engenharia Química essas atividades acabam por aproximar os
discentes do mercado profissional e da carreira científica. A habilidade de escrita e oralidade dos
alunos é desenvolvida através do preparo do trabalho completo a ser submetido e nas sessões
orais, em que os trabalhos científicos provenientes da iniciação científica são apresentados. As
visitas técnicas às empresas da região foram realizadas nos dias 28 e 29 de setembro.
Excepcionalmente no dia 20 de outubro foi realizada a visita à AmBev devido à disponibilidade da
empresa. Visita
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Segue a programação da atividade realizada em 2017.
•

•

Segunda-feira (25/09/2017):
Horário

Atividade

Local

07:00-08:00

Credenciamento

Bloco 5R

08:00-08:30

Solenidade de Abertura

Anfiteatro Bloco 3Q

08:30-09:30

Palestra de Abertura

Anfiteatro Bloco 3Q

09:30-10:30

Apresentação Cultural

11:00-12:00

Coffee-Break

12:00-13:30

Intervalo

13:30-15:30

Minicurso I, II, III

Anfiteatros 5R-A, 5O-A, 5R-C

15:30-16:00

Coffee-Break

Bloco 5R

16:00-18:00

Minicurso I, II, III

Anfiteatros 5R-A, 5O-A, 5R-C

Bloco 5R

Terça-feira (26/09/2017):
Horário

Atividade

Local

08:00-10:00

Minicurso IV, V, VI, VII

Anfiteatros 5O-A.
5R-A, Laboratório de
informática do bloco
5K, anfiteatro 5R-C

10:00-10:30

Coffee-Break

Bloco 5R

10:30-12:30

Minicurso IV, V, VI, VII

Anfiteatros 5O-A.
5R-A, Laboratório de
informática do bloco
5K, anfiteatro 5R-C

12:30-14:00

Intervalo

14:00-15:00

Palestra I, II,

Anfiteatros 5R-A,
5R-C

15:30-16:30

Palestra III, IV

Anfiteatros 5R-A,
5R-C
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•

•

16:30-17:00

Coffee-Break

Bloco 5R

17:00-18:00

Palestra V, VI

Anfiteatros 5R-A,
5R-C

Quarta-feira (27/09/2017):
Horário

Atividade

Local

08:00-12:10

Sessões Técnicas Orais

Anfiteatros do Bloco 5O, 5R
e salas de aula

Visitas Técnicas:
Data

Atividade

Local

28/09/2017

Visita Técnica I

Uberlândia – MG

28/09/2017

Visita Técnica II

Tupaciguara – MG

29/09/2017

Visita Técnica III

Uberlândia – MG

29/09/2017

Visita Técnica IV

Araxá – MG

29/09/2017

Visita Técnica V

Araguari – MG

20/10/2017

Visita Técnica VI

Uberlândia – MG

MINICURSOS
Minicurso I: “Comunicação Técnica” – Prof. Everson Alves Miranda
Minicurso II: “Aspectos da Produção de Bioetanol” – Prof. Dr. Eloízio Júlio Ribeiro
Minicurso III: “Gestão de Risco e o Papel do Engenheiro Químico Estudo de Caso” – Eng. Marcus
Fattor
Minicurso IV: “Resolução de Problemas Diretos e Inversos de Transferência de Calor em Tecidos” –
Prof. Fran Sérgio
Minicurso V: “Introdução ao Processamento Primário de Petróleo e Gás Natural” – Eng. Rodrigo
Ribeiro Miro
Minicurso VI: “Software Solidworks” – Daniel Gouveia
Minicurso VII: “Stress a Seu Favor! Como gerenciar seu tempo sem entrar em pânico” – Prof.
Adilson J. de Assis
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PALESTRAS
Palestra de Abertura: “A escola que vive em você” – Eng. Diego da Silva Martinez
Palestra I: “Motivação e Engenharia Química” – MSc. Neiton Carlos da Silva
Palestra II: “Atuação do engenheiro na área técnica comercial” – Fabrício Roberto Vian
Palestra III: “Formei, e agora?” – Eng. Rodrigo Miro
Palestra IV: “O que a indústria química espera de nós” – Eng. Kenedy Carvalho
Palestra V: “Metas e objetivos, por que traçá-los?” – Eng. Vicente Tadeu Machado
Palestra VI: “Novos hábitos para grandes resultados” – Marcos Barros

VISITAS TÉCNICAS
Visita Técnica I: Cargill – Uberlândia (MG)
Visita Técnica II: Aroeira - Tupaciguara (MG)
Visita Técnica: III: Cargill – Uberlândia (MG)
Visita Técnica IV: CBMM – Araxá (MG)
Visita Técnica V: Selecta – Araguari (MG)
Visita Técnica VI: AmBev – Uberlândia (MG)
Por meio das atividades realizadas, os participantes da XXII JORNEQ e da IV Semana da PósGraduação em Engenharia Química tiveram a oportunidade de aprimorar o entendimento prático e
teórico a respeito da área acadêmica e industrial, que são setores contemplados comumente pelo
de curso de Engenharia Química. Em vista disso, é visível que tais atividades contribuem para a
formação dos discentes em Engenharia Química e cursos análogos nos diferentes âmbitos de
atuação e estudo. Dentre os quais, podemos mencionar: Alimentos, Biotecnologia, Cinética,
Catálise, Sistemas Particulados e Simulação e Controle de Processos.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química
Faculdade de Engenharia Química – FEQUI UFU
Coordenação do Curso de Engenharia Química
Setor de Audiovisual - UFU
Cargill – Uberlândia/MG
Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM – Araxá/MG
Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES
Pró Reitoria de Graduação UFU – PROGRAD
Prefeitura da UFU
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Justificativa para realização da atividade:
Desde 1992 a Jornada em Engenharia Química (JORNEQ) é realizada pelo Programa de Educação
Tutorial (PET EQ UFU). Com a finalidade de desenvolver a formação acadêmica dos discentes,
foram realizadas inúmeras atividades que contribuíram para a complementação dos conteúdos
teóricos e práticos dos alunos. Entre os dias 25 e 29 de setembro de 2017 foi realizada a XXII
JORNEQ juntamente com a IV Semana da Pós-Graduação em Engenharia Química. Realizou-se
minicursos e palestras associadas a diversas áreas da engenharia química e ao trabalho do
engenheiro químico no mercado profissional. Houve também visitas técnicas, que proporcionam aos
estudantes os primeiros contatos com o futuro ambiente de trabalho, e a apresentação de trabalhos
de cunho técnico-científico

Resultados alcançados com a atividade:
A XXII Jornada em Engenharia Química e a IV Semana de Pós-Graduação em Engenharia Química
aconteceram entre os dias 25 e 29 de setembro de 2017 e contou com aproximadamente 200
participantes. Ao longo do evento ocorreram sete minicursos, que tratavam de diferentes áreas,
como a exploração de petróleo e gás natural, a produção de bioetanol e as áreas técnicoadministrativa e computacional. Também foram realizadas seis palestras, que abordaram diferentes
assuntos. O evento também contou com a realização de visitas técnicas para cinco indústrias da
região – Cargill, Selecta, AmBev, Bioenergética Aroeira e Companhia Brasileira de Metalurgia e
Mineração (CBMM). Os detalhes sobre cada atividade seguem abaixo:

MINICURSOS:
Os participantes da XXII JORNEQ tiveram direito a participação em até dois minicursos (um no dia
25 e outro no dia 26 de setembro). Os minicursos I a III ocorreram na segunda-feira (25/09) ao
passo que os minicursos IV a VII foram realizados na terça-feira (26/09). A distribuição dos
participantes em cada minicurso é apresentada nas Figuras 1 e 2.
•

Minicurso I: Comunicação técnica – Prof. Everson Alves Miranda (UNICAMP). O minicurso
orientou os participantes em relação à preparação e apresentação de trabalhos e
seminários, além de aconselhar os alunos com relação à postura que deve ser adotada em
ambientes profissionais.

•

Minicurso II: Aspectos da produção do bioetanol – Prof. Eloízio Júlio Ribeiro (FEQUI UFU).
O minicurso descrevia o processo de produção do bioálcool, uma área de muito interesse
para os participantes e que tem impacto significativo na região.

•

Minicurso III: Gestão de risco e o papel do engenheiro químico: estudo de caso – Eng.
Marcus Fattor (Tetra Pak). O minicurso abordou de forma bastante didática o raciocínio e os
procedimentos a serem adotados em situações que apresentam algum nível de risco
durante a operação; um conhecimento muito importante na área da engenharia.

•

Minicurso IV: Resolução de problemas diretos e inversos de transferência de calor em
tecidos – Prof. Fran Sérgio Lobato (FEQUI UFU). O ministrante resolveu um problema
computacional, com aplicações reais junto dos participantes, mostrando a importância e as
oportunidades que a área computacional trazem ao engenheiro químico.

•

Minicurso V: Introdução ao processamento primário de petróleo e gás natural – Eng.
Rodrigo Miro (PETROBRAS). O minicurso abordou de forma clara e detalhada os aspectos
da produção de gás natural e petróleo, principalmente, no Brasil. O ministrante, que é
formando em engenharia química pela Universidade Federal de Uberlândia, comentou
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também sobre a atuação de um engenheiro químico em uma empresa e em uma plataforma
de petróleo.
•

Minicurso VI: Software Solidworks – Daniel Gouveia (FEQUI UFU). O minicurso capacitou
os participantes a operarem o software computacional Solidworks, um programa de ampla
utilização em diversos segmentos da engenharia, inclusive o da Engenharia Química.

•

Minicurso VII: Stress a seu favor! Como gerenciar seu tempo sem entrar em pânico. – Prof.
Adilson José de Assis (FEQUI UFU). O minicurso abordou duas questões muito recorrentes
entre os alunos do curso de engenharia química da universidade – o stress e a má
administração do tempo. O ministrante aconselhou os participantes, de maneira didática e
descontraída, sobre como lidar com situações complexas e inesperadas.

Figura 1 – Distribuição de frequência dos participantes nos minicursos.

Figura 2 – Presença dos participantes nos minicursos.
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Palestras:
•

Palestra de Abertura: A escola que vive em você. O Eng. Diego da Silva Martinez formado
na UFU e que atualmente trabalha no ramo petroquímico buscou apresentar aos estudantes
o constante processo de aprendizagem pelo qual um engenheiro passa durante sua vida
profissional. O principal objetivo foi mostrar aos alunos que a construção do conhecimento é
algo contínuo e que não deve em momento algum ser deixado de lado.

•

Palestra I: Motivação e Engenharia Química. O Eng. Neiton Carlos da Silva formado em
engenharia química pela Universidade Federal de Uberlândia contou um pouco da sua vida
no período acadêmico como forma de encorajar os discentes e concomitantemente deu
conselhos sobre a vida universitária.

•

Palestra II: Atuação do engenheiro na área técnica comercial. O Eng. Fabrício Roberto Vian
apresentou o grande potencial que a área comercial tem para os engenheiros químicos,
salientando as características que os profissionais dessa área devem possuir alcançar o
sucesso.

•

Palestra III: Formei, e agora? O Eng. Rodrigo Miro, formado pela UFU e que atualmente
trabalha na Petrobrás relatou a sua experiência depois de formado, explanando sobre suas
dificuldades nesse período e o que fez para supera-las.

•

Palestra IV: O que a indústria química espera de nós. O Eng. Kenedy Carvalho falou sobre
sua experiência na indústria química e buscou instigar os discentes a sempre se sentirem
desafiados e com isso buscarem o aperfeiçoamento profissional.

•

Palestra V: Metas e objetivos, por que traçá-los? O Eng. Vicente Tadeu Machado inspirou
os alunos, através da sua história de vida, a traçar metas e objetivos durante a vida para
que assim eles possam alcançar a realização pessoal e profissional.

•

Palestra VI: Novos hábitos para grandes resultados. O palestrante Marcos Barros
apresentou aos participantes técnicas para a criação de hábitos e a importância deles tanto
na vida acadêmica quanto no cotidiano.

Figura 3 – Presença dos participantes nas palestras.
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Trabalhos Científicos:
A apresentação de trabalhos foi realizada na quarta-feira (27 de setembro) no período da manhã,
entre 8h e 12h30. Foram abordadas diversas linhas temáticas ao longo das apresentações, como:
Área Ambiental, Biotecnologia, Alimentos, Processos de Separação, Otimização de Processos e
Termodinâmica. A XXII Jornada em engenharia química contou com 61 trabalhos enviados, dos
quais 59 foram apresentados. Os participantes tiveram a oportunidade de apresentar seus projetos
de iniciação científica e também de conhecer diferentes segmentos de pesquisa existentes na
Faculdade de Engenharia Química da UFU e em outras universidades da região.

Visitas Técnicas:
Nos dias 28 e 29 de setembro ocorreram as visitas técnicas às empresas da região de UberlândiaMG. Com exceção da Visita Técnica VI que aconteceu no dia 20 de outubro a pedido das empresas.
Utilizou-se o mesmo sistema dos minicursos para preencher as vagas. Para conseguir a vaga foi
mantido o mesmo procedimento do ano anterior, alem de garantir a vaga no sítio eletrônico da XXII
JORNEQ, o participante deveria, através de um termo de compromisso online via Google Docs,
confirmar sua disponibilidade. Alcançaram-se bons níveis de presença em todas as visitas.

Comentário geral:
A XXII Jornada em Engenharia Química e IV Semana da Pós-Graduação em Engenharia Química
possibilitou aos participantes um contato com profissionais renomados no cenário acadêmico e
industrial da Engenharia Química no Brasil. Além disso, o evento permitiu o diálogo acerca de
questões muitas vezes negligenciadas no cotidiano do estudante, como a questão do stress e
motivação dos estudantes, além das decisões a serem tomadas para ingressar no mercado de
trabalho.
Com relação à dinâmica da Jornada, foi mantida abertura do evento na segunda-feira, pela manhã
(assim como foi feito em 2016), de modo a otimizar o credenciamento dos participantes e auxiliar à
Organização no preparo do evento. As seleções e validações prévias de Minicursos e Visitas
Técnicas também foram mantidas, visando facilitar a organização do evento e garantir aos
participantes o direito de escolher as opções de conteúdo que mais lhes agradassem.
Esse ano a abertura da XXII JORNEQ e IV SPPGEQ contou com a participação da Orquestra
Instrumental de Uberlândia, uma orquestra de excelente qualidade formada por crianças da cidade
de Uberlândia.

Imagem da atividade:
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Figura 3 – Cerimônia de abertura.

Figura 4 – Palestras e Minicursos

Figura 5 – Apresentação de trabalhos

Figura 6 – Visitas técnicas
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Figura 7 – Comissão Organizadora

Figura 8 – Kit recebido pelos participantes

Tema:

Ciclo de Seminários em Língua Portuguesa - Atividade prevista no planejamento
Natureza da Atividade Realizada: Ensino
Caráter coletivo
Apresentação e discussão de assuntos relevantes à atualidade

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório .

Jan

Fev

Mar
X

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

Público Alvo:
Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia e público externo à mesma. Em
média a atividade contou com a participação de 22 participantes.
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Descrição da Atividade:
O Ciclo de Seminário em Língua Portuguesa é estruturado de modo que todos os integrantes do
grupo PET – Engenharia Química realizem uma apresentação oral e individual de aproximadamente
15 a 20 min aos demais integrantes do grupo. O tema do seminário é de caráter livre, entretanto, é
exigido que a temática abordada seja relevante e passível de debate entre o público. Ao final de
cada apresentação é realizada uma discussão do tema proposto juntamente a um feedback sobre a
postura, oralidade e desenvoltura do petiano autor do seminário. Essa segunda etapa tem a
duração aproximada de 10min, sendo que o tempo total estimado para cada apresentação seja de
25min, justificando a realização da atividade em três dias distintos. O ciclo de Seminários em Língua
Portuguesa foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017 na sala Giulio Massarani do bloco
1K. Os temas apresentados seguem descrito:
- “Consumismo Infantil e a Indústria da Propaganda” – (28/03/2017) – Leonardo Braga
- “Imigração nos Estados Unidos: Inclusão ou Expulsão?” – (28/03/2017) – Bianca França
- “Felicidade” – (28/03/2017) – Fernanda Machado
- “O Impacto da Robótica no Mercado de Trabalho” – (28/03/2017) – Giovanna Ribeiro
- “Energia Nuclear e suas Aplicações” – (28/03/2017) – Cecília Guerino
- “Narcisismo Contemporâneo” – (28/03/2017) – Guilherme Nogueira
- “Sistema de Cotas no Acesso ao Ensino Superior Público Brasileiro: justificativas e consequências”
– (29/03/2017) – Lucas Lagares
- “Água: conflitos, escassez e alternativas” – (29/03/2017) – Thaíse Silva
- “A Crise no Sistema Prisional Brasileiro e a Busca de Novas Alternativas” – (29/03/2017) – Júlia
Ranzatti
- “Geração Z e suas Problemáticas” – (29/03/2017) – Tayná Carrijo
- “Censura no Brasil” – (29/03/2017) – Ana Beatriz Belletti
- “Desastre de Mariana – Causas e Consequências” – (29/03/2017) – Fernando Lima
- "O Poder Dignificante da Monarquia” – (30/03/2017) – Nathaniel Terra
- "A Pedagogia de Pestalozzi” – (30/03/2017) – Leonardo Carvalho
- “Trabalho Infantil: causas e consequências” (17/08/2017) – Warlen Dias
- “Saúde Mental dos Universitários” (17/08/2017) – Alline Andrade
- “Reforma no Ensino Médio” (17/08/2017) – Laura Milani
- “A Importância da Motivação no Século XXI” (17/08/2017) – Victor Zema
- “Teoria da Conspiração do Aquecimento Global” (17/08/2017) – Letícia Cristina
- “Cobrança de Mensalidade em Universidades Públicas” (17/08/2017) – Igor Morais
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Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química

Justificativa para realização da atividade:
Na vida prática do profissional de engenharia há diversas situações em que é necessário utilizar-se
da habilidade da oratória. É, portanto, de suma importância que o aluno adquira e desenvolva tal
habilidade ao longo de sua graduação. A realização de Ciclo de Seminários em Língua portuguesa
é, dessa forma, uma ferramenta eficaz para capacitar os petianos a falar de forma coesa e objetiva
ao público. Além disso, as discussões realizadas ao final de cada apresentação aguçam o senso de
argumentação do grupo. Os feedbacks dados pelos colegas auxiliam na melhoria não só dos slides
apresentados, mas também na correção da postura e vícios de linguagem do apresentador. Assim,
durante a realização de tal atividade, cria-se um espaço propício para que o petiano treine sua
habilidade de oratória garantindo melhores resultados em apresentações em congressos e eventos
científicos bem como em outros ambientes os quais exigem a capacidade de falar e argumentar em
público.

