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

 
 

2 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO 
 

Grupo: PET Engenharia Química – Universidade Federal de Uberlândia 
Home Page do Grupo: www.petequfu.com.br 
Data da criação do Grupo: Novembro/1991 
Natureza do Grupo:  
( X ) Curso específico: Engenharia Química 
(   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  
(   ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))  
 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 

 
Nome da tutora: Erika Ohta Watanabe 
E-mail da tutora: erika@ufu.br 
Titulação e área: Doutora em Engenharia Química 
Data de ingresso da tutora (mês/ano): Maio/2015 

 
 

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO 
 

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

 



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

 

ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

No Nome da atividade 

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

Público esperado 
(quantidade de participantes) Ensino Pesquisa Extensão 

Coletiva e 
Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

01 
Organização e 
Realização da XX e XXI 
MOSTRA FEQUI 

X    X   30 

02 
Ciclo de seminários em 
língua portuguesa 

X   X    18 

03 
Ciclo de seminários em 
língua estrangeira 

X   X    18 
04 Minicursos X    X   30 
05 

Cursos de capacitação 
dos petianos 

X   X    18 
06 Projeto Coletivo  X  X X   500 

07 

Minicursos para o ensino 
fundamental e médio em 
escolas públicas da 
cidade de Uberlândia 

  X     30 

08 

Congresso Brasileiro de 
Engenharia 
Química Iniciação 
Científica 

X X      300 

09 Vem pra UFU   X     300 
10 Vem pra Engenharia   X     100 
11 Palestras Temáticas   X   X  30 
12 Interação com o PET   X X    50 
13 PET Integração    X    25 



14 Ciclo de debates    X  X  19 

15 
Campanha de doação de 
produtos de limpeza e 
higiene pessoal 

   X    30 

16 
Atividade de caráter 
social 

  X     30 

17 

Participação e 
apresentação de 
trabalhos em eventos 
científicos 

 X      18 

18 
Participação de eventos 
relacionados ao PET 

   X    19 
 
 

6 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS PLANEJADAS 
 

No Nome do petiano Título da pesquisa 

Possui 
Registro? 
(sim ou 

não) 

Data de início 
Previsão de 

término 

01 
Gabriel Tadato Fujihara 
Nobuyasu 

Estudo da reologia de fluidos pseudoplásticos do 
desempenho de um hidrociclone otimizado 

Sim Agosto/2018 Dezembro/ 2019 

02 Giovana Barbosa Mendonça 
Avaliação do processo de fermentação alcoólica, 
empregando altas concentrações de açúcar (VHG) 

Sim Setembro/2018 Dezembro/ 2019 

03 Ignácio Felipe Moraes Medeiros 
Estudo experimental e numérico de parâmetros de entrada 
“DEM” para aplicações em um moinho de bolas 

Sim Janeiro/2018 Dezembro/ 2019 

04 Igor Almeida de Morais 
Estudo da dinâmica de partículas em um disco rotatório 
empregando a abordagem numérica Lagrangeana. 

Sim Julho/2018 Dezembro/ 2019 

05 Jayc Castro Leal Eterificação catalítica de glicerol em reator contínuo Sim Agosto/2018 Dezembro/ 2019 

06 Laura Fernandes Milani Produção de etanol empregando semente de sorgo Sim Julho/2018 Dezembro/ 2019 

07 Letícia Cristina Costa Silva 
Imobilização de β-galactosidase de Kluyveromyces 
marxianus em duolite A568 

Sim Janeiro/2018 Dezembro/ 2019 

08 Nycole Vir Silva Produção de l-asparginase fúngica por meio da Sim Janeiro/2019 Dezembro/2019 



diferenciação das fontes de carbono 

09 Oscar Fonseca Silva Netto 
Estudo da desidratação de resíduos e produtos da 
agroindústria em secador rotatório não-convencional  

Sim Janeiro/2019 Dezembro/ 2019 

10 Thabata do Carmo Fonseca Estudo do processo de recobrimento de chás Sim Janeiro/2019 Dezembro/ 2019 

11 Victor Borges Zema Rosa 
Avaliação da degradação de corantes empregando 
processos híbridos 

Sim Janeiro/2019 Dezembro/ 2019 

12 Washington Erly Contato 
Avaliação da influência de nanopartículas na 
contaminação de fluido de corte 

Sim Agosto/2018 Dezembro/ 2019 

13 Warlen Agnelo Dias Produção de etanol empregando semente de sorgo Sim Julho/2018 Dezembro/ 2019 

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

ATIVIDADE 1: ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA XX e XXI MOSTRA FEQUI 

 

 Natureza da atividade: Ensino e Redução evasão e/ou retenção 

 Carga horária de execução da atividade: 12 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 12 horas 

 Data de início: 12/03/2019 e 14/08/2019             Data de fim: 13/03/2019 e 15/08/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 
Faculdade de Engenharia Química - UFU; 
Coordenação do curso de Engenharia Química - UFU; 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Alunos ingressantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Uberlândia nos semestres de 2018-1 e 2018-2. 
Número de participantes: aproximadamente 30 alunos ingressantes por período letivo. 
 Descrição e justificativa  
Esta atividade é realizada desde 2002 e chega a sua XX e XXI edições no ano de 2019. A 

Mostra FEQUI é uma atividade semestral de recepção dos alunos ingressantes ao Curso de 

Engenharia Química de modo a informar as áreas de atuação do profissional e linhas de 

pesquisa da Instituição. Nesta Mostra são apresentadas as diversas oportunidades 

oferecidas pelo curso, como: iniciação científica, monitoria, PET, programas de mobilidade, 

etc. A atividade busca orientar e acompanhar o aluno ingressante para que a adaptação 

acadêmica e pessoal seja a melhor possível para redução da evasão, que ocorre no 

primeiro período do curso. A justificativa para a referida atividade é antecipar o contato dos 

alunos ingressantes no curso com a Diretoria, Coordenação do curso e o corpo docente da 

Faculdade de Engenharia Química, além de informar os alunos ingressantes sobre as 

oportunidades oferecidas pelas Instituições. 
 Objetivos 
A Mostra FEQUI proporciona aos alunos ingressantes uma visão ampla e geral da 

Universidade, da Faculdade e do Curso de Engenharia Química. Além disso, apresenta as 

oportunidades de programas da Universidade e do curso e trâmites para apoio aos 

universitários, como os programas de bolsas, de intercâmbio e de assistência estudantil, 

monitoria, iniciação científica, dentre outros. Os coordenadores de núcleos de pesquisa são 

convidados a apresentarem seus projetos e linhas de pesquisa nas quais os alunos 

ingressantes poderão se inserir ao longo da graduação, visando à complementação 

acadêmica de suas formações de acordo com suas aptidões. Além disso, são apresentadas 



 

palestras sobre o PET, Empresa Jr., Diretório Acadêmico e as atividades de extensão 

realizadas na Universidade. 
 Metodologia proposta para sua realização 
A abertura do evento é realizada em parceria com a Diretoria da Faculdade, representantes 

das Coordenações da Graduação e Pós-Graduação, representantes do grupo PET EQ, 

Empresa Jr e do Diretório Acadêmico. Esta atividade tem a duração de 3 tardes. Os alunos 

assistem palestras dos coordenadores dos núcleos acadêmicos da Faculdade, que 

apresentam as linhas de pesquisa existentes. Os alunos da Pós-Graduação, alunos do final 

do curso, alunos egressos de intercâmbio, alunos egressos que atuam como Eng. químicos 

são convidados a darem depoimentos a respeito de suas experiências. Além disso, outras 

organizações da Universidade são apresentadas também aos alunos (por exemplo: 

ENACTUS, AIESEC, CVU, entre outros). Visitas ao campus são realizadas para mostrar os 

locais das aulas de laboratório, atendimento ao aluno, reitoria e outros locais de interesse 

dos alunos. Os estudantes são levados à Biblioteca da Universidade para cadastramento e 

apresentação do funcionamento e realizam visitas a todos os laboratórios de ensino e 

pesquisa da Faculdade de Engenharia Química 
 Resultados esperados  
Através desta atividade, os alunos ingressantes têm a oportunidade de maior conhecimento 

sobre os setores direcionados aos discentes dos cursos de graduação da UFU (Bibliotecas, 

Restaurante Universitário, Reitoria, Coordenações de Curso, etc.). Além disso, espera-se 

que os alunos ingressantes tenham a oportunidade de conhecer todas as áreas de 

pesquisas e núcleos que integram a Faculdade de Engenharia Química da UFU para que, 

futuramente, possam participar de atividades de pesquisa (iniciação científica) e/ou em 

grupos como o Diretório Acadêmico (DAEQ), o PET Engenharia Química e Empresa Jr. 

Ademais, na Mostra FEQUI procura-se motivar a integração entre os alunos ingressantes 

para melhorar a adaptação na cidade e no curso. Por fim, tem-se por intenção fazer com 

que o público-alvo conheça o que é a engenharia química, áreas de atuação profissional e 

oportunidades acadêmicas no curso, tanto para motivação dos estudantes ingressantes, 

como para diminuição da evasão dos discentes durante o curso. 
 Método de avaliação da atividade  
No último dia da atividade é aberto um espaço para os participantes se manifestarem e 

apontarem os aspectos positivos e negativos. Os alunos também são motivados a 

manifestarem as dificuldades e dúvidas que não foram superadas sobre a Universidade e o 

curso de graduação. Essas informações são compiladas, discutidas pelo grupo PET-EQ em 

reunião e usadas no planejamento da atividade do ano seguinte. 
__________________________________________________________________________ 
 



 

ATIVIDADE 2: CICLO DE SEMINÁRIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 18 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 

 Data de início: 25/02/2019             Data de fim: 12/08/2019 

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química 

 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Integrantes do grupo PET – Engenharia Química. 
Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ e a tutora. 
 Descrição e justificativa  
Os seminários visam desenvolver a capacidade de preparação, síntese e apresentação de 

um determinado assunto para uma plateia variada, composta de petianos, alunos da 

graduação, professores, alunos de outros cursos e até pessoas desvinculadas da 

universidade. A graduação, geralmente, não prepara os alunos para falar em público, sendo 

uma ferramenta muito importante para qualquer profissional. Através dessa atividade, os 

alunos têm a oportunidade de elaborar uma apresentação científica ou informal e apresentá-

la para uma plateia variada. Dessa forma, os alunos se preparam para futuras 

apresentações pessoais, acadêmicas e profissionais, além de exercitar as habilidades de 

síntese e apresentação e de compartilhar informações com os presentes durante os dias da 

realização da atividade. 
 Objetivos 
O principal objetivo da atividade é desenvolver e aprimorar competências como: pesquisa de 

assunto atual ou científico, capacidade de organização do conteúdo a ser apresentado, 

oratória e linguagem corporal. Além disso, a diversidade dos temas apresentados permite a 

todos os participantes da atividade adquirir conhecimentos nos mais diversos assuntos por 

meio da discussão dos assuntos tratados. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Nessa atividade, as apresentações serão preparadas por cada um dos petianos e 

apresentadas ao grupo e à comunidade externa, visto que todos os seminários são abertos 

para participação de pessoas que não fazem parte do grupo PET. As apresentações são de 

cerca de 20 a 30 minutos. Após a apresentação tem-se a discussão do tema por cerca de 

30 min. No Ciclo de Seminários em Português, os temas escolhidos para cada apresentação 

podem variar de assuntos livres à técnicos científicos. No caso dos temas livres, geralmente 

os alunos não optam por temas relacionados ao cotidiano do curso, o que contribui para 

uma formação mais eclética e discussões de assuntos extracurriculares, que suscitem 

discussões, críticas e questionamentos. No caso de temas científicos, os petianos têm a 



 

oportunidade de conhecer os assuntos das pesquisas individuais, realizar discussões 

técnicas, além de treinar para apresentações em eventos científicos. 
 Resultados esperados  
Espera-se com esta atividade, que os alunos de graduação do curso, docentes e 

comunidade externa possam participar de maneira integradora dos seminários através de 

questionamentos, sugestões e críticas, o que contribui para a troca de aprendizagem. Além 

disso, os seminários em português despertam o interesse dos alunos para temas atuais e 

relevantes à sociedade e colocam-se como uma oportunidade de troca de experiências, 

vivências e opiniões sobre determinado assunto. Os seminários de assuntos científicos 

visam capacitar e treinar os petianos para apresentações orais em eventos científicos, além 

de compartilhar os conhecimentos em áreas de pesquisa diversas. 
 Método de avaliação da atividade  
Ao final de cada seminário é aberto um espaço para debate, arguição e discussões sobre o 

tema e a apresentação, em que todos os participantes são incentivados a se manifestarem 

sobre os diferentes assuntos através de questionamentos e sugestões. Os orientadores das 

pesquisas individuais podem participar dos seminários de cunho científico. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 3: CICLO DE SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

 Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 18 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 

 Data de início: 01/08/2019             Data de fim: 09/08/2019 

 Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Integrantes do grupo PET – Engenharia Química. 
Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ e a tutora. 
 Descrição e justificativa  
O contato e o conhecimento de línguas estrangeiras são habilidades extremamente 

necessária para o sucesso profissional em um mercado que cada vez mais busca 

qualidades distintas. O grupo PET Engenharia Química realizará Ciclos de Seminários em 

Língua Estrangeira e mais especificamente em língua inglesa e francesa. Os seminários 

visam desenvolver a capacidade de preparação, síntese e apresentação de um determinado 

assunto para uma plateia variada, composta de petianos, alunos da graduação, professores, 

alunos de outros cursos e comunidade externa. Além disso, um número crescente de 

empresas tem aderido a provas, entrevistas e dinâmicas de grupo em inglês visando avaliar 



 

a habilidade dos candidatos no conhecimento de línguas estrangeiras. Este seminário 

mostra-se como uma oportunidade dos alunos de melhora da oratória e fluência em outra 

língua. 
 Objetivos 
O principal objetivo desta atividade é estimular a prática e o aprofundamento do 

conhecimento dos petianos em outras línguas. Além disso, este ciclo de seminários é uma 

oportunidade no desenvolvimento da oratória, linguagem corporal, aquisição de vocabulário 

e fluência na língua estrangeira. A diversidade dos temas apresentados permite também a 

todos os participantes da atividade adquirir conhecimentos e vocabulário nos mais diversos 

assuntos por meio da discussão dos assuntos tratados e a prática da conversação em uma 

língua estrangeira. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Cada petiano escolhe uma língua estrangeira, o tema e prepara a apresentação para o 

grupo e à comunidade externa, visto que todos os seminários são abertos para participação 

de pessoas que não fazem parte do grupo PET. As línguas estrangeiras geralmente 

escolhidas são inglês e francês. Os temas são livres e geralmente os alunos não optam por 

temas não relacionados ao cotidiano do curso, o que contribui para uma formação mais 

eclética e discussões de assuntos extracurriculares. O conteúdo das apresentações possui 

caráter livre ou científico para que seja possível o envolvimento tanto da linguagem informal 

quanto da linguagem técnica de engenharia, possibilitando uma ampliação geral do 

vocabulário de todos os participantes envolvidos na atividade. Além do acréscimo aos 

conhecimentos da língua estrangeira, já que a atividade possibilita um melhoramento da 

oratória e fluência em outra língua, o ciclo possibilita a exploração da capacidade de síntese, 

organização de conteúdo e expressão corporal dos petianos. Os seminários terão duração 

de cerca de trinta minutos. Ao final de cada apresentação é seguido de um momento 

reservado para perguntas, discussões e debates entre os participantes da atividade. No 

caso das apresentações em francês, geralmente, ex-alunos da Engenharia Química que 

realizaram mobilidade para França são convidados a participar para motivar os petianos 

através de sugestões de vocabulário e dicção. 
 Resultados esperados  
Espera-se com esta atividade, uma melhora dos alunos na comunicação em língua 

estrangeira, preparando-os para futuras apresentações pessoais, acadêmicas e 

profissionais, além de exercitar as habilidades de síntese, apresentação, argumentação e 

discussão de informações em uma língua estrangeira. Os temas variados contribuem para o 

enriquecimento do vocabulário na língua estrangeira e conhecimento geral do assunto. 
 Método de avaliação da atividade  



 

Ao final de cada seminário é aberto um espaço para debate, em que todos os participantes 

realizam arguição e discussões sobre o tema, além de fazerem sugestões de melhorias para 

apresentação. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 4: MINICURSOS / 1. Introdução à Lógica de Programação; 2. 

Noções Básicas de Cálculo; 3. Introdução ao Corel Draw; 4. Excel básico 

aplicado à Engenharia; 5. Introdução a Calculadora Científica. 

 

 Natureza da atividade: Ensino e Redução evasão e/ou retenção 

 Carga horária de execução da atividade: 72 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 40 horas 

 Data de início: 12/03/2019             Data de fim: 29/11/2019 

 Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
1. Alunos do 1º período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 35 

alunos. 
2. Alunos do 1° período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 25 

alunos (capacidade máxima do Laboratório de Informática da FEQ-UFU). 
3. Alunos do curso de Engenharia Química. Número de participantes: média de 25 alunos 

(capacidade máxima do Laboratório de Informática da FEQ-UFU). 
4. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: média de 25 alunos 

(capacidade máxima do Laboratório de Informática da FEQ-UFU). 
5. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: média de 35 alunos  
 Descrição e justificativa 
O grupo PET Engenharia Química oferecerá, no decorrer do ano de 2019, minicursos 

extracurriculares ministrados pelos petianos, com o objetivo de contemplar ferramentas 

computacionais e temas diversos, buscando aprofundar os conhecimentos gerais e de 

Engenharia dos alunos da graduação da UFU. As inscrições serão abertas aos alunos de 

todos os cursos da UFU. Estão planejados para o ano de 2019 os seguintes minicursos: 1. 