Resultados alcançados com a atividade:
Com a realização do Ciclo de Seminários em Língua Portuguesa notou-se um grande salto na
capacidade argumentativa e expositiva dos petianos, os quais tornaram-se mais confiantes e
preparados para apresentações em ambientes externos. Assim, pode-se inferir que a atividade
realizada cumpriu com os objetivos previamente debatidos.

Comentário Geral:
A continuidade desta atividade é bem vista pelos petianos, devido ao enriquecimento que ela
proporciona. Então, será realizada no próximo ano.

Imagem da atividade:

Tema:
Minicursos - Atividades previstas no planejamento
1) Matemática Básica para Engenharia Química
2) Introdução à lógica de programação.
3) Introdução ao software CorelDRAW.

Natureza da Atividade Realizada: Ensino
Caráter coletivo
Realização de minicursos de temas diversos
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Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório .

Jan

Fev

Mar

Abr
1
2

Mai

Jun
3

Jul

Ago
1

Set
2

Out

Nov

Dez

Público Alvo:
1) Alunos cursando o 1o ano do curso de Engenharia Química.
2) Alunos cursando o 1° ano do curso de Engenharia Química.
3) Comunidade interna da UFU.

Descrição da Atividade:
Em conjunto com colaboradores, como alunos de Graduação, Pós-Graduação e docentes
convidados, o grupo PET Engenharia Química ofereceu aos demais alunos da Graduação, assim
como para discentes da Universidade Federal de Uberlândia como um todo, uma série de
minicursos extracurriculares que contemplaram assuntos variados para aprofundamento nos
conhecimentos de Engenharia Química e também o auxílio na utilização de algumas ferramentas
essenciais à realização de uma série de atividades, como alguns softwares altamente utilizados.
Uma explicação mais bem aprofundada de cada um dos cinco minicursos realizados é encontrada a
seguir:
Minicurso 1) No ano de 2017 realizou-se o minicurso duas vezes, para os ingressantes de 2017-1 e
para os ingressantes de 2017-2. Nas duas edições, uma em cada semestre, os petianos Guilherme
e Leonardo Braga foram os responsáveis por ministrar o conteúdo programado. Como
colaboradores no primeiro semestre estavam presentes o petiano Lucas e o petiano egresso
Nathaniel. Já no segundo semestre, as petianas Alline, Laura e Letícia colaboraram para a
realização do evento. Em relação ao número de participantes, na primeira edição do ano contou-se
com a participação de cerca de 30 participantes e na segunda edição com 22 participantes. A carga
horária total do minicurso foi de 6 horas distribuídas ao longo de três dias em ambas as edições.
A didática do minicurso funcionava com a exposição do conteúdo programado em forma de
apresentação expositiva (projetor) atrelado a uma lista de exercícios para auxiliar na fixação dos
conceitos matemáticos. Ao longo do minicurso, os colaboradores estavam presentes para sanarem
as possíveis dúvidas e atender aqueles que poderiam apresentar dificuldades maiores ao longo da
explicação.
Minicurso 2) O minicurso possui o objetivo de introduzir a Lógica de Programação e a linguagem
C/C++ para facilitar o aprendizado dos alunos na disciplina “Algoritmos e Programação de
Computadores”, presente no fluxo curricular do curso de Engenharia Química. A primeira edição do
minicurso foi realizada nos dias 17, 18 e 19 de abril. As petianas Giovanna Ribeiro Nunes e Júlia
Navarro Ranzatti Costa o ministraram com o auxílio das petianas Ana Beatriz Belletti Lopes Aires,
Bianca França de Oliveira, Cecília Guerino Miranda e Fernanda Cristina da Silva Machado. Já a
segunda edição, foi ministrada pelas petianas Giovanna Ribeiro e Bianca França nos dias 4, 5 e 6
de setembro com o apoio dos petianos Igor Almeida de Morais, Warlen Agnelo Dias, Victor Borges
Zema Rosa, Ana Beatriz Belletti e Júlia Navarro. Os minicursos foram ministrados no laboratório de
informática do curso de Engenharia Química, localizado no bloco 5K da Universidade Federal de
Uberlândia, com duração de 6 horas em ambas as edições.
Minicurso 3) Com o intuito de auxiliar na utilização ferramentas fundamentais de um software de
desenho gráfico, o grupo PET Engenharia Química ofertou aos demais alunos da Graduação, bem
como para os discentes da Universidade Federal de Uberlândia, o minicurso extracurricular de
CorelDraw. O CorelDraw é um programa para criação de desenhos com vetores, ou seja, retas com
direção, sentido e comprimento. É muito utilizado por designers para fazer ilustrações e montar
layouts diversos, pois disponibiliza uma ampla gama de recursos, assim como para engenheiros no
setor de Marketing. O minicurso foi ofertado nos dias 26, 27 e 28 de Junho no laboratório de
informática do curso de Engenharia Química, localizado no bloco 5K da Universidade Federal de
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Uberlândia. Foi ministrado pelos petianos Cecília Guerino e Lucas Lagares, com a colaboração das
petianas Ana Beatriz e Bianca como monitoras.

Promotores da atividade:
1) Grupo PET Engenharia Química.
2) Grupo PET Engenharia Química.
3) Grupo PET Engenharia Química.

Justificativa para realização da atividade:
Minicurso 1) A finalidade de tal minicurso era auxiliar os calouros ingressantes no curso de
Engenharia Química revisando conceitos básicos para nivelamento do conhecimento em
matemática e reforço nesta matéria que compõe fortemente as disciplinas dos primeiros períodos de
Engenharia. Este minicurso promove uma interação entre os ingressantes e os petianos para
ampliação dos conhecimentos, que muitos não tiveram anteriormente. Desta maneira, este
minicurso tem o intuito de evitar o número de reprovações de disciplinas que necessitem de
matemática (Cálculo, Álgebra, Física, Geometria Analítica, dentre outras), além de evitar a evasão,
que ocorre principalmente nos primeiros semestres do curso.
Minicurso 2) O algoritmo, no âmbito da computação, é uma sequência ordenada de ações e funções
predeterminadas por um programador para ser executada por uma máquina, o computador. Dessa
forma, a lógica de programação é uma ferramenta importante para facilitar o entendimento e a
construção de algoritmos. Porém, esse assunto não é abordado na maioria das escolas brasileiras
de ensino médio e, portanto, há a necessidade de promover uma atividade para que os alunos se
habituem à área computacional e para apresentar métodos que estabelecem uma lógica coerente
visando a solução de problemas computacionais.
Minicurso 3) O Marketing tem uma grande importância para a empresa no mercado de hoje. Muitos
engenheiros necessitam qualificar-se nesse aspecto, para que angariem recursos que abrangem
esse ramo do conhecimento. O CorelDRAW é um dos softwares mais utilizados para trabalhos
gráficos de elevada qualidade e possui, dessa maneira, grande relevância, principalmente para
realização e divulgação de grandes eventos. Desde a primeira edição, evidenciou-se uma grande
procura dos discentes de variados cursos de graduação e de entidades estudantis, como os
próprios grupos PET de toda Universidade e as empresas juniores, buscando a realização e
aprimoramento nessa área do conhecimento. Em contrapartida, esse minicurso, para o PET
Engenharia Química, mostrou-se uma ferramenta eficaz para capacitar os novos ingressantes do
grupo, que futuramente serão responsáveis pela elaboração gráfica de todas as atividades.

Resultados alcançados com a atividade:
Minicurso 1) A participação dos alunos foi efetiva no decorrer da atividade. A grande maioria se
mostrou interessada em revisar os conceitos básicos de matemática, pois muitos alunos não se
recordavam de todos os conceitos expostos. Em relação aos minicursos dos anos anteriores
acrescentou-se novos conceitos que pudessem auxiliar ainda mais na fixação para as matérias
posteriores, graças às avaliações realizadas ao final de cada minicurso. Muitos participantes
trouxeram outras listas de exercícios das disciplinas em que estavam cursando e novas dúvidas
referentes a outros conteúdos foram surgindo, o que foi enriquecedor para aprimorar o
conhecimento dos alunos em disciplinas na graduação que envolvam matemática.
Minicurso 2) Em virtude da capacidade do laboratório de ensino, 25 vagas foram disponibilizadas
para a realização do minicurso. Em ambas edições, as vagas foram totalmente preenchidas, o que
demonstra a importância dessa atividade para os alunos de graduação, que têm dificuldade com a
lógica de programação. Além disso, os participantes mostraram-se empenhados e bastante
participativos durante o minicurso.
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Minicurso 3) O minicurso de CorelDraw lecionado pelo grupo obteve êxito em todos os critérios de
avaliação, sendo muito elogiado pela comunidade acadêmica e pelos petianos participantes. Todos
os inscritos compareceram durante todos os dias do minicurso e conseguiram desenvolver os
exercícios propostos. Os monitores foram elogiados pela atenção dada a todos os participantes,
ajudando no melhor andamento do minicurso. No último dia, foi oferecido um coffee-break para os
presentes e um questionário foi entregue para que os participantes apreciassem toda a atividade.
Como um todo, a atividade foi bem avaliada, incentivando a realização desse minicurso para o
próximo ano. Para consolidar o conhecimento, ficou decidido que nos próximos minicursos o grupo
indicaria cursos de aprofundamento e apostila gratuitas online.

Comentário geral:
Minicurso 1) A atividade alcançou o seu propósito satisfatoriamente e a avaliação dos alunos
participantes foi positiva e importante para a manutenção do conteúdo proposto e a melhoria
contínua da atividade ministrada.
Minicurso 2) A realização do minicurso no início de cada semestre continuou superando as
expectativas do grupo, que se preocupou em atender um número maior de estudantes através de
um aumento no número de petianos monitores devido à grande demanda por essa atividade de
ensino.
Minicurso 3) O minicurso de CorelDraw tornou-se uma das atividades mais esperadas do ano para
os discentes do curso de Engenharia Química e para a comunidade interna em geral. A procura por
essa capacitação envolve outros grupos PET e empresas juniores da UFU. Essa atividade foi bem
elogiada pelos participantes do ano de 2017. Nas próximas edições, esse minicurso envolverá mais
ferramentas para o aprendizado e até indicações de cursos online que aprofundem o conhecimento
dos participantes mais interessados.
Os minicursos assim como as demais atividades do grupo foram avaliados pelos participantes.

Imagem da atividade:
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Tema: Desafio em Engenharia Química (Desafio-EQ) – Atividade não prevista no planejamento
Natureza da atividade realizada: Ensino

Caráter coletivo.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan
Fev
X
X
Público Alvo:

Mar
X

Abr
X

Mai
X

Jun
X

Jul
X

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Discentes do curso de graduação em Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia.

Descrição da Atividade:
O Desafio-EQ foi um projeto que surgiu da necessidade dos estudantes do Curso de Graduação em
Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) de desenvolvimento e aplicação
de um processo químico industrial. Idealizado pelo Diretório Acadêmico da Engenharia Química
(DAEQ) e executado em parceria com a Empresa Júnior da Engenharia Química (ConsultEQ) e o
Programa de Educação Tutorial da Engenharia Química (PET-EQ), esse projeto teve como principal
intenção o incentivo, aperfeiçoamento e melhor aprendizado dos graduandos dos cursos
de Engenharia Química e Engenharia de Alimentos, conciliando teoria e prática de processos. Em
2017, ano da primeira edição, vem à tona um tema bastante atual: Universo Cervejeiro: Produção e
Inovação.

Promotores da atividade:
Grupo PET – Engenharia Química, Empresa Júnior ConsultEQ e Diretório Acadêmico da
Engenharia Química

Justificativa realização da atividade:
O projeto tem como principal intenção incentivar, aperfeiçoar e fomentar o aprendizado dos
graduandos, conciliando teoria e prática na área de processo; fortalecer o vínculo entre as
cervejarias artesanais e a universidade através da troca de informações e construção do
conhecimento coletivo e contribuir para o empreendedorismo e para a cultura cervejeira.

Resultados alcançados:
Cerca de cem discentes participaram do evento, formando ao todo vinte equipes. A primeira fase foi
escrita, avaliando o conhecimento técnico dos discentes sobre o assunto. Somente cinco equipes
foram aprovadas para a segunda etapa, que era a confecção da cerveja artesanal. O evento foi um
sucesso, onde todas as cervejas produzidas foram enquadradas no estilo (Blonde Ale), sendo
julgadas por uma comissão especializada. A premiação foi uma visita técnica a uma cervejaria
artesanal da cidade de Uberlândia, brindes que os patrocinadores da região forneceram e
certificados de participação. O evento trouxe vivência e aprendizado tanto para os participantes
quanto para a comissão organizadora.

Comentário Geral:
Os participantes relataram que o evento despertou uma visão diferente do curso de graduação,
mostrando que na universidade o discente aprende muitos recursos que podem aplicar em diversas
áreas do conhecimento, inclusive no empreendedorismo. Muitos dos participantes continuaram a
produzir cervejas artesanais e pensam, futuramente, gerir um empreendimento. As empresas
cervejeiras da região do triângulo mineiro reconheceram o trabalho realizado pela universidade e
pelos discentes, abrindo espaços para futuros diálogos e trocas de experiências.
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Imagem da atividade:

Tema: Capacitação dos Petianos – Atividade prevista no planejamento
Coaching – Novos Hábitos para Grandes Resultados

Natureza da atividade realizada: Ensino
Caráter coletivo.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar
X

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Público Alvo:
Alunos que fazem parte do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Química no ano
de 2017.

Descrição da Atividade:
Diante da rotina exaustiva em que os petianos estão inseridos, faz-se necessário o estabelecimento
de novas práticas diárias para aprimoramento das habilidades dos petianos. Por esta razão, o
engenheiro eletricista Marcos Barros foi convidado pelo grupo para ministrar um Coaching com o
tema “Novos Hábitos para Grandes Resultados”, em que foi explicada a importância da criação de
pequenos hábitos para obtenção de grandes objetivos. A atividade foi realizada no dia 28 de março
de 2017, na Universidade Federal de Uberlândia.
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Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química, com ministração do engenheiro Marcos Barros.

Justificativa realização da atividade:
Para que um grupo dê o melhor de si para a comunidade acadêmica e externa, é necessário que,
primeiramente, esteja bem internamente. Torna-se necessária, portanto, a capacitação de seus
membros, seja intelectualmente, moralmente ou relacionados técnicas de trabalho, pois assim serão
capazes de exercer com excelência suas atribuições. Estas atividades de capacitação visam o
treinamento de cada petiano para torná-los profissionais aptos a cumprir seus objetivos, além de
promover a integração entre os membros, para que melhor trabalhem em grupo.

Resultados alcançados:
A atividade foi satisfatória e enriquecedora para todo o grupo, além da adoção dos métodos
ensinados durante a atividade. Posteriormente, o engenheiro foi convidado para realizar uma
palestra na semana acadêmica – XXII Jornada em Engenharia Química – realizada anualmente
pelo grupo.

Comentário Geral:
Foi frisada a importância do acréscimo de atividades de capacitação para o próximo ano.