Introdução à Lógica de programação; 2. Noções Básicas de Cálculo; 3. Introdução ao Corel 

Draw; 4. Excel básico aplicado à Engenharia; 5. Introdução a Calculadora Científica. Os 

minicursos envolvendo lógica de programação e cálculo justifica-se pelo elevado índice de 

reprovação em componentes curriculares que envolvem estas áreas de conhecimento. Os 

minicursos de Excel e de uso de calculadoras apresenta as aplicações e cálculos de 

problemas da Engenharia Química. Por fim, o minicurso de Corel Draw permite a confecção 



 

e configuração de diversos produtos, como por exemplo: desenhos artísticos, publicitários, 

logotipos, discos, capas de revistas, livros, imagens  para aplicação nas páginas de Internet. 
 Objetivos 
Os assuntos tratados nos minicursos estão relacionados às diferentes áreas de atuação do 

Eng. Químico. Os minicursos têm como objetivo complementar a formação dos estudantes, 

principalmente os alunos ingressantes no curso. Alguns dos minicursos visam contribuir 

para a minimização da evasão no curso, motivação dos estudantes e diminuição dos índices 

de reprovação, pois alguns minicursos contribuem para o aprimoramento de conceitos 

trabalhados em sala de aula nos quais os alunos possuem maior dificuldade, como por 

exemplo Cálculo e Programação. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Os minicursos serão ministrados duas vezes ao ano, exceto o minicurso de Excel, o qual 

será ofertado apenas uma vez no ano. Todos os minicursos serão realizados no período 

noturno, visando uma maior participação dos alunos. A carga horária dessas atividades é de 

cerca de 8-9 horas, geralmente dividida em 3 dias de minicursos. Os minicursos possuem 

partes teóricas e práticas, com exercícios que os alunos podem executar na sala para 

melhor entendimento do conteúdo. 
 Resultados esperados 
Espera-se com essas atividades que os participantes dos minicursos sejam capacitados nos 

assuntos ou ferramentas/softwares ensinados. Mais especificamente, espera-se para cada 

um dos minicursos: 1. Promover o primeiro contato dos estudantes de Engenharia Química 

com a lógica computacional e com a disciplina Processamento de Dados. Oferecer uma 

base sólida aos participantes e contato amigável com o ambiente de programação; 2. 

Capacitar os alunos em matemática básica para que tenham condições de acompanhar as 

disciplinas iniciais de um curso de Engenharia; 3. Capacitar os participantes a utilizar as 

principais ferramentas desse software gráfico para preparação de apresentações e eventos; 

4. Apresentar métodos matemáticos simples e conceituais para resolução de balanços de 

massa, energia, termodinâmica e fenômenos de transporte utilizando planilhas como os 

softwares Excel; 5. Capacitar os alunos no uso de ferramentas básicas e avançadas em 

calculadoras científicas. 
 Método de avaliação da atividade  
Durante todos os minicursos os participantes terão que exercitar o conteúdo ministrado e as 

tarefas destinadas aos participantes servirão como feedback para avaliar o sucesso da 

atividade. Além disso, ao final dos minicursos, todos os participantes fazem uma avaliação 

dos mesmos quanto à carga horária, conteúdo abrangido e grau de dificuldade. Essa 

avaliação é discutida em reuniões do grupo PET-EQ, visando o aprimoramento dos 

minicursos. 
__________________________________________________________________________ 



 

 

ATIVIDADE 5: CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PETIANOS 

 

 Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

 Data de início: 01/04/2019             Data de fim: 29/11/2019 

 Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ 
 Descrição e justificativa  
O grupo PET Engenharia Química receberá no decorrer do ano de 2019 minicursos 

extracurriculares de assuntos diversos (ferramentas computacionais, oratória, gestão, 

simulação de processos seletivos) a serem ministrados por colaboradores (alunos de pós-

graduação, docentes convidados e membro externo da comunidade). A capacitação mostra-

se necessária para atender demandas dos alunos de diferentes cursos de graduação, que 

solicitam alguns minicursos ao PET EQ. Além disso, a capacitação é importante para 

agregar conhecimentos e habilidades aos petianos. 
 Objetivos 
O objetivo desta atividade é oferecer cursos de capacitação aos petianos de ferramentas ou 

assuntos que não estão inseridos na grade curricular. Além disso, com a capacitação dos 

petianos, estes podem futuramente preparar e ministrar tais ferramentas em minicursos 

abertos aos alunos de todos os cursos da Universidade Federal de Uberlândia e aos 

membros da comunidade externa. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Os petianos escolherão no decorrer do ano, assuntos que lhes sejam de interesse e 

buscarão colaboradores capazes de proporcionar minicursos sobre o tema escolhido. 
 Resultados esperados  
Espera-se com esta atividade, que os petianos estejam capacitados em diferentes assuntos 

extracurriculares, que os possibilitem futuramente de ministrar minicursos para outros alunos 

de graduação, assim como membros da comunidade externa. Além disso, a capacitação 

desenvolve habilidades aos petianos, que podem ser muito importantes no futuro 

profissional. 
 Método de avaliação da atividade 
Durante todos os minicursos os petianos terão que exercitar o conteúdo ministrado e as 

tarefas servirão como feedback para avaliar o sucesso da atividade. O colaborador 



 

ministrante dos minicursos deverá fazer uma avaliação do desempenho dos petianos nos 

minicursos. Reuniões posteriores serão realizadas com o grupo PET EQ UFU para 

apreciação da atividade. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 6: PROJETO COLETIVO – EVASÃO E RETENÇÃO NO CURSO 

DEGRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA 

 

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

retenção 
 Carga horária de execução da atividade: 150 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 30 horas 

 Data de início: 25/02/2019             Data de fim: 20/12/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 

 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente 
Alunos de graduação do Curso de Engenharia Química e docentes do Curso de Graduação 

em Engenharia Química. 
Público a ser atingido: 450 alunos e 50 docentes 
 Descrição e justificativa  
Um dos objetivos dos grupos PET é contribuir para a elevação da qualidade da formação 

dos alunos de graduação, a diminuição da evasão e a promoção do sucesso acadêmico, 

valorizando a articulação das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Um dos desafios 

para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação esbarra nos índices de retenção e 

evasão. Análises realizadas em diferentes Instituições mostram que a retenção, muitas 

vezes ocasionada por sucessivas reprovações, é o prolongamento da permanência do 

estudante na instituição por um tempo maior do que o previsto para a conclusão do curso. 

Ela compromete a taxa de sucesso acadêmico da Universidade, onera os recursos 

orçamentários, além de produzir o desalento e a aflição nas pessoas. Além disso, 

reprovações repetidas estão também relacionadas como fatores de importância na evasão. 

Diante disso, o PET Engenharia Química propõe este projeto coletivo que visa identificar os 

principais motivos da evasão e retenção no curso de Engenharia Química da UFU, além de 

apresentar mecanismos para minimizar esse quadro. A recente proposta de modificação da 

Diretriz Curricular Nacional dos cursos de Engenharia traz a preocupação com os índices de 

retenção e evasão, que deve ser incorporada às Coordenações de Curso e Núcleos 

Docente Estruturante. 
 Objetivos 



 

O objetivo deste projeto coletivo é quantificar os índices de retenção nos componentes 

curriculares e evasão do curso e da Instituição de Ensino, com o intuito de propor ações e 

reflexões para minimizar o quadro a ser apresentado. Pretende-se realizar um mapeamento 

do índice de reprovação, desistência e trancamentos de componentes curriculares para 

identificar as principais causas de insatisfação com o curso e causas da evasão do curso e 

da Instituição. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Primeiramente, os índices quantitativos de retenção e evasão serão realizados em parceria 

com a Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Química e Núcleo Docente 

Estruturante. Em uma segunda etapa, questionários serão aplicados aos estudantes do 

curso com o intuito de medir o entusiasmo com o curso e as suas perspectivas após a 

conclusão do curso. Em uma terceira etapa, o grupo PET EQ analisará suas atividades de 

forma a melhor atender às necessidades dos alunos da graduação. Algumas ações já 

podem ser previstas: (i) Reforço escolar para matérias com alto índice de retenção; (ii) 

Criação de grupos de estudos no qual se ofereça indicações de leituras, resolução de 

exercícios, e outras atividades que ajudem o aluno superar suas dificuldades; (iii) Eventos 

voltados a alunos de ensino médio (por exemplo, o VEM PRA ENGENHARIA já proposto no 

planejamento), para que tenham maiores informações sobre o curso e sintam-se seguros ao 

escolhê-lo, visto que nem sempre contam com informações completas sobre a carreira 

desejada. 
 Resultados esperados  
Espera-se através deste projeto coletivo identificar e promover ações voltadas para redução 

da retenção e evasão no curso de Engenharia Química da UFU. Com isso, espera-se uma 

melhoria da qualidade do curso de graduação, incentivar os alunos em relação ao curso de 

graduação, evitar problemas de saúde mental ocasionados pela retenção, evitar o uso do 

recurso público sem o devido retorno à sociedade. 
 Método de avaliação da atividade  
A metodologia de avaliação será realizada através de reuniões com o Núcleo Docente 