Imagem da atividade:

3.2. ATIVIDADES DE PESQUISA
3.2.1. PESQUISA(S) COLETIVA(S)
Título: DESENVOLVIMENTO DE MODELOS DE CARROS MOVIDOS A REAÇÕES QUÍMICAS
PARA COMPETIÇÃO INTERNA
Petianos: Alline Gabriela Martins Andrade, Ana Beatriz Belletti Lopes Aires, Bianca França de
Oliveira, Cecília Guerino Miranda, Fernanda Cristina da Silva Machado, Fernando Pires de Lima,
Giovanna Ribeiro Nunes, Guilherme Augusto Nogueira Barbosa, Igor Almeida De Morais, Julia
Navarro Ranzatti Costa, Laura Fernandes Milani, Leonardo Braga Cunha, Leonardo Lima de
Carvalho, Letícia Cristina Costa Silva, Lucas Lagares Campos, Nathaniel Terra Telles Souza, Tayná
de Souza Carrijo, Thaíse Cristina da Silva, Victor Borges Zema Rosa e Warlen Agnelo Dias.
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Professor(es) orientador(es): Érika Ohta Watanabe
Parceiros/Colaboradores: Cláudio Roberto Duarte
Período: Janeiro/2017 a Outubro/2017
A inspiração para este projeto origina-se de uma competição denominada Chem E
CarCompetition, a qual consiste na construção de automóveis em pequena escala movidos por uma
reação química, juntamente com uma apresentação descrevendo a fundamentação teórica do
projeto. Desta forma, o projeto recebeu o nome de TEQ Car, foi desenvolvido um automóvel de
pequena escala movido a bateria, com mecanismo químico de parada controlado por estímulos
elétricos.
Em 2017, o grupo PET EQ esforçou-se em estruturar o carrinho e trabalhar em sua fonte de
alimentação. Encontrou-se uma estrutura de acrílico, a qual se encaixou muito bem ao projeto,
devido ao seu baixo peso e praticidade na montagem, a qual dispensou a construção de uma
estrutura metálica.
Durante todo o projeto, a maior dificuldade encontrada foi em relação à fonte de
alimentação limpa, visto que optamos por trabalhar com estímulos elétricos. Testou-se diversos
tipos de pilhas, porém nenhuma atendeu a necessidade elétrica exigida para alimentar o arduíno e
os quatro motores de corrente contínua. Em todos os casos testados, a relação entre voltagem
fornecida e peso da pilha era inviável ao projeto. Então, diante dos empecilhos encontrados, optouse por colocar uma bateria como fonte de alimentação.
O mecanismo de parada, consiste em uma reação relógio e um sensor de luminosidade
LDR (Light Dependent Resistor), que foi acoplado a um arduíno. O funcionamento deste
componente é dependente da luz incidente, assim, quanto maior a luz incidente, menor é a sua
resistência. Desta forma, incorporou-se um suporte que abarca uma reação química (com mudança
na coloração), para que houvesse o controle de luminosidade incidente no sensor. Com o controle
desta reação química foi possível identificar o tempo de movimentação do protótipo, controlando a
sua velocidade pela programação do arduíno.
Assim, em 2017 foi possível concluir o projeto TEQ Car, o qual contribuiu significativamente
ao grupo, inserindo conhecimento de várias áreas de engenharia, principalmente, no campo
eletrônico e estrutural.

Figura 1: Arduíno

Figura 2: Início e fim da reação relógio
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Título: RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS AULAS DE LABORATÓRIO DE
ENGENHARIA QUÍMICA
Petianos: Alline Gabriela Martins Andrade, Ana Beatriz Belletti Lopes Aires, Bianca França de
Oliveira, Fernanda Cristina da Silva Machado, Fernando Pires de Lima, Giovanna Ribeiro Nunes,
Guilherme Augusto Nogueira Barbosa, Igor Almeida De Morais, Julia Navarro Ranzatti Costa, Laura
Fernandes Milani, Leonardo Braga Cunha, Leonardo Lima de Carvalho, Letícia Cristina Costa Silva,
Lucas Lagares Campos, Nycole Vir Silva, Tayná de Souza Carrijo, Thaíse Cristina da Silva, Victor
Borges Zema Rosa e Warlen Agnelo Dias.
Professor(es) orientador(es): Érika Ohta Watanabe
Parceiros/Colaboradores: Cláudio Roberto Duarte
Período: Agosto/2017 a Dezembro/2017
A Engenharia Química possui em sua grade curricular disciplinas de Laboratório de
Engenharia Química, as quais tem como objetivo realizar planejamento estatístico de experimentos,
tratamentos estatísticos, calibração de instrumentos de medida de vazão e temperatura,
experimentos em cinética, reatores, fenômenos de transporte e operações unitárias. No entanto,
algumas práticas deixaram de serem realizadas devido à falta de manutenção dos equipamentos.
Assim, o grupo PET Engenharia Química em conjunto com os professores que lecionam esta
matéria, iniciou um trabalho de restauração destes equipamentos.
Inicialmente, os petianos dividiram-se para facilitar o andamento das seguintes atividades:
levantamento dos equipamentos a serem restaurados, lista de materiais necessários e restauração.
O grupo optou por trabalhar uma restauração por vez. Iniciou-se o trabalho de reparo do aparato de
Perda de Carga. Neste, fez-se a identificação do problema e a troca dos itens necessários. O
projeto está na fase de testes para garantir o perfeito funcionamento do mesmo. Com a sua
finalização, o trabalho de reparo em outra aparelhagem será iniciado.
Este projeto, além de impactar positivamente na graduação, com o retorno de práticas
importantes, permite que o grupo aplique os conhecimentos já vistos na graduação.

3.2.2. PESQUISAS INDIVIDUAIS
Título: USO DE ROTINAS COMPUTACIONAIS COMO FERRAMENTA COMPLEMENTAR PARA O
APRENDIZADO EM ENGENHARIA QUÍMICA
Petiano: Alline Gabriela Martins Andrade
Orientador: Fran Sérgio Lobato
Período: Agosto/2017 a Dezembro/2017
Resumo: Em engenharia, os modelos matemáticos que representam os diferentes fenômenos
encontrados na natureza são inerentemente complexos. Neste caso, durante as aulas teóricas,
inúmeras simplificações devem ser realizadas de modo que estes modelos possam ser resolvidos
analiticamente. Nos últimos anos, o uso de computadores nas diferentes disciplinas dos cursos de
engenharia tem-se tornado imprescindível para um maior entendimento destes fenômenos. Isto se
deve, entre outros fatores, ao desenvolvimento e aprimoramento dos processadores dos
microcomputadores, bem como do desenvolvimento de linguagens de programação Open Source
(código aberto). Estes dois fatores, associado aos métodos numéricos empregados para a
integração de sistemas diferenciais, tem permitido a resolução de modelos mais realísticos. Diante
do que foi apresentado, o objetivo desta pesquisa é o desenvolvimento de rotinas computacionais
para auxiliar a apresentação de estudos de casos mais próximos a realidade do engenheiro
químico. Para essa finalidade, considera-se a linguagem de programação Scilab para a
implementação de rotinas empregadas nas disciplinas Fenômenos de Transporte I, II e III.
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Título: Efeitos da extração de óleo de milho com CO2 em condições supercríticas
Petiana: Ana Beatriz Belletti Lopes Aires
Orientador: Profa. Dra. Carla E. Hori e Profa. Dra. Erika O. Watanabe
Período: janeiro/2017 a dezembro/2017
Resumo: Em decorrência do aumento da população, a demanda de óleos vegetais vem
aumentando gradualmente. Na extração convencional do óleo de milho, o óleo é extraído do
gérmen de milho moído através de procedimentos físicos e químicos, nos quais o gérmen passa por
um processo de aquecimento, seguido de prensagem mecânica. A seguir, a extração é realizada
por solventes orgânicos, os quais deixam resíduos que são nocivos por serem tóxicos e processos
de separação subsequentes são necessários para remoção destes solventes orgânicos. Por esse
motivo, técnicas de extração que sejam ambientalmente amigáveis, sustentáveis, sem uso de
poluentes orgânicos e não prejudiciais à saúde vêm sendo desenvolvidas e aprimoradas. Diante
disso, destaca-se o uso da extração utilizando CO2 em condições supercríticas e também utilizando
cossolventes. O fluido supercrítico dióxido de carbono é o solvente mais utilizado devido a sua
temperatura crítica (31,04°C) e pressão crítica (73,8bar) relativamente baixas, não toxicidade, não
inflamável, disponibilidade em alta pureza e pode ser facilmente removido do extrato. O objetivo
desse trabalho foi estudar a extração do óleo de milho empregando dióxido de carbono em
condições supercríticas e utilizando acetona, etanol e hexano como cossolventes. Os ensaios
experimentais foram realizados em pressão de 250bar com temperaturas de 40, 60 e 80 ºC e
vazões de cossolvente de 0,01 a 0,1 mL/min e vazão de CO2 de 4 mL/min. O rendimento de óleo de
milho foi determinado e verificou-se que dentre os cossolventes utilizados, a acetona apresentou os
maiores rendimentos de óleo.
Título: ADAPTAÇÃO DE CULTURA MISTA A EFLUENTE CONTAMINADO POR BIODIESEL
Petiano: Bianca França de Oliveira
Orientador: Profª Drª Patrícia Angélica Vieira
Período: janeiro/2017 a junho/2017
Resumo: Desde a I Revolução Industrial, há um agravamento dos problemas ambientais ligado ao
mal uso do homem em relação aos seus recursos naturais. Advindo a isto, também cresceu a
preocupação em tentar reverter tais malefícios. A produção de biocombustíveis, em especial o
biodiesel, foi uma das alternativas para solucionar os problemas e alcançar um balanço energético
mais favorável. Sua classificação como energia sustentável se dá pelo fato de que sua combustão
libera uma menor quantidade de dióxido de carbono em relação aos combustíveis fósseis, e por ser
uma energia renovável. Entretanto, a grande utilização do biodiesel aumenta os riscos de
contaminações do ambiente, principalmente do solo e da água, por conta de possíveis
derramamentos acidentais durante todo o processo de produção, transporte e armazenamento do
biocombustível. Por conta disso, estudos são feitos para bioremediação de ambientes contaminados
por hidrocarbonetos de petróleo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi adaptar, inicialmente em
meio líquido, uma cultura mista com potencial capacidade de degradar biodiesel.
Título: PRODUÇÃO DE CAL A PARTIR DA DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA DO RESÍDUO GERADO
PELAS CASCAS DE OVOS ATRAVÉS DA CONCENTRAÇÃO DE ENERGIA SOLAR POR LENTES
DE FRESNEL
Petiano: Bianca França de Oliveira
Orientador: Profo Dro Luiz Gustavo Martins Vieira
Período: junho/2017 a dezembro/2017
Resumo: A indústria alimentícia gera grandes quantidades de resíduos de cascas de ovos e é
crescente a preocupação com seu descarte ambientalmente adequado, o que tem despertado uma
busca por meios alternativos de tratar estes rejeitos. A casca de ovo apresenta uma composição
rica em sais minerais, podendo ser utilizada nas mais diversas indústrias e apesar disso é pouco
valorizada. Uma forma de contribuir para a destinação final destes rejeitos será o seu
reaproveitamento para a produção de cal, que é um material utilizado em diversas aplicações,
desde as indústrias alimentícias, até siderúrgicas, celulose e papel e na construção civil. Sendo
assim, a utilização destes resíduos irá tratar poluentes como matérias-primas alternativas para a
produção de cal, visando agregar valor, trazendo benefícios para a sociedade e a proteção ao meio
ambiente. Uma opção energética sustentável que vem se destacando é a energia solar, que além
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de limpa é também renovável. Este trabalho pretende empregar a energia solar para realizar a
decomposição térmica de resíduos de cascas de ovos, utilizando lentes de Fresnel para concentrar
a energia solar e produzir cal (CaO).
Título: ANÁLISE DA DESIDRATAÇÃO DE SPIRULINA PLATENSIS POR INFRAVERMELHO
Petiano: Cecília Guerino Miranda
Orientador: Prof. Dr. Marcos Antônio de Souza Barrozo
Período: janeiro/2017 a junho/2017
Resumo: A Spirulina platensis é uma espécie de microalga que pertence ao filo Cyanobacteria.
Muito conhecida pelos seus vários fins comerciais, é utilizada principalmente como suplemento
nutricional por apresentar elevada variedade de nutrientes essenciais, o que torna necessário uma
melhor análise da viabilidade da mesma. A Spirulina platensis também possui um alto teor de
umidade, aumentando os risos de contaminação por micro-organismos, dessa forma, a
desidratação se mostra uma alternativa bastante viável para sua preservação e armazenamento.
Dentre as técnicas disponíveis, o uso de radiação infravermelha aparece como bastante eficiente,
permitindo desidratações rápidas e uniformes. Assim, objetivo desse trabalho foi avaliar os efeitos
da desidratação por infravermelho da Spirulina platensis em diferentes temperaturas e seus
impactos em seus compostos bioativos presentes, a fim de verificar sua qualidade para utilização
como suplemento alimentar. Pôde-se certificar que, em condições específicas, após a desidratação
foi possível obter teores de bioativos próximos ou até mesmo superiores à Spirulina in natura.
Título: DETERMINAÇÃO DE TERMOS FONTES EM PROBLEMAS DE BIO-TRANSFERÊNCIA DE
CALOR USANDO O ALGORÍTIMO DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL
Petiano: Fernanda Cristina da Silva Machado
Orientadores: Prof. Dr. Fran Sérgio Lobato e Prof. Dr. Luiz Gustavo Martins Vieira
Período: maio/2017 a dezembro/2017
Resumo: Nos dias atuais, o uso de ferramentas computacionais torna possível a análise de estudos
de caso cada vez mais realistas, sem ter que, necessariamente, realizar procedimentos
experimentais, visto que estes podem ter, por exemplo, de grande custo operacional. O estudo do
mecanismo de transferência de calor em tecidos configura-se uma área de grande interesse nos
dias atuais devido à quantidade de aplicações que podem ser encontradas. Apesar do crescente
interesse, na literatura especializada não são vastos os trabalhos que envolvem o estudo do
mecanismo de transferência de calor em tecidos, visando sua aplicabilidade no diagnóstico de
queimaduras de pele e na determinação de termos fontes utilizados para procedimentos cirúrgicos.
Resumidamente, o objetivo deste plano é aplicar a simulação e otimização do processo de biotransferência de calor em duas aplicações considerando o Algorítimo de Evolução Diferencial
(AED); contribuindo, portanto, com estas áreas de forma a ajudar na difusão do conhecimento.
Título: ANÁLISE EXPERIMENTAL E VIA FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS DO
ESCOAMENTO DE DIFERENTES MATERIAIS EM TAMBOR ROTATÓRIO COM SUSPENSORES
Petiano: Fernando Pires de Lima
Orientadores: Prof. Dr. Claudio Roberto Duarte e Prof. Dr. Marcos Antonio de Souza Barrozo
Período: janeiro/2017 a novembro/2017
Resumo: Os secadores rotatórios são equipamentos vastamente utilizados em vários segmentos
industriais. Mesmo sendo objeto de vários estudos, existe uma deficiência no estudo do
comportamento dinâmico das partículas nestes equipamentos. O tambor pode ser classificado pela
posição em que ocorre a primeira descarga. Se ela ocorrer em uma posição angular acima de 0°, o
secador estará subcarregado e quando ocorrer abaixo de 0°, estará sobrecarregado. Então, um
secador operará em seu carregamento ideal quando a primeira descarga ocorrer exatamente na
posição 0°. Apesar do amplo uso desses equipamentos, é preciso elaborar modelos para estimar
sua carga ideal. Logo, foi adotada uma técnica de análise de imagens, baseada na área ocupada
pelos sólidos nos suspensores, para estimar o carregamento ideal. Para verificar os resultados
experimentais obtidos, utilizou-se duas ferramentas computacionais: a fluidodinâmica computacional
(CFD) e o método dos elementos discretos (DEM).
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Título: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NOS PRODUTOS GERADOS DURANTE A PIRÓLISE
ANALÍTICA DA MICROALGA Chlamydomonas reinhardtii
Petiana: Giovanna Ribeiro Nunes
Orientador: Prof. Dr. Luiz Gustavo Martins Viera
Período: janeiro/2017 a dezembro/2017
Resumo: Neste trabalho, a microalga Chlamydomonas reinhardtii foi caracterizada e seu potencial
para formação de combustível e produtos químicos foi avaliado. Para investigar a formação dos
produtos advindos da pirólise, foi utilizada a técnica de pirólise analítica (Py-GC-MS) a diferentes
temperaturas (450°C, 550°C, 650°C e 750°C) em um Pyroprobe CDS 5200. A partir da pirólise
analítica foi possível observar que o aumento da temperatura contribuiu para o aumento da
variedade dos hidrocarbonetos e para diminuir o número de compostos oxigenados. Entre esses
hidrocarbonetos formados, alguns que podem melhorar a qualidade do bio-óleo foram identificados,
como o limoneno e alguns alcanos.
Título: ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA VISANDO A CARBONIZAÇÃO
HIDROTÉRMICA.
Petiano: Guilherme Augusto Nogueira Barbosa
Orientador: Prof. Dr. Marcos Antonio de Souza Barrozo
Período: janeiro/2017 a dezembro/2017.
Resumo: A quantidade de resíduos de alimentos e de diversos tipos de materiais orgânicos pode
chegar a toneladas, e agregar valor a esses subprodutos é de interesse econômico e ambiental,
necessitando de investigação científica e tecnológica, que possibilite sua utilização eficiente,
econômica e segura. Energeticamente, biomassa é todo recurso renovável proveniente de matéria
orgânica, sendo ela animal ou vegetal, útil para produção de energia. A crescente alta na produção
de microalgas surge como outra alternativa na produção de bioenergia, além de agregar outras
funcionalidades a este tipo de material. Um método utilizado para a conversão térmica destas
biomassas com a finalidade de se obter material carbonizado é a carbonização hidrotérmica (HTC).
Neste processo escolhido pra metodologia de trabalho, o produto sólido rico em carbono potencial
de aplicação como combustível sólido, além de resultar em melhoria dos solos para produção
agrícola e remediação de águas poluída, é eficiente para a obtenção de resultados desejados. O
efluente líquido ainda pode ser utilizado na agricultura para enriquecimento do solo. Diferentemente
de outros tratamentos térmicos que requerem secagem prévia do material, a HTC é realizada em
meio aquoso.
Título: ESTUDO DA DINÂMICA DE PARTÍCULAS EM UM DISCO ROTATÓRIO EMPREGANDO A
ABORDAGEM NUMÉRICA LAGRANGEANA.
Petiano: Igor Almeida de Morais
Orientador: Claudio Roberto Duarte e Marcos Antonio de Souza Barrozo
Período: Julho/2017 a Dezembro/2017
Resumo: O disco rotatório é um equipamento muito utilizado nos processos de granulação. Para
uma melhor eficácia do processo, estudos envolvendo a movimentação das partículas no interior do
disco se mostram cada vez mais importantes. A abordagem Lagrangeana é uma técnica bastante
consolidada para pesquisas envolvendo o comportamento de materiais granulares. Para que se
consiga obter análise precisa da dinâmica das partículas no disco rotatório, aplicando o modelo
lagrangeano, são necessários estudos a respeito da determinação dos parâmetros de entrada do
modelo, tais como: coeficiente de restituição, de atrito estático e atrito de rolamento. Assim, durante
o ano de 2017 foram desenvolvidos aparatos experimentais e realizado a medição de cada um
destes coeficientes em diversas superfícies. Os valores encontrados foram comparados com os da
literatura e futuramente serão implementados no modelo lagrangeano para verificar a sua influência
na dinâmica das partículas no disco rotatório.
Título: INVESTIGAÇÃO DA INTEGRIDADE DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS POR MEIO DE
PROPRIEDADES ÓPTICAS
Petiano: Júlia Navarro Ranzatti Costa
Orientador: Prof. Dra. Fabiana Regina X. Batista
Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017
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Resumo: A adulteração de produtos industrializados é o modo mais frequente de fraudar um
produto para ocultar más características e condições sanitárias. Essa ação, que consiste na adição
ou remoção de substâncias na composição do produto, pode ser realizada após o processo
industrial ou até mesmo no seu início, ao receber a matéria prima. Para auxiliar os órgãos
fiscalizadores e os consumidores, inúmeras pesquisas são feitas para desenvolver técnicas e
equipamentos com o intuito de detectar possíveis fraudes. No Brasil, a mídia escrita e televisiva
reportou recentemente diversos casos de adulteração em produtos lácteos com misturas de soda
cáustica, peróxido de hidrogênio, formol e até amido. Devido a esse cenário, o trabalho teve como
objetivo avaliar as propriedades ópticas do leite para determinar um método mais eficiente de
detecção de adulteração. Para isso, utilizou-se um equipamento de baixa incerteza de medição
disponível no Instituto de Física da Universidade Federal de Uberlândia, chamado Esfera
Integradora. Através desse equipamento, foi-se possível determinar os coeficientes de absorção e
espalhamento do leite (em ambas as situações) em função do comprimento de onda (500 a 800
nm).
Título: PIRÓLISE RÁPIDA DE BIOMASSA EM LEITO DE JORRO
Petiano: Laura Fernandes Milani, Leonardo Braga Cunha e Warlen Agnelo Dias.
Orientador: Profº Dr. Marcos Antônio de Souza Barrozo
Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017
Resumo: Durante o ano de 2017 foram realizados diversos testes relacionados à pirólise rápida de
bagaço de malte com a unidade experimental de pirólise, localizada no Laboratório de Sistemas
Particulados da Faculdade de Engenharia Química, na Universidade Federal de Uberlândia (FEQUI
UFU). Após o estudo do comportamento fluidodinâmico de uma mistura de areia e bagaço de malte
em leito de jorro com diferentes composições (6 a 80% de biomassa) e a altura estática do leito (6,6
a 13,4 cm) e das condições de alimentação da biomassa para o interior deste reator. Os parâmetros
fluidodinâmicos identificados foram utilizados na seleção das condições operacionais para a pirólise
na unidade em escala de bancada. Os testes visam determinar condições favoráveis – de
temperatura do reator, vazão de alimentação, vazão de gás na entrada do reator e temperaturas no
condensador – para a produção de bio-óleo a partir da biomassa. Através dos experimentos de
pirólise executados, produziu-se um bio-óleo que pode ser usado como fonte de produtos químicos
de alto valor agregado. Através de cromatografia gasosa e espectrometria de massas identificaram
os compostos presentes no líquido. Trata-se de uma mistura rica em compostos fenólicos, que
possuem uma ampla aplicação comercial como matéria-prima ou aditivos da indústria de
processamento de produtos químicos, madeira e polímeros, ésteres para aromatizantes e agentes
de fragrância e compostos nitrogenados para indústria farmacêutica, bem como hidrocarbonetos de
cadeia longa. Também foram analisadas as composições do carvão gerado e da corrente de gás na
saída da unidade experimental, visando garantir a sustentabilidade durante o processo. A diferença
entre os compostos previamente identificados na pirólise analítica e os da pirólise em leito de jorro
pode ser atribuída principalmente à ocorrência de reações secundárias durante o processo e à
eficiência do sistema de condensação. Por isso, atualmente estão sendo realizados testes com o
objetivo de melhorar a eficiência do sistema de condensação para o aumento da recuperação do
produto líquido bem como para o aumento da fração de compostos leves no bio-óleo produzido.
Título: DESENVOLVIMENTO DE ANTI-DUST PARA PÓ
Petianos: Leonardo Lima de Carvalho e Tayná de Souza Carrijo
Orientador: Profº Dr Humberto Molinar Henrique
Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017
Resumo: No setor industrial, principalmente em setores de extração, a manipulação de materiais
particulados é constante. No entanto, em se tratando destes materiais, seu manuseio produz
bastante material particulado em suspensão, podendo ocasionar problemas respiratórios, prejuízos
econômicos e problemas ambientais. Materiais granulométricos também geram uma quantidade
excessiva de material em suspensão durante o manuseio. Contudo, existem técnicas de aplicação
de supressores de poeiras (antidust) que são bem eficazes em minimizar este efeito. Porém, a
metodologia existente não se aplica à materiais de finas partículas, visto a dificuldade em separar a
poeira do material. Diante desta problemática, o objetivo do projeto foi testar um supressor de poeira
(antidust) para materiais particulados que não sejam granulados e geram partículas em suspensão
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no ar. O estudo foi realizado com o fosfato reativo da rocha Bayóvar, visto que o mesmo se dispersa
facilmente no ar, sendo uma problemática para a região de extração. Inicialmente, os estudos se
limitaram a análises qualitativas devido a escassez de metodologias que consigam quantificar a
eficiência do supressor estudado. Devido aos bons resultados obtidos, o projeto trabalhará de forma
a quantificar resultados.
Título: IMOBILIZAÇÃO DE β-GALACTOSIDASE DE KLUYVEROMYCES MARXIANUS EM
DUOLITE A568
Petianos: Letícia Cristina Costa Silva
Orientador: Profª Dra Larissa Nayhara Soares Santana Falleiros
Período: Julho/2017 a Dezembro/2017
Resumo: Consumido em todas as fases da vida, o leite é considerado um alimento completo, sendo
rico em nutrientes e fundamental para o crescimento e desenvolvimento dos seres humanos.
(BUNACIU et al., 2016). Além do leite convencional e seus derivados, inúmeros outros produtos são
introduzidos no mercado de forma a sanar as necessidades específicas de determinados grupos
sociais, como por exemplo, leite enriquecido com cálcio e ferro, adicionado de fibras, isento de
gordura ou mesmo isento de lactose. A procura por este último é cada vez mais requerida pelo
mercado devido ao alto índice de pessoas intolerantes a este carboidrato presente no leite e seus
derivados. Diante disto, faz-se necessário o estudo da enzima β-galactosidase, responsável por
hidrolisar a lactose em glicose e galactose, como uma fonte para a fabricação de produtos
específicos para os intolerantes. A enzima pode ser obtida em plantas, animais e microrganismos. A
levedura Kluyveromyces marxianus tem se destacado por ser considerada uma enzima segura para
aplicação em processos biotecnológicos, além de apresentar um pH ótimo em região neutra.
Existem inúmeras vantagens da utilização das enzimas como biocatalisadores, como a
disponibilidade, alta atividade e especificidade. Entretanto, há dificuldades no processo, sendo que
há um alto custo de isolamento e purificação das enzimas, dificuldade com a estabilidade e também
alta sensibilidade da enzima. Diante desse problema surge o estudo das enzimas imobilizadas no
intuito de atenuar as dificuldades do processo. A imobilização das enzimas traz como vantagens a
possibilidade de reutilização da enzima, maior estabilidade da mesma, estendendo a aplicação das
enzimas. Sendo um processo interessante na utilização da enzima β-galactosidase na indústria de
laticínios, porém, não há um método ideal de imobilização, visto que cada enzima e processo
possuem suas especificidades. Diante do exposto, é clara a necessidade do estudo detalhado da
enzima β-galactosidase para sua aplicação em processos, como na elaboração de produtos para
intolerantes a lactose. Nesse seguimento, o estudo tem por objetivo estudar a influência do volume
e concentração da enzima β-galactosidase, bem como avaliar as variáveis tempo, pH e força iônica
no processo de imobilização da mesma.
Título: ESTUDO DA RELAÇÃO DO TAMANHO DE BOLHA COM A FLOTAÇÃO EM COLUNA DE
FINOS DE APATITA
Petiano: Lucas Lagares Campos
Orientador: Profº Dr. Marcos Antônio de Souza Barrozo
Período: Janeiro/2017 a Dezembro /2017
Resumo: A flotação é um processo de concentração baseado no comportamento físico-químico das
superfícies das partículas minerais presentes em uma suspensão aquosa e tem como objetivo
separar a(s) espécie(s) de interesse dos componentes de ganga presentes em um mineral. Os
agregados, formados pelas partículas hidrofóbicas aderidas as bolhas de ar, por terem menor
densidade aparente que o fluido, são conduzidos à superfície formando uma espuma onde são
retidos e separados, enquanto que as demais espécies minerais, por serem hidrofílicas, ficam
mantidas na fase aquosa sendo coletadas no fundo do equipamento. Tendo em vista que as bolhas
de ar são responsáveis pela coleta e transporte das partículas hidrofóbicas da polpa para a espuma,
torna-se fundamental o controle do tamanho e da distribuição das bolhas geradas. Para auxiliar no
controle do tamanho das bolhas utilizam-se substâncias conhecidas como tensoativos (naturais ou
sintéticas), que possuem em sua estrutura uma parte hidrofóbica e uma parte hidrofílica. Diante
disso, o objetivo deste trabalho é obter bolhas de diversos tamanhos utilizando um aerador poroso
de bronze sinterizado em formato de cone e assim obter uma relação do tamanho de bolha com o
desempenho da flotação mineral. Desta forma, foi utilizado como minério a apatita de granulometria
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fina e, as variáveis utilizadas no processo foram a vazão de ar, concentração e vazão de
alimentação de tensoativo. Para analisar o desempenho da flotação foram calculados o teor e a
recuperação de P2O5 obtido no concentrado. Os resultados permitiram verificar a influência do
tamanho de bolha na flotação de partículas finas de apatita, através da variação tanto no teor
quanto na recuperação de P2O5.
Petiano: Nathaniel Terra Telles Souza
Justificativa: Em virtude de sua aprovação no processo seletivo para uma bolsa de intercâmbio
(Programme d’Excellence Eiffel – Duplo Diploma) e visto que sua pesquisa anterior já havia sido
concluída, o petiano não se engajou em uma iniciação científica no primeiro semestre de 2017.
Título: PRODUÇÃO DE L-ASPARGINASE FÚNGICA POR FERMENTAÇÃO EM DIFERENTES
MATRIZES SÓLIDAS
Petiano: Nycole Vir Silva
Orientador: Profº. Dr. Ubirajara Coutinho Filho.
Período: Agosto/2017 a Dezembro/2017.
Resumo: A L-asparaginase é uma enzima encontrada em diferentes tipos de organismos vivos, tais
como, plantas, animais e micróbios, que pode ser aplicada em diferentes áreas comerciais, em
fármaco no tratamento de inflamações e canceres, tais como a leucemia linfoblástica aguda
recorrente em crianças e adolescentes, em alimentos na contenção de acrilamida, produto tóxico
gerado em processos de altas temperaturas. A produção de L-asparaginase fúngica por
fermentação estado sólido (FES) com diferentes matrizes sólidas foi realizada variando a adição de
nutrientes (L-asparagina e Glicose) nos suportes sólidos de farelo de arroz, torta de cerveja e
espuma de poliuretana. Foi observado que a atividade enzimática na FES com espuma de
poliuretana foi 2,6 e 2,5 vezes maiores que as observadas nas biomassas de farelo de arroz e torta
de cerveja, respectivamente. Foi observado em microscopia eletrônica de varredura um crescimento
mais homogêneo do fungo na FES com o suporte sólido de poliuretana quando comparado com as
biomassas.
Título: EFEITOS DE DIFERENTES MÉTODOS DE DESIDRATAÇÃO NOS COMPOSTOS
BIOATIVOS DA MICROALGA SPIRULINA PLATENSIS
Petiana: Thaíse Cristina da Silva
Orientador: Profº. Dr. Marcos Antonio de Souza Barrozo
Período: Janeiro/2017 a Dezembro/2017
Resumo: Tal pesquisa avaliou o efeito de quatro metodologias distintas (estufa, infravermelho,
micro-ondas e janela de refratância) na desidratação da microalga Spirulina platensis e o impacto de
suas principais variáveis nos compostos bioativos presentes nessa biomassa, mais especificamente
nos teores de fenólicos, flavonoides, ácido cítrico e ficocianina. Verificou-se que, apesar de em
todas as técnicas ser possível desidratar o material de forma satisfatória em termos de umidade e
atividade de água, cada metodologia impactou de forma diferente os compostos presentes no
material. Enquanto a exposição às radiações de infravermelho e micro-ondas provocaram
degradação considerável em todos os bioativos analisados, a desidratação em estufa só permitiu
bons resultados se realizada em baixas temperaturas, ocasionando longos tempos de desidratação.
Dessa forma, a metodologia de janela de refratância foi a que mais se destacou dentre as técnicas
analisadas, já que foi possível, em condições especificas de temperatura, obter um aumento
considerável de todos os compostos bioativos presentes no material, tanto em comparação com as
demais técnicas utilizadas quanto em relação ao material in natura, indicando o potencial uso dessa
metodologia para desidratação e aproveitamento dessa microalga
Título: AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FICOBILIPROTEÍNAS DE
CIANOBACTÉRIAS E PURIFICAÇÃO POR SISTEMAS AQUOSOS BIFÁSICOS
Petiano: Victor Borges Zema Rosa
Orientador: Profª Dra. Juliana de Souza Ferreira
Periodo: Agosto/2017 a Dezembro/2017
Resumo: Corantes são substâncias amplamente difundidas na indústria, principalmente nas áreas
de alimentos, cosméticos e têxtil. A sua crescente demanda e a necessidade por corantes naturais e
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não tóxicos vêm sendo fonte de novas pesquisas e investimentos, destacando-se a produção
destes pigmentos por micro-organismos, por fatores como a produção independentemente da época
e de condições geográficas, seu caráter não tóxico, além da facilidade de sua extração. As
cianobactérias são micro-organismos que são responsáveis pela produção de uma diversidade de
compostos de alto valor, como compostos ativos farmacológicos e como fonte de pigmentos,
utilizados como corantes. Dentre estes pigmentos, destacam-se as ficobiliproteínas (FBP) que são
proteínas providas de cor e solúveis em água. Essas proteínas podem ser isoladas como complexos
pigmentares por serem fluorescentes e representam aproximadamente 20% do peso seco total
desses organismos. Nas cianobactérias ocorrem principalmente três tipos de FBP: ficocianina (FC),
aloficocianina (AFC) e ficoeritrina (FE). De modo a favorecer a produção das FBP, tem-se estudado
fatores que afetam o crescimento das cianobactérias, a qualidade da coloração dos pigmentos
obtidos, a extração e a purificação das mesmas, sendo estas, as etapas críticas do seu processo
produtivo. A proposta deste estudo é a produção de ficobiliproteínas a partir das cianobactérias
Nostoc sp e Anabaena variabilis, e sua recuperação empregando sistemas aquosos bifásicos
(SAB). A recuperação por SAB se justifica por ser uma técnica de extração de alto rendimento e
capacidade; minimização de custos pelo menor tempo de processo e redução do consumo de
energia; facilidade de ampliação de escala; ambiente biocompatível e segurança.