Estruturante, Colegiado do Curso e representantes dos estudantes para analisar os 

resultados das ações implementadas. Além das reuniões do grupo PET EQ que analisará e 

reformulará suas atividades para melhor atender às necessidades dos alunos da graduação. 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADE 7: MINICURSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM 

ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE UBERLÂNDIA 

 

 Natureza da atividade: Extensão 

 Carga horária de execução da atividade: 35 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

 Data de início: 18/02/2019             Data de fim: 16/08/2019 

 Promotor(es) da atividade: 
Grupo PET Engenharia Química 
Escolas de ensino fundamental de escolas da rede pública de Uberlândia 
Escolas de ensino médio de escolas da rede pública de Uberlândia 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Alunos do ensino fundamental de escolas da rede pública de Uberlândia. Número de alunos: 

aproximadamente 25 alunos. 
Alunos do ensino médio de escolas da rede pública de Uberlândia. Número de alunos: 

aproximadamente 35 alunos 
 Descrição e justificativa 
Esta atividade consiste de minicursos de química e física para alunos do ensino fundamental 

e de assuntos relacionados à termodinâmica, cinética química e fenômenos de transporte 

para os alunos do ensino médio da rede pública de ensino de Uberlândia. Os experimentos 

realizados para demonstração prática do conteúdo teórico proporcionam a curiosidade 

científica dos alunos, despertam o interesse do aluno, promovem a capacidade de reflexão e 

análise crítica, desenvolvem habilidades e competências específicas e fomentam o trabalho 

em equipe. As dificuldades apresentadas pelos alunos nestes conteúdos programáticos 

podem ser amenizadas ou mesmo extintas através do uso de atividades práticas, que 

proporcionam o desenvolvimento da aprendizagem do aluno. No entanto, na rede pública de 

ensino, poucos estudantes têm acesso a um laboratório de ciências devido à carência de 

equipamentos, material e instalações adequadas, bem como falta de organização e 

planejamento das aulas práticas. No minicurso “Aprendendo a Brincar com a Química”, 

experimentos envolvendo conceitos de química e física são realizados com o uso de 

material simples e de fácil acesso (como, repolho roxo, sal, limão, óleo, bicarbonato de 

cálcio, sabão em pó, vela etc.), presente no dia a dia dos alunos participantes, em turmas do 

9° ano do Ensino Fundamental. O minicurso “Teoria e Prática Fundamentada em 

Engenharia Química” é direcionado aos alunos do último ano do Ensino Médio da rede 

pública de ensino. Neste minicurso, práticas relacionadas à Engenharia Química são 

apresentadas, envolvendo conhecimentos de cinética, fenômenos de transporte e 

termodinâmica. Através destes experimentos, apresenta-se o curso de graduação em 



 

Engenharia Química, as áreas de atuação deste profissional, esclarece-se dúvidas e motiva-

se os estudantes que têm interesse neste curso. 
 Objetivos 
Esta atividade é parte do esforço do PET Engenharia Química de integração com a 

comunidade, visando o compartilhamento de conhecimentos específicos, troca de saberes e 

desenvolvimento mútuo e, por outro lado, receber os anseios e as aspirações da sociedade. 

Esses minicursos têm como principal objetivo aproximar os alunos de ensino fundamental e 

médio de escolas públicas de Uberlândia aos conceitos de física e química por meio de 

atividades práticas que estabelecem uma conexão entre esses conceitos e fenômenos 

ligados ao cotidiano para melhoria do entendimento deste conteúdo. 
 Metodologia proposta para sua realização 
O grupo PET EQ UFU entra em contato com algumas escolas públicas da cidade de 

Uberlândia e propõe a parceria. Uma vez aceita a parceria, o PET em conformidade com a 

escola e professores definem as datas e horários para a execução das práticas. Todos os 

integrantes do grupo PET participam da atividade. Os petianos são divididos em grupos de 

acordo com sua grade horária, tipo de aula/prática e tamanho das turmas nas quais a 

atividade será realizada. 
 Resultados esperados  
Espera-se com esses minicursos fixar e ampliar o aprendizado dos fundamentos teóricos de 

físico-química anteriormente apresentados pelos professores das próprias escolas por meio 

da realização de práticas simples. As escolas consideram essa parceria fundamental, já que 

em alguns casos a falta de infraestrutura e materiais torna impraticável esse tipo de 

atividade prática. No caso do ensino fundamental, essa atividade desperta o interesse dos 

alunos em conteúdo de física e química e, no caso do ensino médio, os alunos têm a 

oportunidade de conhecer os conteúdos que integram o currículo do curso de engenharia 

química. Além disso, a aproximação do PET com a comunidade é de extrema importância 

para troca de aprendizado e incentivar os alunos da rede pública a ingressarem na 

Universidade. 
 Método de avaliação da atividade 
A avaliação é feita junto à direção das escolas e professores responsáveis pelas disciplinas 

relacionadas à química e física. Os resultados são positivos já que as escolas parceiras são 

acolhedoras, receptivas e solicitam o retorno nos próximos anos. Dessa forma, torna-se 

possível retornar o contato para efetivar novas parcerias com tais instituições. Em algumas 

escolas essa é a única oportunidade de trabalho prático no ano e o PET tem mantido essa 

parceria de forma a contribuir para minimizar essa deficiência e incentivar os alunos no 

aprendizado desse conteúdo. 
__________________________________________________________________________ 
 



 

ATIVIDADE 8: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA EM 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

 Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa 

 Carga horária de execução da atividade: 50 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 300 horas 

 Data de início: 21/07/2019             Data de fim: 24/07/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 
Faculdade de Engenharia Química 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Estudantes de Engenharia Química do país, que realizam Iniciação Científica 
Número do público a ser atingido: cerca de 300 participantes 
 Descrição e justificativa  
O Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica (COBEQ-IC) é um 

evento bianual voltado para estudantes de Engenharia Química e áreas afins, que 

desenvolvem atividades de Iniciação Científica em Instituições de Ensino Superior. O 

COBEQ IC está em sua 13ª edição em 2019 e a Universidade Federal de Uberlândia foi 

contemplada em receber o evento, sendo o grupo PET Engenharia Química parte da 

comissão organizadora. Este tem como principal objetivo fornecer espaço para os alunos de 

Iniciação Científica divulgar suas pesquisas e trabalhos realizados, a fim de expor os 

avanços científicos e tecnológicos dentro das Instituições de Ensino Superior e proporcionar 

o intercâmbio de conhecimentos entre os discentes e docentes, além de contribuir para a 

complementação da formação acadêmica dos participantes por meio de atividades como 

palestras e minicursos sobre assuntos mais atuais e relevantes.  
 Objetivos 
O presente evento tem como objetivo promover o aperfeiçoamento dos conhecimentos 

técnico-científicos de seus participantes através do oferecimento de palestras, minicursos e 

apresentação de trabalhos técnicos e científicos. Neste contexto, o evento tem a finalidade 

de: (i) Promover o aperfeiçoamento prático, intelectual e ético de seus participantes; (ii) 

Apresentar um panorama atualizado do mercado de trabalho e cenário científico; (iii) 

Apresentar as demandas do setor acadêmico e industrial em termos de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico e o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar; (iv) 

Promover o intercâmbio de informações entre estes estudantes de graduação de diferentes 

Instituições de Ensino Superior do país. 
 Metodologia proposta para sua realização 
O evento ocorrerá de 21/07 a 24/07/2019. No primeiro dia, será realizada a entrega de 

material, a cerimônia de abertura e uma palestra de abertura do evento. Nos dois primeiros 



 

dias são destinados para a realização de palestras e apresentações de trabalhos científicos 

na forma oral e pôster. As avaliações dos trabalhos serão realizadas por professores, 

doutores ou mestres especialistas na área do trabalho. No terceiro dia serão realizadas as 

apresentações dos trabalhos em sessões orais, minicursos e a sessão plenária de 

encerramento do evento, com a premiação dos melhores trabalhos. A organização do 

evento ocorre cerca de 1 ano antes da realização do evento, com a abertura do sistema de 

inscrições no evento, escolha de minicursos e palestras, submissão de trabalhos científicos 

completos e correção destes trabalhos por referees ad hoc, pedido de patrocínio, confecção 

de cartazes, crachás, folders, etc. 
 Resultados esperados  
Espera-se que essa atividade promova a ampliação dos conhecimentos dos participantes 

em assuntos relacionados à Engenharia Química, principalmente no âmbito científico e 

tecnológico, sempre instigando o comportamento e a ética profissional que são exigidos de 

um engenheiro químico. Os temas das palestras e minicursos oferecidos são de grande 

valia na formação dos alunos, com temas atuais sobre as áreas de atuação e os principais 

desenvolvimentos tecnológicos na Engenharia Química, o que deve motivar os estudantes 

no curso, reduzindo a evasão. Finalmente, os trabalhos científicos visam à valorização das 

pesquisas desenvolvidas pela própria Faculdade de Engenharia Química e o aprimoramento 

dos próprios alunos no que se refere à apresentações acadêmicas e profissionais. 
 Método de avaliação da atividade  
Ao final de todas as palestras, minicursos e sessões de apresentação na forma oral e pôster 

são colocados à disposição dos participantes computadores contendo uma ficha de 

avaliação de cada atividade e solicitando sugestões para melhorias. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 9: VEM PRA UFU 

 

 Natureza da atividade: Extensão 

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 

 Data de início: 29/10/2019             Data de fim: 01/11/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Pró – Reitoria de Graduação da UFU (PROGRAD) 
Grupo InterPET – UFU 
Grupos PET UFU, Entidade Acadêmicas, Empresas Júniores, Diretórios Acadêmicos 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Alunos do ensino médio de escolas da rede pública e privada de Uberlândia e região 
Profissionais da educação. 