Tema: Mostra de I.C. na VII Semana de Iniciação Científica e Tecnológica UFU – Atividade não
prevista no planejamento

Natureza da atividade realizada: Pesquisa

Caráter individual.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov
X

Dez

Público Alvo:
Bolsistas de Iniciação Científica, Tecnológica e do Ensino Médio e alunos de graduação inscritos no
Programa de Educação Tutorial (PET).

Descrição da Atividade:
A Mostra de Iniciação Científica é um agrupamento de apresentações de caráter científico e
tecnológico voltadas para a área de pesquisa acadêmica. São realizadas pelos alunos inscritos no
PET, nos órgãos PIBIC, PIBITI, BIC JR e PIBIC EM e alunos do ensino médio. Tem o objetivo de
expor os resultados alcançados em cada pesquisa, das quais são orientadas por um professor de
graduação. As apresentações foram realizadas no dia 23 de novembro das 8h às 13h no Centro
Esportivo Universitário (CEU) - Campus Santa Mônica.
Segue, a seguir, as pesquisas expostas pelos petianos do PET_ Engenharia Química:
“ESTUDO DA EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE MILHO EM CONDIÇÕES SUPERCRÍTICAS COM O USO
DE COSSOLVENTE” - Ana Beatriz B. L. Aires.
“ADAPTAÇÃO DE CULTURA MISTA A EFLUENTE CONTAMINADO POR BIODIESEL” - Bianca F.

Oliveira.

“COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SIMULAÇÕES VIA DEM DE
TAMBOR ROTATÓRIO COM SUSPENSORES” – Fernando Pires de Lima.
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“AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DO LEITE COMO MÉTODO PARA VERIFICAÇÃO
DO TEOR DE GORDURA E DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO” – Júlia N. R. Costa.
“CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS DA PIRÓLISE DO BAGAÇO DE MALTE EM LEITO FIXO”
– Laura F. Milani, Leonardo B. Cunha, Warlen A. Dias.
“GRANULAÇÃO DO FOSFOGESSO” – Leonardo L. Carvalho, Tayná S. Carrijo.
“SECAGEM POR REFRACTANCE WINDOW (RM) DE BAGAÇO DE MALTE” – Thaíse C. Silva.

Promotores da atividade:
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação.

Justificativa realização da atividade:
Desenvolvimento da oralidade entre os petianos do PET Engenharia Química, interação entre os
alunos de diferentes áreas acadêmicas e exposição das pesquisas realizadas e os resultados
alcançados.

Resultados alcançados:
A atividade foi satisfatória, contribuiu para o conhecimento de diferentes campos de pesquisa dentro
e fora da Engenharia Química, além de desenvolver a postura e a oralidade dos petianos perante as
apresentações de cada trabalho. No entanto, o público foi pequeno e não houve avaliação dos
trabalhos apresentados.

Comentário Geral:
Caso a atividade seja repetida em 2018, sugere-se que o tempo de exposição dos pôsteres seja
reduzida, pois alguns petianos tiveram de faltar às aulas para apresentação do trabalho. Além disso,
a presença de avaliadores e do corpo discente e docente da Universidade Federal de Uberlândia é
essencial para o sucesso de eventos desta natureza.

Imagem da Atividade:
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3.3. ATIVIDADES DE EXTENSÃO
Tema: Minicurso: Aprendendo a Brincar com a Química – Atividade Prevista no Planejamento.
Natureza da atividade realizada: Extensão/Ensino

Caráter coletivo
Realização de práticas de química básica em escolas públicas da cidade de Uberlândia.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar
X

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Público Alvo:
Alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Professor Domingos Pimentel
de Ulhôa e da Escola Municipal Professor Eurico Silva.

Descrição da Atividade:
A atividade conceitua-se na realização de experimentos que envolvem conceitos básicos de
química, utilizando materiais simples que podem ser facilmente inseridos em atividades do cotidiano
dos alunos participantes do minicurso, que são do 8° e 9° anos do Ensino Fundamental.
Inicialmente, os petianos introduzem sobre tópicos básicos da química para que os alunos tenham
embasamento sobre as práticas que serão realizadas, sabendo relacionar a teoria com a prática.
Isso facilita a compreensão e a participação dos mesmos na realização dos experimentos. Esta
atividade deixa clara a extrema relevância que a química, e a educação em si têm na formação
intelectual da população, mostrando isso desde cedo para os alunos, fazendo com que eles se
sintam estimulados a entender a ciência envolvida em vários fenômenos considerados rotineiros. As
descrições de todas as práticas ministradas pelo grupo estão compiladas em uma apostila
elaborada pelo grupo PET e aprovada pelos professores responsáveis pelas turmas.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química.
Escola Municipal Professor Domingos Pimentel de Ulhôa e da Escola Municipal Professor Eurico
Silva.

Justificativa realização da atividade:
Aumentar o interesse dos alunos por assuntos que, muitas vezes, são vistos como complicados e
que eles acabam se desinteressando, como química e física. Para isso, estimula-se a participação
dos alunos através de questionamentos, levando-os a refletir sobre a necessidade dos
conhecimentos da ciência em seu dia-a-dia. A fim de criar este maior vínculo com a química, as
experiências são realizadas com materiais simples que eles possam identificar em seu cotidiano,
além dos materiais de laboratório. De uma forma dinâmica e diferente, os fundamentos de química
aprendidos nas aulas teóricas são confirmados nas experiências.

Resultados alcançados:
Os resultados alcançados foram muito proveitosos e positivos, tendo um retorno bastante
satisfatório em relação aos alunos, sendo que muitos alegaram que conseguiram aproveitar
bastante a junção da teoria com a prática. Devido à atividade, os alunos puderam perceber uma
nova forma de aprender e entender a química.
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Comentário Geral:
As escolas foram receptivas com o Grupo PET e mostram-se agradecidas pelo trabalho realizado.
Assim torna-se possível o contato nas seguintes edições do minicurso.

Imagem da atividade:

Tema: Vem pra UFU – Atividade prevista no planejamento
Natureza da atividade realizada: Extensão/Ensino
Caráter coletivo.
Palestras e Mostra de cursos da Universidade Federal de Uberlândia.

Cronograma de Execução da Atividade:
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out
X

Nov

Dez

Público Alvo:
Estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares, e pais e profissionais da educação.
Durante o evento a universidade recebeu em torno de 5 mil alunos nos dois dias de evento.

Descrição da Atividade:
Durante os dias 26 e 27 de outubro de 2017 ocorreu o “Vem pra UFU”, evento criado e organizado
pela Diretoria de Processos Seletivos (DIRPS) da Universidade Federal de Uberlândia. Estandes
dos cursos e dos institutos foram espalhados pelo campus para receber os visitantes e fornecer
informações sobre os cursos existentes, disciplinas cursadas, o mercado de trabalho e sobre as
oportunidades na instituição. Houve também apresentação de cursos técnicos oferecidos pela UFU
e sobre os vários programas que existem dentro da universidade como os Programas de Ensino
Tutorial, Empresas Júniores, iniciação científica, bolsas de permanência entre tantas outras
oportunidades incluindo intercâmbios internacionais. Foram realizadas também, além das mostras
de cursos, palestras sobre diversos assuntos ligados aos temas da escolha profissional. O PET
Engenharia Química atuou na informação e orientação dos alunos pelo campus, assim como na
apresentação do curso. Os petianos envolvidos foram divididos em horários durante os dois dias
evento, no qual uma apresentação sobre o curso, áreas de atuação, estrutura do Curso e da
Faculdade era exibida e exposta pelos mesmos. Visitas à Faculdade também foram realizadas com
o intuito de apresentação da estrutura física e de laboratório da Faculdade de Engenharia Química.

Promotores da atividade:
Pró – Reitoria de Graduação da UFU (PROGRAD)
Colaboradores: Grupos PET, Unidades Acadêmicas, Empresas Júniores, Diretórios Acadêmicos
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Justificativa realização da atividade:
O objetivo do evento foi promover uma conexão entre a Universidade Federal de Uberlândia e os
estudantes, realizando uma mostra dos cursos e atividades existentes na instituição, de modo a
proporcionar não somente um estímulo, mas também uma inclusão desses alunos do Ensino Médio
nessa realidade de ensino superior e técnico. Os estudantes do ensino médio têm a oportunidade
de conhecer melhor os diferentes cursos ofertados pela UFU, possibilitando a escolha mais
consciente de um curso de ensino superior de acordo com os anseios destes estudantes.

Resultados alcançados:
O evento ‘Vem pra UFU” contou com a participação de um grande número de alunos do ensino
público e particular. Foram inscritas várias escolas, inclusive alunos de outras cidades próximas da
região, o que possibilitou que os alunos assistissem a palestras, obtivessem mais informações
sobre os diversos cursos ofertados pela Universidade em seus respectivos estandes, além de
poderem sanar suas dúvidas em relação a qual profissão/curso de sua preferência seguir, sobre o
mercado profissional e como são as disciplinas na UFU. Os alunos conheceram sobre os diversos
programas de ensino, pesquisa e extensão presentes na universidade e como eles podem ajudar e
complementar a sua formação acadêmica. Ao fim de cada dia do evento foram organizadas no
Centro de Convivência do campus Santa Mônica apresentações musicais para integração dos
participantes.

Comentário Geral:
O evento cumpriu o seu objetivo, recebeu uma boa avaliação da comunidade e proporcionou a
informação sobre a faculdade e o incentivo à inclusão dos alunos do ensino médio na Universidade,
sendo que aproximadamente 350 pessoas visitaram o estande do curso de Engenharia Química. A
Faculdade de Engenharia Química participou com um estande e com o apoio do PET Engenharia
Química e da Empresa Júnior do curso – ConsultEQ e do Diretório Acadêmico da Engenharia
Química - DAEQ. A palestra de apresentação do curso foi ministrada pelos integrantes das
entidades citadas acima.

Imagem da atividade:

Tema: Minicurso: Teoria e Prática Fundamentada na Engenharia Química e Química – atividade
prevista no Planejamento
Natureza da Atividade Realizada: Extensão/Ensino
Caráter Coletivo
Realização de aulas práticas de engenharia química e química básica em escolas públicas
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Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
X

Set

Out

Nov

Dez

Público Alvo:

Estudantes de Ensino Médio das Escolas Estudais João Rezende e José Inácio de Sousa

Descrição da Atividade:
O minicurso praticado nas escolas Estaduais de Uberlândia teve como objetivo oportunizar uma
aula de química e de assuntos relacionados à Engenharia Química de forma dinâmica aos alunos
do ensino médio, através da abordagem na prática dos conceitos teóricos. Além disso, esta
atividade permitiu conectar o aluno com a teoria estudada dentro das salas de aula e também com
as práticas do cotidiano. Com isto, os participantes demonstraram interesse pelo conteúdo
abordado nos experimentos e puderam sanar algumas dúvidas existentes sobre o curso de
Engenharia Química. Esta atividade, realizada para o Ensino Médio, possui um embasamento
teórico mais aprofundado, em relação ao Minicurso voltado par ao Ensino Fundamental, uma vez
que estes alunos são capazes de compreender mais facilmente os experimentos elaborados.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química.
Escola Estadual João Rezende
Escola Estadual José Inácio de Sousa

Justificativa para realização da atividade:
Esta prática é executada com objetivo de fomentar a curiosidade científica dos alunos do ensino
médio por Química, Física, Fenômenos de Transporte, Termodinâmica e Cinética de reações
químicas, uma vez que estas matérias devido a sua complexidade, são consideradas difíceis. Além
disto, a atividade tem como objetivo ajudar na aprendizagem de tais conteúdos de maneira prática.
Estes experimentos são realizados usando materiais de laboratório e caseiros, com isto o minicurso
aproxima o conteúdo teórico com práticas do cotidiano, instigando, assim, a discussão e dúvidas
dos alunos, além de estimular a atenção e curiosidade científica dos alunos.

Resultados alcançados com a atividade:
Os resultados alcançados foram positivos e satisfatórios, posto que os alunos conseguiram
entender de uma forma melhor toda a teoria abordada em aulas por meio das experiências
realizadas durante o minicurso. Os participantes demonstraram bastante interesse e a partir de
então começaram a enxergar os conceitos vistos em sala de aula de maneira mais simplificada e
mais palpável.

Comentários Gerais
As escolas estaduais foram bastante com o Grupo PET e demonstraram-se bastantes agradecidos
pelo projeto realizado. Com isto, torna-se executável o contrato nas seguintes edições do minicurso.
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Imagem da atividade:

Tema:

Palestras Temáticas - Atividade prevista no planejamento
Palestra 1: O conflituoso cotidiano dos imigrantes no Brasil
Palestra 2: Sexualidade e Gênero
Natureza da Atividade Realizada: Extensão
Caráter Coletivo
Conscientização dos alunos da Universidade Federal de Uberlândia e comunidade externa em
relação ao preconceito étnico e à questão de gênero

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul
1

Ago

Set

Out

Nov

Dez
2

Público Alvo:
Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia e comunidade externa à mesma.

Descrição da Atividade:
Palestra 1) O Brasil, desde o período colonial, recebe imigrantes de variadas nacionalidades, o que
confere ao país uma riqueza cultural e étnica. Entretanto, o apoio das autoridades brasileiras é
falho. A atual conjuntura política de alguns países contribuiu significativamente para o aumento de
imigrantes no Brasil. Desta forma, faz-se necessário a atualização das políticas vigentes e
implantação de medidas que melhorem o cotidiano vivenciado por estes estrangeiros e a
abordagem do preconceito étnico. Nesse sentido, com o intuito de conscientizar a população a
respeito dessa temática foi realizada uma mesa redonda na Universidade Federal de Uberlândia,
aberta ao público externo, na qual imigrantes compartilharam informações, experiências vivenciadas
e preconceito sofrido.
Palestra 2) Na atual conjuntura, a diversidade de gêneros leva a discussões em todo território
nacional. Entretanto, mesmo sendo um tema amplamente discutido, percebe-se um certo
desconhecimento da sociedade em relação ao assunto; o que gera o preconceito e a intolerância.
Nesse sentido, foi realizado um cine-debate na Universidade Federal de Uberlândia, aberto ao
público externo, onde foi apresentado um documentário amador e, na sequência, foi feito um debate

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

conduzido pela professora Fátima Lúcia Dezopa Parreira da Escola Estadual Messias Pedreiro, com
o propósito de levar o respeito e a tolerância ao público local.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química e Grupo PET Engenharia Biomédica.

Justificativa para realização da atividade:
1) O Estatuto do Estrangeiro contribui para a criminalização do imigrante, vetando-o do direito de
participar de sindicatos, associações, partidos políticos e, até mesmo, de manifestações políticas.
No entanto, apesar da existência de políticas não tão favoráveis aos estrangeiros, o número destes
não parou de crescer. Em maio de 2017, sancionou-se a Lei de Migração, a qual repudia-se o
preconceito, o racismo e qualquer outra forma de discriminação contra o estrangeiro, além de
garantir igualdade de condições nos direitos à vida, liberdade, segurança e propriedade, bem como
no acesso a serviços públicos. Apesar da criação da Lei de Migração, os imigrantes ainda
enfrentam muitas dificuldades e preconceito étnico. Nesse contexto, a mesa redonda foi realizada
com o propósito de conscientizar à comunidade externa a respeito dos desafios que os estrangeiros
enfrentam no nosso país.
2) Devido à falta de informação referente às questões de gênero, atividades que abordem essa
temática são necessárias para conscientizar a população de que a forma como o ser humano se
identifica ou se relaciona na sociedade independe do seu sexo biológico.

Resultados alcançados com a atividade:
1) O evento contou com a participação de muitos discentes da Universidade Federal de Uberlândia
e comunidade externa. O evento foi bastante elogiado pelos participantes e durante a mesa redonda
muitas dúvidas foram sanadas, confirmando o interesse do público pelo tema abordado.
2) O evento contou com a adesão de diversos públicos, dentre alunos da Universidade, do ensino
médio e comunidade externa. A adesão positiva dos participantes revela a importância de
desenvolver atividades como esta como forma de conscientizar a população.

Comentário Geral:
1) A mesa redonda contou com palestrantes que atuam como profissionais na cidade de
Uberlândia-MG, além de professores e alunos, também imigrantes da Universidade Federal de
Uberlândia. Assim, foi possível abordar o tema sob diferentes pontos de vista o que despertou a
curiosidade do público.
2) A maneira como a professora Fátima abordou o assunto instigou a curiosidade dos presentes,
tornando a discussão mais dinâmica e enriquecedora. Durante o evento, os participantes foram
bastante participativos, confirmando a necessidade de realizar atividades que abordem essa
temática.

Imagem da atividade:
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Figura 1: Palestra 1 - O conflituoso cotidiano dos imigrantes no Brasil

Figura 2: Palestra 2 - Sexualidade e Gênero
Tema: Visita de caráter social – Atividade prevista no planejamento
Natureza da atividade realizada: Extensão
Caráter coletivo.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun
X

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Público Alvo:
Alunos que fazem parte do Programa de Educação Tutorial do curso de Engenharia Química no ano
de 2017, alunos do curso de Engenharia Química e Centro Comunitário "Sal da Terra".

Descrição da Atividade:
Diante do fato de que muitos petianos não residirem anteriormente em Uberlândia e, por isso, não
têm contanto com atividades de caráter social na cidade, estes sentiram a necessidade de conhecer
um projeto relacionado a isso. O projeto escolhido foi o centro Comunitário “Sal da Terra”, o qual se
situa no bairro Shopping Park e é dirigido pelo professor Marcos Antônio de Souza Barrozo da
Faculdade de Engenharia Química da UFU.
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Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química.

Justificativa realização da atividade:
A iniciativa de visitar o Centro Comunitário partiu da necessidade que os petianos sentiam de ter
contato com alguma entidade voltada ao trabalho voluntário. O PET-Engenharia Química acredita
que este tipo de atividade contribui para a formação moral e social do grupo, tornando seus
membros cidadãos melhores e mais capacitados para exercer suas atribuições.

Resultados alcançados:
A atividade foi satisfatória, uma vez que aproximar a universidade da comunidade em geral vai
muito além de qualquer atividade acadêmica desenvolvida. Notou-se também que o grupo ficou
bastante impressionado ao conhecer a quantidade e a qualidade das atividades que são
desenvolvidas no Centro Comunitário.

Comentário Geral:
A continuidade de atividades como esta foi frisada pelo grupo.

Imagem da atividade:

Tema: Interação com o PET – Atividade prevista no planejamento
Natureza da atividade realizada: Extensão
Caráter Coletivo
Cronograma de Execução da Atividade:

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov
X

Dez

Público Alvo:
Comunidade de Uberlândia e outros grupos PETs envolvidos

Descrição da Atividade:
O grupo INTERPET-UFU, formado pelos grupos PETs da Universidade Federal de Uberlândia,
desempenhou uma atividade de caráter coletivo com o propósito de realizar práticas relacionadas a
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cada curso e ao cotidiano da comunidade, tais como experimentos, gincanas e informações. Esta
atividade é realizada em um ambiente de grande circulação de pessoas, como o Parque do Sabiá –
Uberlândia, onde cada grupo PET expõe de forma clara para o público presente, uma atividade
realizada pelo mesmo. O PET Engenharia Química demonstrou, ao público infantil e adulto, a
química dentro e fora do dia-a-dia, realizando experiências com produtos simples e domésticos,
como sabão em pó, detergente, vinagre, leite, bicarbonato de sódio, entre outros. Efetivamente, o
público pôde aprender alguns conceitos presentes na profissão do engenheiro químico e no
cotidiano de maneira descontraída e compreensível, proporcionando muito conhecimento a todos os
envolvidos.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química
Grupo INTERPET - UFU

Justificativa para realização da atividade:
A fim de promover a integração entre os grupos PETs e a comunidade, a realização desta atividade
propicia o questionamento por parte do público, enriquecendo a troca de experiência e didática,
visto que os petianos abordam os assuntos envolvidos de diferentes formas para melhor
compreensão do público adulto e infantil. A possibilidade de conhecer as diferentes atividades
proporcionadas pelos grupos PETs presentes e poder levar os conhecimentos acadêmicos
adquiridos para a comunidade é o que instiga todos os envolvidos a prosseguir com a realização
deste evento.

Resultados alcançados:
Os resultados alcançados pela atividade foram satisfatórios, visto que a intenção de aproximar
universidade e comunidade é de caráter enriquecedor e que ultrapassa qualquer atividade
proporcionada pela graduação. A atividade conta com práticas chamativas que atraem a atenção do
público adulto e infantil, sendo este último o público mais atingido, em virtude da novidade que
cativa aqueles que participam dos experimentos. O público adulto, muitas vezes carente de tais
conhecimentos, também se surpreende com as descobertas, gerando dúvidas que são sanadas
pelos petianos de forma simples e espontânea.

Comentário Geral:
A continuidade desta atividade está em discussão no grupo INTERPET-UFU, podendo vir a ser
realizada a cada dois anos, no entanto o grupo PET Engenharia Química apoia a continuação desta
atividade todos os anos.

Imagem da atividade:
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3.4. ATIVIDADES DE CARÁTER COLETIVO E INTEGRADOR
Tema: PET Integração - Atividade prevista no planejamento
Natureza da Atividade Realizada: Caráter coletivo e Integrador
Mesa redonda, encontro por Eixo (por Área)

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov
X

Dez

Público Alvo:
Integrantes dos grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia

Descrição da Atividade:
O PET integração teve sua quarta edição realizada no dia 23 de novembro do ano de 2017, no
campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, sala 102 do Bloco 1B e contou
também com a presença dos grupos PET Letras e PET Geografia. Deu-se inicio à atividade com
uma dinâmica promovida pelo Grupo PET Engenharia Química com a premissa de aproximar e
apresentar os membros de cada grupo. A dinâmica constituiu em formar grupos contendo membros
de cada PET para que, após alguns minutos, se apresentassem para todos e apontassem três
características em comum encontradas pelo grupo. Ao fim, a dinâmica demonstrou que por mais
que os petianos possuam diferentes realidades, todos apresentam características semelhantes.
Posteriormente, cada grupo apresentou suas principais atividades, motivações e dificuldades ao
realizá-las. Cada PET teve em média 15 minutos para expor, discutir, propor e receber ideias para
um melhor aproveitamento de suas atividades. O PET Engenharia Química frisou a importância dos
minicursos realizados nas escolas para a comunidade externa, ao apresentar o curso para os
alunos de ensino médio e fundamental, e apresentou como dificuldade a baixa participação dos
alunos do curso nas atividades de cunho extensivo realizadas. Todos os PETs se propuseram a um
possível auxilio na divulgação das atividades de cada grupo e o PET Letras fez o convite para que o
PET Engenharia Química participasse de alguma de suas atividades de caráter extensivo.

Promotores da atividade:
Grupos PET Engenharia Química, PET Letras e PET Geografia

Justificativa para realização da atividade:
A proposta da atividade foi realizar uma troca de experiências em relação à organização interna de
cada PET e às atividades realizadas e também para aproximar cada grupo da realidade do outro.
Dessa maneira, o PET Integração torna possível um crescimento mútuo de cada um dos PETs
participantes de forma que, ao implementarem algumas das ideias discutidas, passem a ter
resultados mais satisfatórios em suas próprias atividades.

Resultados alcançados com a atividade:
O PET Integração teve seu objetivo cumprido ao possibilitar a aproximação e possíveis parcerias
com os grupos PET participantes. Como resultado imediato, o convite feito pelo PET Letras em
participar de alguma de suas atividades de caráter extensionista que se apresenta como uma das
dificuldades do PET Engenharia Química.
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Comentário Geral:
A atividade foi classificada como bem proveitosa pelo grupo. Foram discutidas algumas atividades
presentes no planejamento dos grupos. Entretanto, não se obteve a chance de partilhar em muitos
detalhes devido à pouca disponibilidade de horários comuns dos grupos para que houvesse a
realização do PET Integração havendo todos os petianos presentes.

Imagem da atividade:

Tema: “Ajuda-me que eu te ajudo” – Troca de atividades entre os grupos PET, atividade não
prevista no Planejamento.
Natureza da atividade realizada: Caráter Coletivo/Integrador
Realização de aulas práticas dos softwares Solidworks e CorelDraw ministradas pelo PET
Engenharia Mecânica e PET Engenharia Química, respectivamente.

Cronograma de Execução da Atividade:
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório

Jan
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Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago
X
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Out
X
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Público Alvo:
Petianos dos grupos PET Engenharia Química e PET Engenharia Mecânica

Descrição da atividade:
A atividade tem o objetivo de integrar e promover a troca de experiências e conhecimento entre os
dois grupos PET envolvidos. O PET Engenharia Mecânica ministrou o minicurso de Solidworks
afim de capacitar os petianos do PET Engenharia Química em relação ao uso do software,
apresentando problemas vistos da graduação. Já o PET Engenharia Química proporcionou um
minicurso de CorelDraw perante a necessidade interna do outro grupo PET participante no
conhecimento deste software para o desenvolvimento de atividade internas. Além dos grupos
envolvidos terem a oportunidade de aprender sobre temas novos e pertinentes, extraindo ao
máximo, conhecimento e experiência.

Promotores da atividade:
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Grupo PET Engenharia Química;
Grupo PET Engenharia Mecânica.

Justificativa para a realização da atividade:
Tendo em vista a busca pelo novo, os grupos PET trocaram conhecimento entre si e
compreenderam um pouco mais sobre as atividades desenvolvidas internamente em cada grupo,
agregando intelectualmente aos dois e gerando novas parcerias e amizades.

Resultados alcançados com a atividade:
Tanto o PET Engenharia Química, quanto o PET Engenharia Mecânica se sentiram satisfeitos com
a atividade realizada. Ela possibilitou um conhecimento mais amplo em áreas de caráter
extracurricular, afim de aplicá-lo dentro e fora do grupo PET, além de integrar e possibilitar a
convivência entre os grupos.

Comentário Geral:
O grupo PET Engenharia Química ficou muito satisfeito com a parceria e pretende estender esse
projeto junto com outros PETs.

Imagem da Atividade:

Tema: Campanha de doação de alimentos – Atividade prevista no planejamento
Natureza da atividade realizada: Extensão
Caráter coletivo.

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan
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Mar
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Set
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X

Público Alvo:
Crianças do projeto “Casa Lar”, apoiados pelo grupo Missão Esperança.

Descrição da Atividade:
O ato de caridade e solidariedade deveria ser inerente a qualquer ser humano, mas, com tantos
projetos de vida e problemas, às vezes se esquece do quão importante são esses atos de amparo à
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pessoas menos beneficiadas. Próximo a época do natal, esse sentimento de preocupação com a
situação do próximo costuma se intensificar, e tendo em vista tal sentimento, foi realizado um
movimento de arrecadação de alimentos em toda a comunidade acadêmica da Engenharia
Química. Os alimentos arrecadados foram doados no dia 22 de dezembro de 2017, para o projeto
“Casa Lar”, o qual foi criado para crianças que se encontram em situações de risco.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química, Diretório Acadêmico da Engenharia Química (DAEQ) e Empresa
Júnior da Engenharia Química (ConsultEQ).

Justificativa realização da atividade:
Esta atividade visa desenvolver o amor ao próximo, o espírito de partilha e, sobretudo, a
solidariedade e a sensibilidade quanto aos problemas sociais. Quando os envolvidos reconhecem
as necessidades alheias, passam a sentir que o mundo a sua volta se amplia, pois não se fica
preocupado somente com os próprios problemas. No momento em que sentir-se útil e mais ativo
socialmente, o modo como se vê a vida passa a ter significados maiores. Dessa forma, todos os
envolvidos na atividade podem se tornar pessoas melhores e mais colaborativas e fazer com que
outras pessoas, no caso as crianças, possam ter ao menos uma alimentação mais digna no natal.

Resultados alcançados:
A atividade foi importante para o grupo, sendo que a mesma promoveu a integração entre as
entidades da faculdade de Engenharia Química, mobilizou toda a comunidade acadêmica e
sobretudo instigou o sentimento altruísta dos envolvidos.

Comentário Geral:
É notório que essas atividades não resolvem definitivamente os problemas sociais, mas amenizam
a situação adversa de pessoas menos favorecidas.

Imagem da atividade:
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Tema: Encontro do Programa de Educação Tutorial da UFU – Atividade prevista no planejamento
Natureza da Atividade Realizada: Caráter coletivo e Integrador
Encontro para debates de temas relacionados ao ambiente no qual os petianos estão inseridos.

Cronograma de Execução da Atividade:
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out
X

Nov

Dez

Público Alvo:
Alunos membros e tutores dos grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia.

Descrição da Atividade:
Tal atividade ocorreu no dia 25 de outubro de 2017 no Campus Umuarama, anfiteatro do bloco 2A.
O evento iniciou às 8h e terminou às 12h. Além de uma pausa para coffee-break dos participantes,
que permitiu uma maior integração entre diferentes grupos PET. A atividade consistiu de discussões
e depoimentos entre petianos e o professor Jesiel Cunha, que é o interlocutor do PET na UFU.

Promotores da atividade:
Pró-Reitoria de Graduação da UFU
Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA)

Justificativa para realização da atividade:
O evento tem a intenção de promover o debate sobre questões e dificuldades enfrentadas pelos
grupos PET e também discussões mais amplas de interesse comum. Além disso, este evento tem o
objetivo de que os grupos PETs troquem experiências, atividades e depoimentos mostrando a
realidade de cada um.

Resultados alcançados com a atividade:
O Encontro do Programa de Educação Tutorial da UFU foi bastante proveitoso, já que contou com
uma grande participação dos grupos PET da UFU, mesmo os que não estão localizados nos campi
de Uberlândia. Devido a essa presença, foi possível conhecer as dificuldades, desejos e atividades
dos diferentes grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia.

Comentário geral:
O Encontro do Programa de Educação Tutorial da UFU foi positivo, visto que pôde conhecer as
diferentes realidades presentes em vários grupos PET de diferentes campi. Esse conhecimento faz
com que novas ideias sejam inseridas ao grupo, além de haver uma maior interação com outros
grupos PET da UFU.

Imagens da Atividade:
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Tema: Ciclo de Debates - Atividade prevista no planejamento
Natureza da Atividade Realizada: Caráter coletivo e Integrador
Discussão de filme

Cronograma de Execução da Atividade:

Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório.

Jan
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Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X
Público Alvo:
Integrantes do grupo PET Engenharia Química

Descrição da Atividade:
O grupo PET Engenharia Química dispôs-se a assistir a um filme com a intenção de angariar
questões culturais e conhecimentos fora do cunho acadêmico. O longa-metragem escolhido para
realização da atividade foi “Fragmentado”. Tal filme é uma continuação do filme “Corpo Fechado”,
ambos de direção de M. Night Shyamalan. Ele retrata um problema psicológico chamado de
Transtorno Dissociativo de Identidade. Após o grupo assistir ao filme, um debate ocorreu sobre o
problema e o que ele causa para quem o possui e para quem tem contato. Na discussão, cada
membro do grupo expressou sua visão.

Promotores da atividade:
Grupo PET Engenharia Química

Justificativa para realização da atividade:
É notório que a busca por cultura e conhecimentos fora da sala de aula é algo demasiadamente
agregador para qualquer pessoa. Isso melhora a oralidade, traz um conhecimento de mundo e faz
com que várias capacidades sejam aperfeiçoadas, visto que os cursos de Engenharia apresentam
uma carga horária bem extensa, fora o tempo dirigido a estudos individuais; os discentes não
conseguem, geralmente, assistir a filmes ou mesmo, ler algum livro. Assim, o PET Engenharia
Química, sabendo a importância de tais atividades, buscou a realização de uma atividade que
cumprisse com essa necessidade e procurou um filme que causasse algum tipo de discussão para
ser possível que os petianos utilizassem de sua capacidade de argumentar, além de instigar a
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interação e convivência do grupo.

Resultados alcançados com a atividade:
Após assistir ao filme, os integrantes do grupo se mostraram bastante satisfeitos com a atividade
realizada. A discussão sobre o problema apresentado no filme foi bastante produtiva, já que todos
conseguiram expor suas opiniões, além de discutir alguns temas adjacentes e também a
apresentação de curiosidades.

Comentário Geral:
A atividade foi bem enriquecedora para os presentes, sendo assim, foi classificado com bastante
positiva e interessante pelos petianos. Assim, pretende-se continuar para debater sobre mais temas,
que sejam tão interessantes quanto o do filme “Fragmentado”.