 

Número de participantes: aproximadamente 300 estudantes 
 Descrição e justificativa 
Os grupos PET da UFU serão responsáveis em auxiliar a Pró-Reitoria de Graduação da 

UFU - PROGRAD na realização do Vem pra UFU 2019, um evento oferecido pela 

universidade anualmente. O VEM PRA UFU é uma atividade em que todos os cursos 

oferecidos pela UFU são apresentados em seus diversos campi aos alunos das escolas de 

Uberlândia e região. Muitos alunos do ensino médio, indecisos em relação à carreira a ser 

seguida, procuram o VEM PRA UFU para conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos 

ofertados. 
 Objetivos 
O principal objetivo dessa atividade é divulgar os cursos ofertados pela Universidade 

Federal de Uberlândia aos seus potenciais futuros discentes, alunos de ensino médio das 

escolas públicas e privadas da cidade de Uberlândia e região. Nos anos em que foi 

realizado, o Vem pra UFU contou com uma grande participação de estudantes das escolas 

de várias cidades e foi considerado um sucesso dentro dos grupos PET da UFU. Além 

disso, tem-se a divulgação dos programas acadêmicos e extracurriculares da UFU aos 

alunos do ensino médio, como as bolsas de auxílio, atividades dos diretórios acadêmicos e 

atléticas, programa de mobilidade internacional e programas de Iniciação Científica. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Essa atividade é realizada conjuntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, Coordenação 

do Curso e grupos existentes no curso, como: PET, Empresa Júnior e Diretório Acadêmico. 

Os estudantes realizam apresentações sobre o curso de Engenharia Química, estrutura do 

curso, áreas de atuação e realizam visitas à Faculdade. Estas atividades desenvolvidas ao 

longo dos dias do evento são voltadas ao esclarecimento acerca das características de cada 

curso, dúvidas em relação às aptidões dos estudantes do ensino médio e diferenciação 

entre os cursos de Engenharia e entre os cursos de Engenharia Química e Química. 
 Resultados esperados  
O Vem pra UFU promove a integração entre a comunidade externa, representada pelos 

alunos de ensino médio das escolas públicas e particulares da região e a Universidade 

Federal de Uberlândia. Desta forma, permite que os alunos possam fazer a melhor escolha 

da profissão, aquela que vá de encontro ao seu perfil e suas aspirações. Com esta atividade 

têm sido alcançados expressivos resultados na identificação, pelos candidatos, das diversas 

opções de cursos ofertados pela instituição, levando a uma melhor definição da demanda e, 

consequentemente, a possibilidade de redução das taxas de desistência. 
 Método de avaliação da atividade  
Durante toda a atividade, os petianos são questionados pelos estudantes de ensino 

fundamental e médio sobre o curso de graduação em Engenharia Química e também sobre 

as atividades ofertadas pelo curso. Uma reunião é realizada pelo Grupo PET a fim de avaliar 



 

a atividade e verificar se mudanças devem ser realizadas na próxima edição do VEM PRA 

UFU. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 10: VEM PRA ENGENHARIA 

 

 Natureza da atividade: Extensão 

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

 Data de início: 01/04/2019             Data de fim: 12/07/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 
Grupos PET de outras Engenharias 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Estudantes do ensino médio de escolas públicas e profissionais da educação 
Número de participantes: cerca de 100 estudantes 
 Descrição e justificativa  
Muitos estudantes do ensino médio da rede pública não têm acesso às informações sobre 

os diversos cursos de Engenharia, sua grade curricular e áreas de atuação. Alguns 

estudantes desconhecem totalmente sobre a formação em Engenharia e outros têm 

interesse no curso de Engenharia, mas acreditam erroneamente que não estão aptos a 

cursar uma Universidade. Desta maneira, para apresentar a diversidade dos cursos de 

Engenharia existentes e despertar o interesse dos estudantes do ensino médio da rede 

pública, os grupos PET das Engenharias da UFU criaram o evento VEM PRA 

ENGENHARIA. 
 Objetivos 
O objetivo deste evento é despertar o interesse dos estudantes do ensino médio da rede 

pública de Uberlândia sobre os diferentes cursos de Engenharia através de informações 

apresentadas sobre os cursos, grades curriculares, atividades extracurriculares relacionadas 

ao curso e áreas de atuação dos engenheiros. Além disso, espera-se incentivar os alunos 

da rede pública sobre a possibilidade de ingresso na Universidade, estimulando-o que este 

sonho pode realmente tornar-se factível. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Inicialmente os grupos PET de diferentes cursos de Engenharia (Engenharia Civil, 

Mecânica, Química, Elétrica, Mecatrônica, Aeronáutica, Automação e Controle, 

Telecomunicação, Computação) mostram o interesse de participar ou não desta atividade. A 

seguir, as escolas da rede pública de Uberlândia serão contactadas para verificar o 

interesse de receber os grupos PET de Engenharia da UFU a fim de apresentar seus cursos 



 

aos alunos do ensino médio. Em data combinada, os petianos levam experimentos, vídeos 

demonstrativos, equipamentos, maquetes relacionadas aos seus cursos e tiram dúvidas dos 

estudantes. Esta atividade é realizada fora do horário de aula dos estudantes e previamente 

estabelecidos pelas escolas, sendo que estes horários podem ser os intervalos de lanche ou 

no final das aulas. 
 Resultados esperados  
Espera-se com esta atividade uma maior aproximação entre os cursos de Engenharia e os 

estudantes do ensino médio da rede pública de Uberlândia e mostrar a estes estudantes 

que é possível seu ingresso em uma Universidade e no curso de Engenharia. Além disso, 

espera-se incentivar o interesse dos estudantes do ensino médio sobre os cursos de 

Engenharia através da apresentação de cada curso e suas características e especificidades. 
 Método de avaliação da atividade  
A metodologia de avaliação dar-se-á através de conversas com as diretorias das escolas 

sobre o interesse dos estudantes e também através das conversas e dúvidas tiradas entre 

os petianos e os estudantes do ensino médio. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 11: PALESTRAS TEMÁTICAS 

 

 Natureza da atividade: Extensão e Ações afirmativas 

 Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

 Data de início: 25/03/2019             Data de fim: 22/11/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia 
Comunidade externa 
Número de participantes: média de 30 alunos por palestra 
 Descrição e justificativa 
Palestras temáticas serão realizadas para contribuição com a política de diversidade, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero. As palestras tratam de assuntos de extrema relevância para a formação dos alunos 

de graduação. Neste ano de 2019, pretende-se realizar 3 palestras. Dentre os temas que se 

pretende abordar estão: (1) Saúde mental; (2) Questão de gênero e diversidade sexual; (3) 

Mobilidade Nacional e Internacional; (4) Questões étnico-racial. 
 Objetivos 



 

O objetivo destas palestras temáticas é trazer conhecimento e esclarecimentos sobre a 

questão de gênero, assistência psicológica e pedagógica, étnico-racial e oportunidades de 

mobilidade nacional e internacional aos alunos de graduação e comunidade externa. Essas 

palestras incentivam a discussão e questionamentos, o debate e o senso crítico sobre as 

políticas de diversidade, além da informação fornecida. O conhecimento sobre estas 

questões é essencial para a formação de cidadãos mais tolerantes, conscientes, críticos e 

respeitosos. Além disso, é importante o conhecimento sobre as dificuldades enfrentadas por 

aqueles que sofrem preconceito e todo tipo de violência devido ao gênero, raça e cor. 
 Metodologia proposta para sua realização 
A palestra será realizada pelo grupo PET Engenharia Química com a presença de alunos de 

graduação e comunidade externa. Na palestra sobre a questão étnico-racial, o intuito é 

discutir sobre o preconceito no Brasil e na Universidade. A palestra sobre a questão de 

gênero visa abordar as dificuldades enfrentadas, preconceito e intolerância tanto na 

Universidade como na comunidade externa. Na palestra sobre saúde mental, o objetivo é 

informar sobre a assistência psicológica e pedagógica na UFU, discutir sobre os Programas 

e setores existentes na Universidade que podem auxiliar os estudantes de graduação e 

fazer reflexões sobre saúde mental dos discentes e docentes. A palestra sobre mobilidade 

tem como intuito informar aos alunos sobre as oportunidades de intercâmbio nacional e 

internacional como forma de experiência em um novo ambiente e pessoas. Durante a 

palestra e ao final, a plateia pode se manifestar através de questionamentos e discussões 

sobre os assuntos tratados. 
 Resultados esperados  
Espera-se com estas palestras temáticas, a conscientização dos alunos e comunidade da 

importância da questão de gênero, étnico-racial e saúde mental dos estudantes no país. As 

palestras temáticas são oportunidades de discussão, questionamentos e esclarecimentos, 

essenciais para a formação de alunos e cidadãos tolerantes, respeitosos com a diversidade, 

além de sensíveis e solidários com aqueles que sofrem qualquer tipo de preconceito devido 

ao gênero, raça e cor. Além disso, um incentivo para aqueles alunos que buscam ajuda em 

relação à assistência psicológica e pedagógica. A palestra de mobilidade é uma 

oportunidade de informação para aqueles que têm interesse em conhecer outras 

Universidades, seja no Brasil ou no exterior. 
 Método de avaliação da atividade  
A avaliação da atividade é realizada mediante o preenchimento de formulários on line de 

avaliação e também através da participação da plateia com dúvidas e questionamentos. 