Imagem da atividade:

3.5. AÇÕES AFIRMATIVAS E DE APOIO AOS ALUNOS DO CURSO
1) Contribuição do grupo com ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica,
étnico-racial, questões de gênero e de diversidade sexual
No ano de 2017, o grupo PET Engenharia Química organizou palestras temáticas com o
intuito de proporcionar maior conhecimento da comunidade acadêmica e externa sobre a questão
de gênero e étnico-racial. Uma mesa redonda para discussão do cotidiano dos imigrantes
residentes em Uberlândia foi realizada com a presença tanto da comunidade acadêmica e externa.
Neste evento, foi possível o debate sobre as políticas vigentes e a implantação de medidas que
possibilitem a melhora do cotidiano vivenciado por estes estrangeiros, além da abordagem do
preconceito étnico e racial. O cine debate sobre a questão de gênero conduzido pela professora
Fátima Lúcia Dezopa Parreira da Escola Estadual Messias Pedreiro foi esclarecedor para a
comunidade UFU e externa sobre a diversidade de gênero. Um debate intenso foi realizado sobre a
discriminação e intolerância sobre o assunto ocasionada pelo desconhecimento.
Os dois eventos mostraram-se bastante produtivos e enriquecedor com a presença da
comunidade UFU e também externa em uma troca de experiências. Ao final dos seminários,
questionamentos foram realizados e muitas dúvidas foram sanadas, mostrando que a maioria dos
participantes não tinha conhecimento da realidade e dificuldades enfrentadas por aqueles que
sofrem preconceito de gênero e étnico-racial.
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2) Contribuição do grupo com a assistência psicológica e pedagógica aos alunos do curso
O grupo PET-EQ promoveu a assistência psicológica e pedagógica dos alunos do curso na
forma de palestras e minicursos de motivação para estudantes do curso. O grupo organizou o
minicurso de “Stress a seu favor! Como gerenciar seu tempo sem entrar em pânico”, o qual tem sido
um sucesso entre os alunos do curso, pelo ensinamento de técnicas a serem utilizadas para lidar
com o Stress no curso e uso consciente do tempo disponível para as mais diversas atividades. Além
disso, palestras foram ministradas para auxílio dos estudantes no curso em termos de assistência
psicológica e pedagógica, como: “Motivação e Engenharia Química”, “Metas e objetivos, por que
traçá-los?” e “Novos hábitos para grandes resultados”.
Além disso, durante a Mostra FEQUI, organizada e realizada pelo PET-EQ, para recepção
dos alunos ingressantes ocorreu a divulgação do Programa Doutor Legal da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação da UFU. Neste Programa, alunos de Pós-Graduação oferecem tutoria
acadêmica e científica aos alunos ingressantes através da apresentação do curso, conversas
promovidas entre os alunos ingressantes e docentes do curso, além de mostras as áreas de
pesquisa e atuação industrial do Engenheiro Químico. Verificou-se que este Programa contribuiu
bastante para redução da evasão dos estudantes ingressantes no curso.

3.6. OUTRAS ATIVIDADES QUE O GRUPO CONSIDERAR PERTINENTES
1) Projetos aprovados por agência de fomento ou com financiamento/registro interno
Projeto de Organização de Eventos FAPEMIG - PROCESSO Nº OET-00497-17 – Valor aprovado:
R$ 4.499,04 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quatro centavos) – Data:
18/07/2017.
2) Atividades relacionadas à mobilidade estudantil (intercâmbio internacional etc.)
Na Mostra FEQUI, organizada pelo PET-EQ para recepção dos alunos ingressantes foram
realizadas palestras relacionadas à mobilidade internacional. O Coordenador do Projeto CAPESBRAFITEC realiza uma apresentação sobre oportunidade de mobilidade para França para estudos
de 1 ano ou 2 anos (duplo diploma) através do Projeto BRAFITEC e também do Programa Eiffel da
França. O Coordenador mostra as Universidades Francesas parceiras e fala da necessidade de
aprendizado do francês e do nível requerido. Além disso, estudantes que retornaram de mobilidade
estudantil relatam suas experiências aos estudantes, aprendizado obtido, projetos acadêmicos
realizados e estágio em empresas.
3) Atividades internas do grupo e atividade cultural
O grupo PET EQ realiza atividades de integração através de confraternizações que ocorrem
em finais de semana ou após as reuniões semanais do grupo PET. Estes eventos reúnem todos os
petianos e a presente tutora como forma de descontração, conversas informais e oportunidade de
afinidade entre os integrantes do grupo. Atividades como esta são de suma importância para maior
interação, autoconhecimento do grupo, conhecimento das individualidades, o que facilita o trabalho
a ser realizado coletivamente e também a tutoria. A integração do grupo é fundamental para o
sucesso e longevidade das atividades a serem realizadas no grupo PET.
Como atividade cultural, o grupo PET EQ propõe-se a assistir filmes conjuntamente e
realizar um debate sobre o assunto tratado no filme. Esta atividade é bastante enriquecedora, pois é
possível conhecer diferentes pontos de vista e realizar uma discussão que extrapola a ficção para
problemas do cotidiano. Além disso, a realização de atividades em conjunto, fora do ambiente
acadêmico, possibilita maior interação, diversão e espírito coletivo entre os integrantes do grupo
PET.
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4) Atividades de língua estrangeira
Todos os petianos estão matriculados em cursos de idiomas. Uma parcela considerável
deles, em duas línguas estrangeiras (Inglês e Francês ou Alemão).

5) Reuniões administrativas do grupo
O grupo PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia reúne-se duas
vezes por semana em data e horário compatível com a grade curricular do grupo e atividades
propostas. As reuniões são tradicionalmente realizadas nas terças e quintas-feiras, às 18 horas e 30
minutos. As reuniões da semana são reservadas para a discussão e organização de suas
atividades, de acordo com o calendário e os eventos programados. Além das reuniões coletivas, a
tutora se reúne com cada petiano para uma conversa informal que tem como objetivo discutir
questões como o andamento da pesquisa individual e o desempenho acadêmico. Com isso,
pretende-se evitar problemas como desligamentos por não adaptação ou desempenho baixo nas
disciplinas do curso.
6) Organização interna do grupo pet eq
O grupo PET Engenharia Química é organizado internamente na forma de Comissões: (1)
Ata; (2) InterPET e Comunicação; (3) Computação; (4) Artes para divulgação e (5) Organização.
Esta estrutura de organização interna permite que todos os alunos desempenhem tarefas em grupo
relacionas as suas áreas de afinidade. A interface existente entre as Comissões possibilita contato
contínuo entre os membros das Comissões, o que facilita a execução dos trabalhos e a integração
do grupo PET.

7) Processo seletivo
O grupo PET Engenharia Química realizou um processo seletivo em 2017 com a aprovação
de 6 novos petianos ao grupo. O processo foi realizado em uma fase única para a seleção de
candidatos, contando com provas de redação, atividade em grupo, apresentações orais, entrevista e
dinâmica de grupo. Em virtude do desligamento de petianos neste ano de 2017 em virtude de
mobilidade internacional e escolha do estudante na realização de estágio, no ano de 2018 será
necessário um novo processo seletivo.

8) Site do grupo
O site do grupo PET-EQ é mantido pelos petianos da Comissão de Computação e todas as ações
do grupo são viabilizadas através do site. Um destaque é a economia de papel para emissão de
certificados, em todas as atividades os certificados são publicados no site para cada participante
baixar. A Comissão tem se empenhado em desenvolver um novo site, visualmente mais amigável e
vistoso, com pretensão de divulgar o novo site em 2018.

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

Atividades/ações diretas desenvolvidas pelo grupo PET-EQ para diminuição das taxas de evasão e
de retenção do curso:
1. Minicursos de Introdução à Lógica de Programação / Minicurso de Pré-cálculo – Revisando
Matemática Básica para Engenharia
As disciplinas que envolvem conceitos de matemática (Cálculos I, II e III, Física, Álgebra Linear e
Geometria Analítica) e lógica de programação são frequentemente responsáveis por altas taxas de
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retenção e de evasão do curso devido à dificuldade de acompanhamento das aulas por muitos
alunos ingressantes. Diante disso, o grupo tem proposto ministrar minicursos destes conteúdos para
facilitar o contato inicial dos alunos com a lógica de programação e solidificar alguns conceitos
essenciais para os estudantes de engenharia na área da matemática, de forma a elucidar alguns
detalhes e proporcionar condições aos alunos de terem bom aprendizado e consequente sucesso
no decorrer das disciplinas ao longo do curso. Resultados excelentes foram alcançados nos últimos
anos com a redução da retenção e por tratar-se de disciplinas ofertadas em períodos iniciais podem
levar à desistência e aumento da taxa de evasão do curso.
2. Mostra FEQUI
Esta atividade é pensada e preparada, principalmente, para alunos ingressantes do curso e oferece
a oportunidade de uma visão ampla da estrutura da Faculdade de Engenharia Química bem como
os estimula a explorarem seus potenciais dentro do curso. O evento é programado para os
primeiros dias letivos do ano, nos quais são promovidas palestras com professores de todos os
núcleos da Faculdade de Engenharia Química, discutindo possibilidades de atuação dentro do
ensino, pesquisa e extensão, depoimentos de alunos egressos de intercâmbio e alunos recémformados, palestras com a coordenação e ainda uma visita nos principais lugares ao campus.
3. Jornada de Engenharia Química
A Jornada de Engenharia Química (JORNEQ) busca a discussão através de palestras, minicursos e
mesas redondas das áreas de atuação do Engenheiro Químico, trazendo profissionais altamente
reconhecidos de diferentes áreas, assim como, ex-alunos a prestarem depoimentos sobre sua
trajetória pessoal e profissional. Estas ações têm reduzido as taxas de desistência do curso através
da divulgação sobre o profissional em Engenharia Química e as possibilidades de áreas de atuação.
Da mesma maneira, a JORNEQ tem também contribuído para incentivar os estudos e,
consequentemente reduzido as taxas de retenção dos alunos que almejam seguir carreira
acadêmica ou seguir trajetórias de sucesso profissional apresentadas por ex-alunos da Engenharia
Química da UFU em posições de destaque em empresas de renome.

3.8. IMPACTO E INOVAÇÃO NA GRADUAÇÃO
Em se tratando de atividades que refletiram no curso de forma a proporcionar inovação na
graduação podemos citar:
1.
XXII Jornada em Engenharia Química – JORNEQ 2017 e IV Semana da Pós-Graduação em
Engenharia Química – SPPGEQ 2017
A ideia dessa atividade é proporcionar aos alunos da graduação e pós-graduação a oportunidade de
fazer apresentações de trabalhos científicos, tanto na forma oral. Essa pode ser considerada uma
grande oportunidade para preparação e treinamento de apresentações futuras na vida acadêmica e
profissional. Outro fator é a possibilidade do contato de discentes com novas tecnologias e frentes
de estudo e desenvolvimento na área da Engenharia Química, com palestras e minicursos em
temas abrangentes, além de visitas técnicas. A JORNEQ desempenha importante função na
formação acadêmica dos alunos do curso de Engenharia Química por proporcionar a oportunidade
de seus participantes participarem de palestras e minicursos sobre temas relevantes e
contemporâneos dentro da Engenharia Química, as quais propiciam discussões fecundas entre os
participantes. Consolidando-se, assim, como uma forma de motivar os alunos a enxergar o cursoprofissão sobre uma perspectiva diferente.
2.
Variados minicursos destinados diretamente à graduação, bem como os cursos de
introdução à importantes softwares, largamente aplicados à área de engenharia ou de uso geral
(Excel, MATLAB e CorelDRAW, por exemplo) fornecem ao aluno um contato mais profundo com as
ferramentas requisitadas no cotidiano de um engenheiro, para lidar com projetos e serviços de
engenharia. Além disso, em muitos casos, apesar da importância para a formação profissional
desses alunos, a utilização desses softwares é superficial, ou mesmo não trabalhada no decorrer
das atividades previstas na grade curricular do curso. Dessa forma, além do conhecimento técnico,
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os estudantes podem utilizar essas ferramentas em suas atividades acadêmicas e ainda,
acrescentar ao currículo tais experiências.
3.
Atividades de Pesquisa Individual
Os petianos do grupo PET-EQ UFU desenvolvem pesquisas individuas e coletivas que, certamente,
geram consequências na inovação da graduação. As pesquisas desenvolvidas nos laboratórios de
diferentes núcleos da FEQUI-UFU em parceria com professores e alunos de pós-graduação
motivam os demais alunos do curso na realização de atividades de pesquisa, o que complementa a
formação do discente através de melhoramento da escrita científica, aprofundamento do conteúdo
estudado e aprimoramento da oralidade.
4.
Palestras temáticas
Os petianos realizam desde 2016, a organização de palestras temáticas para expor questões de
gênero e étnico-racial para os alunos do curso e também para comunidade acadêmica e externa.
Essas palestras temáticas reforçam a necessidade de conhecimento sobre o assunto, para que os
alunos de cursos de graduação em Engenharia entendam a problemática e preconceitos envolvidos
nestes assuntos. Estas palestras representam importante papel na vida de estudantes de
graduação em Engenharia para que se tornem cidadãos mais conscientes, tolerantes, respeitosos e
solidários em relação às questões de gênero e étnico-racial.

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e alunos),
de modo que as informações traduzam a compreensão de todos.

4.1. A carga horária mínima de dez horas semanais para orientação dos alunos e do grupo foi
cumprida pelo(a) tutor(a)?
( X ) Integralmente
( ) Parcialmente
( ) Não foi cumprida
Justifique: ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi cumprida
pelos alunos bolsistas e não bolsistas?
( X ) Integralmente
( ) Parcialmente
( ) Não foi cumprida
Justifique: ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
4.3. As atividades planejadas foram realizadas?
( ) Integralmente
( X ) Parcialmente
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Justifique: As atividades que não puderam ser realizadas conforme previstas:
•

Participação no XXII ENAPET e XVI Sudeste PET

Nenhum integrante do grupo pôde participar do ENAPET ou Sudeste PET em 2017, devido à falta
de recursos, que inviabilizou a viagem dos integrantes. Por outro lado, a maioria dos integrantes
PET Engenharia Química participou do XI COBEQ IC, apresentando os trabalhos de pesquisa
científica individual desenvolvidos ao longo do ano. Sendo assim, o PET Engenharia Química
acredita que a equivalência de atividades foi mais que suficiente para cumprir o planejamento de
2017.

4.4. Informe sobre a participação da UFU em relação ao apoio institucional para o desenvolvimento
das atividades acadêmicas do grupo:
( ) Integral
( X ) Parcial
( ) Não houve apoio
Justifique: Mostra de I.C. na VII Semana de Iniciação Científica e Tecnológica UFU poderia ter sido
melhor planejada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pois não houve avaliação dos
trabalhos apresentados, o que frustrou os integrantes do PET que permaneceram durante o período
de 5h para apresentação do trabalho.

4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação ao qual
está vinculado:
( X ) Efetiva
( ) Parcial
( ) Não houve interação
Justifique:.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e gestão do
PET:
( ) Excelente
( ) Regular
( ) Não aplicável (para os PETs Institucionais)
( X ) Bom
( ) Ruim
Justifique:.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) do PET
quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo:
( X ) Excelente
( ) Bom

( ) Regular
( ) Ruim

Justifique:.................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES
5.1.

Dirigidas ao Grupo (tutor e alunos)

5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três
atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.
O grupo PET-EQ acredita que discernir exatamente se uma atividade se encaixa apenas no
segmento de ensino, pesquisa ou extensão é bastante difícil, visto que muitas se encontram na
interface de ao menos duas dessas áreas. Sendo assim, é possível selecionar, dentre as atividades
organizadas e desenvolvidas pelo grupo PET EQ UFU, as três principais que se valem da proposta
do tripé base do programa:
1. O curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia é efetivamente
apresentado em atividades voltadas aos alunos do Ensino Médio que ainda passam pelo momento
de decidir o curso e a profissão (Minicurso para o Ensino Médio e o Vem pra UFU) ou aos alunos
ingressantes, falando especificamente sobre a faculdade, sua história, seus núcleos, linhas de
pesquisa, estrutura curricular, professores e atividades que podem ser desenvolvidas durante o
curso de graduação (Mostra FEQUI).
2. Minicursos oferecidos ao Ensino Médio e Fundamental e o evento Interação com o PET
apresentam caráter de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Durante o processo de
preparação e planejamento dos minicursos a pesquisa está diretamente envolvida, já ensino e
extensão se mostram durante a execução dos mesmos, uma vez que o conhecimento é
disseminado entre os participantes, que configuram entre discentes e comunidade externa à UFU.
3. O Ciclo de Seminários, o ciclo de debates e as palestras sobre questões de gênero e étnicoracial podem ser consideradas atividades em que se tem a indissociabilidade de ensino, pesquisa e
extensão. Pesquisas são realizadas para o preparo dos seminários, bem como utilizadas para
melhor conhecimento dos assuntos de gênero e étnico-racial. Ensino e Extensão ocorrem na
apresentação do seminário, arguição da plateia com participação da comunidade externa, em que é
possível a troca de experiências entre o interlocutor e aqueles que assistem e participam das
atividades.
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5.2.