Após o período de avaliação da atividade, o grupo PET EQ UFU reúne-se e discute 

possibilidades de alteração de tema e melhorias para os próximos anos. 
__________________________________________________________________________ 
 



 

ATIVIDADE 12: INTERAÇÃO COM O PET 

 

 Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 12 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 6 horas 

 Data de início: 01/09/2019            Data de fim: 22/11/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 
Grupo INTERPET - UFU 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Comunidade de Uberlândia e outros grupos PET envolvidos 
Número de participantes: aproximadamente 50 pessoas 
 Descrição e justificativa  
Os grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia que participam de ações do grupo 

INTERPET-UFU realizam uma atividade voltada para a comunidade com o intuito de trazer 

ao público presente no local, gincanas, informações, conteúdos, serviços e atividades 

vinculadas a cada curso e o cotidiano da comunidade. Esta atividade ocorre em local de 

grande movimentação de pessoas, por exemplo, parques e praças na cidade de Uberlândia. 

Nesta atividade, os grupos PET participantes se reúnem para mostrar de uma forma simples 

alguma atividade realizada pelo PET para o público presente. 
 Objetivos 
O objetivo desta atividade é a integração entre os grupos PET e a comunidade, através da 

troca de conhecimentos. A proposta de questionar e permitir a descoberta dos resultados 

das práticas para o público eleva os propósitos de troca de experiência e didática, já que 

instiga os petianos a lidar de forma diferente com todos os tipos e idades de público. A 

experiência de levar um conhecimento específico aos que muitas vezes não tem acesso a 

determinado tipo de assunto, enriquece e motiva os promotores do evento a continuarem 

promovendo este tipo de atividade. Além disso, a presença de diversos grupos PET em um 

único local, incentiva a interação entre os integrantes dos grupos e possibilita o 

conhecimento sobre as diferentes atividades realizadas pelos grupos PET. 
 Metodologia proposta para sua realização 
A atividade é realizada em um sábado ou domingo em local de grande movimentação na 

cidade (por exemplo, o Parque do Sabiá ou a Praça Tubal Vilela de Uberlândia). O PET 

Engenharia Química trata de ilustrar, não somente ao público infantil, mas também aos 

adultos, a química do dia-a-dia e também conceitos teóricos, apresentando práticas com 

produtos simples e caseiros utilizados no cotidiano, como velas, detergente, vinagre, 

bicarbonato de sódio, dentre outros. Com efeito, o público tem a chance de conhecer os 

conceitos de química e física envolvidos nas atividades da profissão do engenheiro químico 



 

e nas situações cotidianas de uma maneira simples e divertida, extraindo muito 

conhecimento e novas descobertas. 
 Resultados esperados  
Esta atividade tem o propósito de auxiliar e estreitar a relação com a comunidade externa, o 

que extrapola qualquer atividade dentro do curso de graduação. O público mais atingido 

pela atividade é o infantil, uma vez que a relação de descoberta e novidade desperta a 

curiosidade daqueles que se propõem a participar dos experimentos propostos pelo PET 

EQ. Já, em relação ao público adulto, a atividade leva informações que muitos 

desconheciam e os petianos têm a experiência dos petianos de tentar sanar todas as 

dúvidas que surgem de uma forma leve e descontraída. Além disso, esta atividade é uma 

oportunidade para comunidade externa conhecer mais sobre as atividades realizadas na 

Universidade Federal de Uberlândia. 
 Método de avaliação da atividade  
A metodologia de avaliação são os questionamentos realizados pela comunidade que 

participa ativamente desta atividade com dúvidas e esclarecimentos, em uma troca de 

experiências. As impressões sobre o evento são discutidas em reunião do grupo PET-EQ, 

visando sugerir mudanças ao INTERPET-UFU para melhoria do evento. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 13: PET INTEGRAÇÃO 

 

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas 

 Data de início: 12/08/2019            Data de fim: 30/10/2019 

 Promotor(es) da atividade 
PET Engenharia Químicas 
Outro Grupo PET (a ser definido por sorteio) 
InterPET UFU 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Integrantes dos grupos PET envolvidos 
Número de participantes: petianos dos grupos PET envolvidos (cerca de 24 petianos) 
 Descrição e justificativa  
Em 2019 será realizada novamente a atividade do PET Integração, um evento realizado em 

conjunto com outros grupos PET promovido pelo grupo InterPET-UFU. Na data estabelecida 

pelo grupo InterPET-UFU, serão sorteados em torno de três grupos PET da UFU, de 

diferentes áreas de conhecimento, que devem se organizar e marcar um encontro com o 



 

objetivo de integração, troca de experiências, de dificuldades encontradas e de ideias das 

atividades realizadas pelos envolvidos. 
 Objetivos 
O principal objetivo desta reunião é propiciar aos grupos participantes o conhecimento sobre 

as diversas e diferentes atividades realizadas pelos grupos PET da Universidade e 

conhecimento sobre a estrutura de organização interna e organização de execução de 

atividades de cada grupo PET. Além disso, os petianos terão a oportunidade de se 

aproximar de outros alunos ligados ao programa PET, de diferentes áreas do conhecimento 

dentro da instituição e conhecer a realidade em que os demais grupos trabalham, cada qual 
com suas adversidades e pontos favoráveis para a melhoria dos grupos. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Serão sorteados dois a três grupos PET que devem se organizar e marcar um encontro com 

o objetivo de se conhecerem, trocar experiências e compartilharem ideias sobre as 

atividades realizadas pelos seus grupos PET. Os grupos PET que participarão de cada uma 

das várias seções do PET Integração em 2019 ainda não foram definidos. 
 Resultados esperados  
Os resultados dessa atividade são o estabelecimento de parcerias entre os grupos, a 

realização de atividades conjuntas entre estes grupos e a inserção ou o aprimoramento das 

atividades realizadas em cada PET. Estuda-se convidar os grupos PET Institucionais 

recentemente criados nos campus da UFU em Patos de Minas e Monte Carmelo, além do 

campus Pontal, dado que o ganho que vários desses grupos teriam com essa participação 

seria promissor. 
 Método de avaliação da atividade 
Ao final da atividade é realizada uma discussão com os alunos e eles são convidados a 

emitir suas opiniões a respeito da atividade. Além disso, os alunos devem trazer para 

conhecimento do grupo, outras atividades realizadas por outros grupos PET para avaliação 

de parcerias. O PET Integração é apreciado em reunião do PET para discussão das 

atividades expostas pelos diversos grupos. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 14: CICLO DE DEBATES 

 

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações Afirmativas 

 Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 1 hora 

 Data de início: 01/04/2019             Data de fim: 31/10/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 



 

 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Integrantes do grupo PET Engenharia Química 
Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ (cerca de 18 petianos) e a 

tutora do Grupo PET EQ 
 Descrição e justificativa  
Devido à inerência do curso de Engenharia de elevada carga horária de estudo, muitos 

alunos não conseguem reservar um tempo em sua rotina para se dedicar à leitura de livros, 

noticiários, ao cinema ou outros assuntos relevantes e de seus interesses. Por esse motivo, 

o PET EQ UFU se propõe a organizar o Ciclo de Debates a fim de estimular a aquisição de 

conhecimento geral e de cultura. Para isso, serão escolhidos ao longo do ano livros, filmes, 

documentários, notícias e artigos como objetos para discussão entre os integrantes do 

grupo e comunidade interna e externa da UFU. O tema a ser discutido dever estar 

relacionado a ações afirmativas para enriquecimento do debate e despertar o interesse dos 

participantes sobre a importância deste assunto. 
 Objetivos 
O objetivo desta atividade é promover o debate e a discussão de temas variados entre os 

integrantes do grupo PET Engenharia Química UFU. Os objetos de debate (livro, filme ou 

artigo) escolhidos para cada discussão devem estar relacionados às ações afirmativas. Os 

debates visam desenvolver o senso crítico, estimular a curiosidade e incentivar a prática da 

leitura dos petianos e permitirem aos integrantes do grupo adquirirem conhecimentos nos 

mais diversos domínios por meio das discussões dos assuntos tratados. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Os debates acontecerão nos moldes de reuniões temáticas em datas pré-estabelecidas pelo 

grupo ao longo do ano e será aberta à comunidade universitária e externa. Como já 

mencionado, espera-se que os debates ocorram de forma bem distribuída ao longo do ano e 

contem com a participação de membros externos ao grupo e os mesmos funcionarão como 

intermediadores do debate. Em 2017, o grupo realizou a apresentação de um documentário 

sobre sexualidade e contou com a participação da Profa. Fátima Dezopa da Escola Estadual 

Messias Pedreiro de Uberlândia para auxiliar no debate. Em 2018, o grupo propôs a assistir 

o filme "Estrelas além do tempo" (Hidden Figures), que trata a questão da segregação racial 

nos Estados Unidos em 1960 e do empoderamento feminino. Após o filme, ocorreu um 

debate bastante rico sobre a questão étnico-racial e a segregação racial nos EUA, Guerra 

Fria, igualdade de gênero e cor. 
 Resultados esperados  
Espera-se estimular o senso crítico e a reflexão a respeito de temas ligados a ações 

afirmativas e não relacionados ao cotidiano de um Curso de Engenharia Química de modo a 

contribuir para a formação eclética do aluno. Espera-se que estas discussões realizadas se 

reflitam no desempenho dos alunos não somente no curso, mas na vida profissional e 



 

também pessoal. O ciclo de debates será uma boa oportunidade para discussão de 

assuntos sobre a equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero. Essa atividade é 

aberta à participação de outros alunos externos ao PET e favorece a troca de ideias com 

especialistas no assunto, comunidade externa e universitária sobre os temas abordados. 
 Método de avaliação da atividade  
A metodologia de avaliação é obtida no próprio local, com base na participação do público 

na etapa de discussão, pelo número de participantes e também na avaliação do debatedor 

externo. Além disso, o grupo PET EQ UFU reúne-se para apreciar a atividade e sugerir 

modificações para melhoria da atividade. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 15: CAMPANHA DE DOAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E 

HIGIENE PESSOAL 

 

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas 

 Data de início: 01/10/2019            Data de fim: 20/12/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química, 
Diretório Acadêmico da Engenharia Química (DAEQ)  
Empresa Júnior da Engenharia Química (ConsultEQ)  
Instituto Americano de Engenharia Química (AIChE) 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Instituição a ser escolhida 
Público atingido: pessoas atendidas pela Instituição escolhida (aproximadamente 30 

pessoas) 
 Descrição e justificativa  
Em parceria com outros grupos PET dentro da Universidade, e grupos institucionais da 

graduação de Engenharia Química como: Diretório Acadêmico, Aiche e ConsultEQ, o grupo 

PET Engenharia Química participará da atividade sugerida pelo grupo INTERPET-UFU para 

a arrecadação de produtos de limpeza e higiene pessoal. O objetivo é a conscientização 

para com a comunidade. São evidenciados os valores de empatia e reciprocidade através 

da arrecadação de objetos de extrema necessidade à comunidade carente, valores os quais 

são precursores do grupo a se comprometerem em atividades desse teor social. 
 Objetivos 
A campanha tem por objetivo auxiliar Instituições carentes através da arrecadação e doação 

de produtos de limpeza e de higiene pessoal. 



 

 Metodologia proposta para sua realização 
Os petianos e as demais entidades envolvidas farão a divulgação on line e pessoalmente 

nas salas de aula da Faculdade de Engenharia Química. Além disso, os petianos farão a 

coleta dos produtos ao longo de determinado período e em data a ser definida, os itens de 

limpeza e higiene pessoal serão doados para determinadas Instituições carentes da cidade 

de Uberlândia e região. 
 Resultados esperados  
Espera-se que se crie uma tradição entre os alunos de graduação da Engenharia Química 

sobre a doação de produtos às pessoas carentes, ressaltando a importância da 

solidariedade e despertando a consciência social nos alunos. Além disso, espera-se que os 

alunos de graduação mobilizem-se cada vez mais na ajuda ao próximo e tenham o hábito de 

visitar as Instituições carentes para troca de experiências. 
 Método de avaliação da atividade  
A avaliação da atividade será medida pela quantidade de produtos arrecadados e pelo 

contato com a Instituição carente para entender quais itens são mais necessários 

(alimentos, higiene pessoal, brinquedos, roupas, etc). 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 16: ATIVIDADE DE CARÁTER SOCIAL 

 

 Natureza da atividade: Extensão 

 Carga horária de execução da atividade: 6 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

 Data de início: 01/05/2019             Data de fim: 30/10/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET EQ 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Instituições de ajuda a crianças 
Número de participantes: crianças atendidas pela Instituição (aproximadamente 30 crianças) 
 Descrição e justificativa  
No ano de 2019, haverá pela primeira vez, uma atividade de caráter social na forma de 

oficinas. Estas são voltadas para instituições sociais da cidade de Uberlândia. Tal atividade 

busca aumentar o contato dos petianos com a comunidade externa, e levar a química e 

física de forma mais lúdica e divertida para as crianças das instituições, dessa forma 

aumentar o interesse das mesmas por este conteúdo. A instituição social ainda não foi 

escolhida, porém serão selecionadas as que houverem trabalhos com crianças. A atividade 

trará uma grande experiência e engajamento social aos integrantes do grupo PET 

Engenharia Química.  



 

 Objetivos 
O objetivo desta atividade é colaborar com Instituições de auxílio através da interação com 

crianças de diferentes faixas etárias na forma de oficinas de atividades (práticas de química 

e física). Além disso, esta atividade objetiva a troca de experiências entre o grupo PET EQ 

UFU e a comunidade que se pretende colaborar. 
 Metodologia proposta para sua realização 
A atividade será realizada primeiramente mediante contato com algumas Instituições de 

auxílio de crianças para verificar as carências existentes nestes locais. A seguir, o grupo 

preparará diferentes atividades (leitura de livros, brincadeiras, aulas de reforço, práticas de 

química, etc.) para diferentes faixas etárias de crianças a serem realizadas nos locais 

escolhidos. Em determinada data, o grupo realizará a atividade junto à Instituição. 
 Resultados esperados  
Espera-se despertar a necessidade de ações e atividades sociais aos alunos de graduação 

do curso para conscientização da importância deste tipo de atividade. Esta atividade deve 

incentivar a responsabilidade social dos alunos do curso para com a comunidade externa, 

além de proporcionar a formação de cidadãos conscientes e sensíveis da necessidade 

solidária no país. 
 Método de avaliação da atividade 
A metodologia de avaliação será realizada através de reuniões com as pessoas 

responsáveis pelas Instituições a fim de se saber se os objetivos foram cumpridos. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 17: PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

 Natureza da atividade: Pesquisa 

 Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

 Data de início: 01/07/2019             Data de fim: 20/12/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 
Comitês Organizadores dos Congressos envolvidos 
 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Grupo PET Engenharia Química 
Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ (cerca de 18 petianos) 
 Descrição e justificativa  
Como resultado do desenvolvimento de atividades de pesquisa, a participação em 

congressos e eventos científicos e as apresentações de trabalhos consolidam o trabalho 



 

executado e divulgam os resultados obtidos. Além disso, a participação em congressos 

científicos é uma forma bastante eficaz e proveitosa para os alunos de enriquecimento da 

vida acadêmica e profissional. Nessas situações, os alunos têm a oportunidade de 

compartilhar experiências e manter contato com profissionais e pesquisadores de diferentes 

áreas de estudo e centros de pesquisa em Engenharia Química e áreas afins. 
 Objetivos 
Essa atividade visa contribuir para o crescimento acadêmico e profissional dos alunos. Além 

de colaborar no senso de organização, tratamento de dados, falar em público, dentre outros, 

fornece ao aluno a possibilidade de troca de experiências com profissionais e outros alunos 

que estejam trabalhando em sua mesma área ou áreas diferentes, facilitando futuros 

contatos e troca de informações. Além de ser uma contrapartida exigida por cada projeto de 

pesquisa, que são financiados por órgãos de fomento. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Os alunos se inscrevem nos diferentes eventos de acordo com sua área de pesquisa e 

fazem a apresentação na forma oral ou pôster. Destaca-se que todos os alunos do grupo 

PET realizam pesquisa individual e o grupo também trabalha em uma pesquisa coletiva. 