Dirigidas ao tutor

5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/científicas/administrativas mais relevantes que
realizou/participou no ano (congressos, publicações, pesquisas, administração, conselhos
etc)
CONGRESSOS:
Organizou/colaborou: XXII Jornada em Engenharia Química -JORNEQ
PUBLICAÇÕES EM PERIÓDICOS:
Fabíola Medeiros da Costa, Caroline Ortega Terra Lemos, Marcos Rodrigo Traczynski, Edson
Antônio da Silva, Lúcio Cardozo-Filho, Carla EponinaHori, Erika Ohta Watanabe. Extraction of
bioactive compounds from Vernonia amygdalina Delile leaves using supercritical carbon dioxide.
Submitted in Chemical Engineering Communications on December 2017.
COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA:
2014 - 2017
Estudo do equilíbrio de fases na precipitação das enzimas tripsina e quimotripsina
induzida pela adição de sais
Situação: Em andamento Natureza: Projetos de pesquisa
Integrantes: Erika Ohta Watanabe (Responsável); Juliana de Souza Ferreira; Carla Eponina Hori
Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq
2015 - Atual
Projeto de ensino CAPES-BRAFITEC Nº194/15 - Título do Projeto: Explorando as
fronteiras da Engenharia Química
Integrantes: Erika Ohta Watanabe (responsável); Marcelo Farenzena; Demian Fabiano
Financiador: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
TRABALHOS PUBLICADOS EM ANAIS DE EVENTOS (COMPLETO)
Ana Beatriz Belletti Lopes Aires, Carolina M. Marinho, Carla Eponina Hori, Erika O. Watanabe.
Efeito da temperatura e pressão na extração de óleo de milho em condições supercríticas. In XII
Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica, São Carlos, SP, julho de 2017.
Matheus Oliveira Silva, Carolina Messias Marinho, Erika Ohta Watanabe. In . In XIX Congresso
Brasileiro de Termodinâmica Aplicada, Porto Alegre, RS, outubro de 2017.
lsadora M. F. Junqueira, Matheus O. Silva, Erika O. Watanabe. Estudo do equilíbrio de fases da
precipitação de quimotripsina com o uso de sais. In XXII Jornada de Engenharia Química,
Uberlândia, MG, setembro de 2017.
Ana Beatriz Belletti Lopes Aires, Carolina M. Marinho, Carla Eponina Hori, Erika O. Watanabe.
Extração de óleo de gérmen de milho com o uso de CO2 em condições supercríticas: influência da
temperatura e pressão. In XIX Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada, Porto Alegre, RS,
outubro de 2017.
Carolina M. Marinho, Ana Beatriz B. L. Aires, Marina M. Sakomoto, Carla E. Hori, Erika O.
Watanabe. Efeito do uso de cossolventes na extração de óleo de milho com co2 em condições
supercríticas. In XXII Jornada de Engenharia Química, Uberlândia, MG, setembro de 2017.
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ORIENTAÇÕES E SUPERVISÕES
Dissertações de mestrado : orientador principal
1. Carolina Messias Marinho. Extração de óleo de gérmen de milho com o uso de co2 em condições
supercríticas e cossolventes. 2017. Dissertação (Engenharia Química) - Universidade Federal de
Uberlândi
Iniciação Científica: orientador principal
1. Marina Martini Sakamoto. Extração do óleo de milho com o uso de co2 em condições
supercríticas: efeito da adição de cossolventes. Projeto PIBITI/CNPq/UFU – Período: Agosto/2017 a
Julho/2018.
2. Isadora M. F. Junqueira. Efetividade de sais na determinação de diagramas de fases da
precipitação de quimotripsina por "salting-out". Projeto PIBIC/CNPq/UFU – Período: Agosto/2017 a
Julho/2018.
ADMINISTRAÇÃO
•
Participação na Comissão estatuinte da Universidade Federal de Uberlândia - Portaria R Nº
921 de 04 de setembro de 2015.
•
Participação no Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Engenharia
Química - Portaria FEQUI 038/2014.
•
Participação como representante docente no Conselho da Faculdade de Engenharia Química
– Período: 22/04/2017 a 21/04/2019

5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como
tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza na
Educação Tutorial.
1. Discussão nas reuniões das atividades programadas e outros assuntos pertinentes de modo
que se alcance o melhor consenso nas decisões tomadas. Após a execução das atividades, o grupo
deve emitir opinião sobre a ação realizada através de críticas e sugestão de melhorias. As ações de
melhorias são colocadas em Atas e sempre resgatadas no ano posterior para verificação das
discussões realizadas e ações a serem feitas.
2. Estímulo de ações que despertem diferentes habilidades (domínio de conteúdo, comunicação
oral, escrita, organização, articulação, iniciativa, ação responsável, etc.) com o intuito de garantir a
formação ampla de um profissional qualificado, independente, multidisciplinar e ciente da sua
responsabilidade social.
3. Incentivo do trabalho em equipe, considerando para isso, tanto a valorização de habilidades
individuais, que repercutem na atuação coletiva quanto o desenvolvimento de novas habilidades dos
alunos com a discussão de focos e expectativas de cada um.
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5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como tutor,
relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço qualitativo
do curso de graduação ao qual está vinculado.
1. Organização de visitas técnicas a indústrias de diferentes áreas de atuação acompanhadas por
docentes da Faculdade visando à complementação da formação teórica do discente do curso
através de contato com a realidade das empresas e de conhecimento técnico prático.
2. Apoio e ação conjunta aos trabalhos da Coordenação de Curso, do Núcleo Docente Estruturante
do curso, da Faculdade de Engenharia Química devido a maior proximidade dos alunos do PET em
relação aos alunos do curso. Este envolvimento do grupo PET ocorre através da organização de
recepção dos alunos ingressantes, divulgação da avaliação de curso e dos docentes, oferta de
minicursos que visam o reforço de conteúdos de maior dificuldade dos alunos, apresentação do
curso para alunos do ensino fundamental e médio.
3. Contribuição na formação ampla dos discentes do curso através da promoção e oferecimento de
Palestras e Minicursos sobre temas atuais e de relevância na formação do profissional da
Engenharia Química e também do cidadão. A oportunidade de participação em palestras de
professores de outras instituições bem como de profissionais ligados à indústria da engenharia
química permite aos discentes do curso diferentes visões de um mesmo objeto, contribuindo assim
para a formação pessoal e acadêmica dos alunos, despertando o espírito crítico e participativo. No
ano de 2017, a organização das palestras de gênero e imigrantes foram importantes para melhor
conhecimento e esclarecimento sobre essas questões ainda pouco discutidas nas áreas de
Engenharia como forma de ampliar a visão sobre a responsabilidade social e sensível aos assuntos
sobre preconceito e intolerância.

5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva
como tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos
no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da
graduação.
1. Preocupação não somente com a formação acadêmica do discente na disciplina, mas também
com o seu desenvolvimento pessoal através de incentivo ao autoconhecimento, independência,
compromisso social e ético.
2. Incentivo do estudo em grupo em sala de aula como forma de troca de experiência e
conhecimento entre os alunos da turma. Cada estudante possui uma habilidade individual de
estudo, que quando realizada de forma coletiva pode gerar resultados mais proveitosos. Além disso,
o elevado número de estudantes dificulta a interação entre todos os estudantes, o que é
fundamental para o relacionamento interpessoal da turma.
3. Apesar do elevado número de discentes com que se trabalha em sala de aula, o que dificulta o
acompanhamento com cada aluno da disciplina, como docente tenho procurado estar atenta às
dificuldades acadêmicas e psicológicas dos discentes, bem como ter disponibilidade para
atendimento individual e discussão das dificuldades dos discentes bem como perspectivas na
disciplina e no curso.
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5.3.

Dirigida ao conjunto dos alunos do PET

5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada um dos alunos do grupo,
indicando o evento, o local e a data.
1. ANÁLISE DA DESIDRATAÇÃO DE SPIRULINA PLATENSIS POR INFRAVERMELHO
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Cecília Guerino Miranda
2. ANÁLISE DO TEOR DE PECTINA PRESENTE NO BAGAÇO DE MALTE APÓS DIFERENTES
MÉTODOS DE DESIDRATAÇÃO
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia - MG)
Petiana: Thaíse Cristina da Silva
3. ASSESSMENT OF THE MIXED CULTURE POTENTIAL IN THE PROCESS OF ANAEROBIC
TREATMENT OF EFFLUENTS CONTAMINATED WITH BIODIESEL
XXI Simpósio Nacional de Bioprocessos – XXI SINAFERM (Setembro/2017 – Aracajú-SE)
Petiana: Bianca França de Oliveira
4. AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DE BIODIESEL EM PROCESSO ANAERÓBIO
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiana: Bianca França de Oliveira
5. AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE ADAPTAÇÃO DE LODO ANAERÓBIO AO BIODIESEL EM
MEIO LÍQUIDO
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Bianca França de Oliveira
6. AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DO LEITE COMO MÉTODO
DETECÇÃO DE ADULTERAÇÃO
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiana: Júlia Navarro Ranzatti Costa

PARA

7. CARACTERIZAÇÃO DA MICROALGA SPIRULINA PLATENSIS VISANDO A CONVERSÃO
TERMOQUÍMICA
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiano: Guilherme Augusto Nogueira Barbosa

8. CARACTERIZAÇÃO
DO
RESÍDUO
DE
ACEROLA VISANDO
A
CONVERSÃO TERMOQUÍMICA
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
2017 (Julho/2017 – São Carlos-SP)
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Petiano: Guilherme Augusto Nogueira Barbosa
9.
CINÉTICOS DA PIRÓLISE DE RESÍDUO DE COCO
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiano: Leonardo Braga Cunha
10. COMPARAÇÃO ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTAIS E SIMULAÇÕES VIA DEM DE
TAMBOR ROTATÓRIO COM SUSPENSORES
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiano: Fernando Pires de Lima
11. DESIDRATAÇÃO POR MICRO-ONDAS E INFRAVERMELHO DA MICROALGA SPIRULINA
PLATENSIS
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia - MG)
Petiana: Thaíse Cristina da Silva
12. EFEITO DA TEMPERATURA E PRESSÃO NA EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO EM
CONDIÇÕES SUPERCRÍTICAS
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Ana Beatriz Belletti Lopes Aires
13. EFEITOS DE DIFERENTES MÉTODOS DE DESIDRATAÇÃO NOS COMPOSTOS
BIOATIVOS DA MICROALGA SPIRULINA PLATENSIS
XXXVIII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados – XXXVIII ENEMP (Outubro/2017 – Maringá
- PR)
Petiana: Thaíse Cristina da Silva
14. EFEITO DE SUPRESSOR DE POEIRA NA MANIPULAÇÃO DE ROCHA FOSFÁTICA
BAYÓVAR
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petianos: Leonardo Lima de Carvalho e Tayná de Souza Carrijo
15. EFEITO DO USO DE COSSOLVENTE NA EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE MILHO COM CO2 EM
CONDIÇÕES SUPERCRÍTICAS
XXII Jornada Em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia/MG)
Petiana: Ana Beatriz Belletti Lopes Aires
16. EFEITO DO TEOR DE GORDURA NAS PROPRIEDADES ÓPTICAS DO LEITE
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Júlia Navarro Ranzatti Costa
17. ESTIMATIVA DOS PARÂMETROS
Chlamydomonas reinhardtii

CINÉTICOS

DA

PIRÓLISE

DA

MICROALGA

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

XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Giovanna Ribeiro Nunes

18. ESTUDO DA EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE FENÓLICOS PRESENTES NO RESÍDUO
DE ACEROLA
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petianos:Tayná de Souza Carrijo
19. ESTUDO DA GERAÇÃO DE BOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS UTILIZANDO UM
VENTURI EM COLUNA DE FLOTAÇÃO
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiano: Lucas Lagares Campos
20. ESTUDO DA GERAÇÃO DE BOLHAS DE DIVERSOS TAMANHOS EM UMA COLUNA DE
FLOTAÇÃO ATRAVÉS DE UM VENTURI
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiano: Lucas Lagares Campos
21. ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO TAMANHO DE BOLHA NA FLOTAÇÃO DE FINOS DE
APATITA EM COLUNA
5º Workshop Brasileiro de Fertilizante (Junho/2017 – Uberaba-MG)
Petiano: Lucas Lagares Campos
22. ESTUDO DA RELAÇÃO DO TAMANHO DE BOLHA COM A FLOTAÇÃO EM COLUNA DE
FINOS DE APATITA
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiano: Lucas Lagares Campos
23. ESTUDO DA RELAÇÃO DO TAMANHO DE BOLHA COM O DESEMPENHO DA FLOTAÇÃO
DE PARTÍCULAS FINAS DE APATITA
XXXVIII Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados – ENEMP 2017 (Outubro/2017 –
Uberlândia-MG)
Petiano: Lucas Lagares Campos
24. EXTRAÇÃO DE ÓLEO DE GÉRMEN DE MILHO COM O USO DE CO2 SUPERCRÍTICO:
INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA E PRESSÃO
IX Congresso Brasileiro de Termodinâmica Aplicada e V Escola de Termodinâmica – IX CBTermo
(Outubro/2017 – Porto Alegre-RS)
Petiana: Ana Beatriz Belletti Lopes Aires
25. FLUIDODINÂMICOS DA PIRÓLISE DE BAGAÇO DE MALTE EM LEITO DE JORRO
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiano: Leonardo Braga Cunha
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26. GRANULAÇÃO DE FOSFOGESSO
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petianos: Leonardo Lima de Carvalho e Tayná de Souza Carrijo
27. IMPACTO DA DESIDRATAÇÃO POR MICRO-ONDAS NOS COMPOSTOS BIOATIVOS DA
SPIRULINA PLATENSIS
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Thaíse Cristina da Silva
28. IMPACTO DE DIFERENTES TÉCNICAS DE DESIDRATAÇÃO NOS TEORES
FICOCIANINA DA MICROALGA SPIRULINA PLATENSIS
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia - MG)
Petiana: Thaíse Cristina da Silva

DE

29. INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA NOS PRODUTOS GERADOS DURANTE A PIRÓLISE
ANALÍTICA DA MICROALGA Chlamydomonas reinhardtii
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiana: Giovanna Ribeiro Nunes
30. MODELAGEM, SIMULAÇÃO E DIAGNÓSTICO DE QUEIMADURAS DE PELE USANDO
EQUAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR EM TECIDOS E DE DANO TÉRMICO
XXII Jornada em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia-MG)
Petiana: Fernanda Cristina da Silva Machado
31. SECAGEM DA MICROALGA SPIRULINA PLATENSIS POR JANELA DE REFRATÂNCIA
XII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica – XII COBEQ-IC
(Julho/2017 – São Carlos-SP)
Petiana: Thaíse Cristina da Silva
32. SUPRESSÃO DE POEIRA EM PARTÍCULAS FINAS – O CASO DA ROCHA BAYOVAR
XXII Jornada Em Engenharia Química – XXII JORNEQ (Setembro/2017 – Uberlândia/MG)
Petianos: Leonardo Lima de Carvalho e Tayná de Souza Carrijo

5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do tutor,
relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação
acadêmica e na formação cidadã dos petianos.
O Programa de Educação Tutorial (PET) visa à formação ampla e de qualidade acadêmica e
extracurricular dos alunos, no que diz respeito à versatilidade, desenvolvimento de habilidades na
resolução de problemas, aperfeiçoamento intelectual, pensamento crítico e maior percepção do
compromisso social. Todos estes aspectos devem garantir a realização, integração e equilíbrio dos
pilares de Ensino, Pesquisa e Extensão, que permitem uma formação plena do petiano tanto na
formação acadêmica como cidadã. Baseado nas atividades exercidas pelo grupo, destacam-se três
aspectos dentre muitos que caracterizam os avanços na formação do petiano:
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1. Desenvolvimento de um profissional independente e pró-ativo na resolução de problemas. O
petiano planeja e executa as mais diversas atividades propostas, é capaz de enfrentar e superar
obstáculos para a realização plena da atividade e possui habilidade de lidar com situações
imprevistas e inesperadas. A organização do tempo é uma característica desenvolvida pelo petiano,
que deve conciliar diferentes tarefas referentes ao curso, à pesquisa, outras atividades do PET,
além da vida pessoal. Além disso, o petiano discute continuamente as ações realizadas com sensocrítico e propõe ativamente as mudanças para melhoria das ações.
2. O petiano atua juntamente com diferentes segmentos sociais, o que lhes imprime ter uma
habilidade de comunicação e de sensibilidade frente a diferentes problemas sociais. Essa ação
contribui para a formação de cidadãos socialmente mais responsáveis, éticos e conscientes.

3. Desenvolvimento de relações interpessoais, identificação das qualidades, aceitação e respeito
aos pontos fracos de cada um. Todas as atividades do grupo, seja em Ensino, Pesquisa ou
Extensão são realizadas em equipe, o que exige o desenvolvimento de habilidades como
autoconhecimento, autoafirmação, empatia, assertividade e automotivação. Essas habilidades
contribuem para a formação plena do petiano, já que são aptidões que lhe serão exigidas tanto na
área profissional como pessoal.

Local e data: Uberlândia, 20 de Fevereiro de 2018.

________________________________________
Tutora: Profa. Dra. Érika Ohta Watanabe