Desta maneira, os petianos devem ser capazes de gerar resultados de pesquisas técnico-

científicas para apresentação de trabalhos em eventos científicos. 
 Resultados esperados  
As atividades de pesquisa divulgadas servem como força motriz para novos estudos e 

motivam novos alunos da graduação a se inserirem na área de iniciação científica. Dessa 

forma, a pesquisa e sua divulgação na forma de artigos publicados colaboram para a 

consolidação de um curso e de uma instituição de ensino de qualidade.  
 Método de avaliação da atividade  
A avaliação do desempenho é feita pelo próprio comitê científico dos eventos, pelo professor 

coordenador de cada sessão oral ou poster, responsável pela sabatina e também através de 

conversas com os orientadores de cada petiano. 
__________________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 18: PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO PET 

 

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 

 Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

 Data de início: 11/03/2019            Data de fim: 20/12/2019 

 Promotor(es) da atividade 
Organizadores dos eventos ENAPET e Sudeste PET 
Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA) 



 

 Público alvo (qualitativo) e público a ser atingido diretamente (quantitativo) 
Grupo PET Engenharia Química 
Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ (cerca de 18 petianos) e a 

tutora do Grupo PET EQ. 
 Descrição e justificativa  
O CLAA-UFU tem incentivado os alunos dos grupos PET da UFU a participarem de forma 

ativa dos eventos PET, com destaque para o Encontro dos grupos PET da UFU, SUDESTE 

PET e o ENAPET. Esses eventos promovem discussões sobre os diversos aspectos do 

Programa e também representa um momento de encontro e troca de experiências entre os 

participantes. Geralmente, são discutidos temas relevantes à manutenção e ao 

desenvolvimento do programa, tais como apresentar sua produção acadêmica no âmbito da 
tríade ensino, pesquisa e extensão e colaborar com o desenvolvimento social através do 

pensar coletivo de temas de importância reconhecida para a sociedade. 
 Objetivos 
A efetivação dos propósitos que sustentam a filosofia de formação complementar do 

Programa PET nas universidades brasileiras carece de algumas ações como uma maior 

implementação de atividades coletivas, tanto em âmbito local quanto regional e nacional. 

Desse modo, atividades que viabilizem a comunicação entre os grupos existentes são de 

fundamental importância para o fortalecimento do Programa, bem como as trocas de 

experiências e o compartilhamento de informações no campo dos estudos e pesquisas 

desenvolvidos. Nesse sentido, os Encontros PET constituem um importante instrumento no 

processo de consolidação dos objetivos do PET. 
 Metodologia proposta para sua realização 
Através da participação do grupo PET no Encontro dos grupos PET da UFU, SUDESTE 

PET E ENAPET 
em 2019. 
 Resultados esperados  
Como fruto das discussões e trocas de experiências entre os vários grupos PET, espera-se 

melhorar a atuação do grupo PET-EQ e com isso desenvolver atividades que vão cada vez 

mais de encontro à essência do programa PET. Dessa forma, são vários os produtos que 

podem ser catalisados através desse tipo de participação e o público atingido de forma 

direta e indireta é todo aquele relacionado nas atividades do grupo ao longo do ano. 
 Método de avaliação da atividade  
Esse tipo de evento promove uma série de discussões que visam avaliar também a própria 

dinâmica e aproveitamento do evento. Os alunos participantes e o tutor fazem uma 

discussão dos pontos destacados e define estratégias para implementação de novas 

práticas e ao mesmo tempo para futuras participações em eventos PET. 
__________________________________________________________________________ 



 

 

8 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO  

(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)  
 

8.1 Atividades de língua estrangeira 

Estudo de línguas estrangeiras: todos os petianos estão matriculados em cursos de 

idiomas. Uma parcela destes, em duas línguas estrangeiras (Inglês e Francês ou Alemão). 

Por meio dos Seminários em Língua Estrangeira que serão realizados em 2019, será 

possível avaliar e colocar em prática os conhecimentos dessas línguas em atividades 

integradoras. 

 

Ciclo de seminários em Língua Estrangeira: O grupo PET Engenharia Química realizará 

Ciclos de Seminários em Língua Estrangeira e mais especificamente em língua inglesa e 

francesa. Os seminários visam desenvolver a capacidade de preparação, síntese e 

apresentação de um determinado assunto para uma plateia variada, composta de petianos, 

alunos da graduação, professores, alunos de outros cursos e comunidade externa. Além 

disso, um número crescente de empresas tem aderido a provas, entrevistas e dinâmicas de 

grupo em inglês visando avaliar a habilidade dos candidatos no conhecimento de línguas 

estrangeiras. Este seminário mostra-se como uma oportunidade dos alunos de melhora da 

oratória e fluência em outra língua. 

 

8.2 Atividades culturais 

Ciclo de debates: 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. 

 

8.3 Atividades de integração do grupo 

Reuniões de confraternização: 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. As confraternizações ocorrem em aniversários, na entrada de novos integrantes 

no grupo, na despedida de petianos. 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. 



 

 

Reunião sobre o Planejamento do próximo ano: para o planejamento das atividades a 

serem realizadas no próximo ano, todos os petianos e a tutora reúnem-se em um sábado no 

final do presente ano. Nesta data, avalia-se todas as atividades realizadas pelo grupo e 

verifica-se a permanência ou exclusão de alguma das atividades no Planejamento do 

próximo ano. Além disso, novas atividades também são sugeridas e discutidas a viabilidade 

de execução. Após todas as discussões, realiza-se uma dinâmica de integração e festa de 

confraternização do grupo. Esta reunião é de suma importância para a união do grupo, pois 

incentiva a reflexão e discussão das atividades realizadas, assim como sugestões de 

melhoria e proposição de novas atividades, o que motiva o espírito de grupo e de trabalho 

em conjunto. 

 

8.4 Atividades de formação interna dos petianos (para trabalho em grupo etc.) 

 

Cursos de capacitação dos petianos: O objetivo desta atividade é oferecer cursos de 

capacitação aos petianos de ferramentas ou assuntos que não estão inseridos na grade 

curricular, oferecendo-lhes a oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além 

disso, com a capacitação dos petianos, estes podem futuramente preparar e ministrar tais 

ferramentas em minicursos abertos aos alunos de todos os cursos da Universidade Federal 

de Uberlândia e aos membros da comunidade externa. 

 

Projeto Coletivo: por se tratar de um estudo geralmente extenso, o projeto coletivo exige a 

participação ativa de todos os petianos do grupo para sua realização. A divisão de tarefas, 

comunicação, troca de experiências, alinhamento de objetivos e metas e proatividade são 

essenciais para o sucesso na execução e conclusão do projeto coletivo. Além disso, os 

conhecimentos envolvidos na realização do projeto dependem de pesquisa bibliográfica, 

busca de profissionais que possam auxiliar os petianos, e interação constante com os 

alunos e docentes do curso. Desta maneira, o projeto coletivo proporciona a aquisição de 

diversas habilidades pelos petianos, além de expressivo crescimento pessoal e profissional, 

conforme observado em outros projetos coletivos executados pelo grupo. 

 

8.5 Processos seletivos de petianos 

O grupo PET Engenharia Química realizará um processo seletivo para 6 ou 7 novos 

petianos, a ser iniciado em abril de 2019 e que será concluído em junho. O processo é 

proposto em uma fase única para a seleção de candidatos, contando com provas de 

redação, atividade em grupo, apresentações orais, entrevista e dinâmica de grupo. Os 

candidatos que se destacarem positivamente e se classificarem melhor serão inscritos no 

Programa e inseridos no grupo de integrantes do PET-EQ 



 

 

8.6 Reuniões administrativas do PET 

O grupo PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia se reúne duas 

vezes por semana em data e horário compatível com a grade curricular do grupo e 

atividades propostas. As reuniões são realizadas nas terças e quintas-feiras, às 19 horas. 

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 ocasionalmente 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. 

 

8.7 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, já que o aluno pode adquirir a cópia 

eletrônica de seu certificado. A Comissão desenvolveu um novo site, visualmente mais 

amigável e vistoso (www.petequfu.com.br), mas permanece com o site anterior 

(http://www.peteq.feq.ufu.br) apenas para o evento Jornada de Engenharia Química, que 

requer inscrição e submissão de trabalhos científicos. 

 

8.8 Mural do PET 

O Grupo PET EQ não possui um mural na Faculdade de Engenharia Química, mas realiza a 

divulgação de suas atividades através do site do PET, página no Facebook e no Instagram, 

como um esforço para divulgação eletrônica da informação e redução do uso de papel. 

 

8.9 Outras 

 

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. 

 

 

 

http://www.petequfu.com.br/
http://www.peteq.feq.ufu.br/


 

9 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  
   

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Organização e 
Realização da XX e 
XXI MOSTRA FEQUI 

  X     X     

Ciclo de seminários 
em língua 
portuguesa 

  X     X     

Ciclo de seminários 
em língua 
estrangeira 

       X     

Minicursos   X X    X X    

Cursos de 
capacitação dos 
petianos 

    X     X   

Projeto Coletivo   X X X X X X X X X X 
Minicursos para o 
ensino fundamental e 
médio em escolas 
públicas da cidade 
de Uberlândia 

  X     X     

Congresso Brasileiro 
de Engenharia 
Química Iniciação 
Científica 

      X      

Vem pra UFU          X   

Vem pra Engenharia      X   X    

Palestras Temáticas    X X    X    

Interação com o PET           X  

PET Integração         X    

Ciclo de debates     X     X   

Campanha de 
doação de produtos 
de limpeza e higiene 
pessoal 

          X X 

Atividade de caráter 
social 

   X         

Participação e 
apresentação de 
trabalhos em eventos 
científicos 

      X   X   

Participação de 
eventos relacionados 
ao PET 

  X       X   

 

 
 

 
Uberlândia, 22 de fevereiro de 2019. 
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Tutora: Profa. Erika Ohta Watanabe 
Tutora:  Erika Ohta Watanabe 


