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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: Profa. 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
XXII e XXIII
MOSTRA FEQUI

X X 30

02
Ciclo de seminários em 
língua portuguesa

X X 19

03
Ciclo de seminários em 
língua estrangeira

X X 19

04 Minicursos X X 100

05
Cursos de capacitação dos 
petianos

X X 18

06 Projeto Coletivo X X X 400
07 RevisaPET X X 150

08
XXIV Jornada em 
Engenharia Química

X X X 200

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

13 Ciclo de debates X X 19

14 PET ensinando o ABC X X X 30
15 Participação e apresentação 

de trabalhos em eventos 
X 18



científicos

16
Participação de eventos 
relacionados ao PET

X 18

17 Ajuda-me que eu te ajudo X X 25

18
Pesquisas científicas 
Individuais 

X 18

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 Ana Gabriela Martins Silva
Estudo de Catalisadores a base de Ferro promovidos por
Cu  na  reação  de  Hidrogenação  de  CO/CO2  à
hidrocarbonetos na faixa do querosene

Sim Fevereiro/2020 Dezembro/2021

02 Ana Luísa Gabriel Santos A definir - - -

03 Antônio Marçal Neto
Preparação  de  sistemas  teranósticos  de  Gd2O3:Eu3+ e
peptídeos bioativos frente a SARS-CoV-2

Não Março/2020 Dezembro/2021

04 Elmis Braz da Silva Filho A definir - - -

05 Felipe Fernandes Tolentino
Adaptação  de  microalga  verde  Chlorella  vulgaris para
utilização na fotocatálise de cromo hexavalente em meio
ácido

Sim Março/2020 Dezembro/2021

06
Gabriel Henrique Martins 
Bonifácio

Recuperação de lítio e cobalto de baterias de íons de lítio

por processo híbrido de lixiviação e biolixiviação.
- - -

07
Gabriel Tadato Fujihara 
Nobuyasu

Estudo da influência dos tensoativos na flotação da apatita
em coluna

Sim Março/2020 Dezembro/2021

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

Sim Março/2020 Dezembro/2021

09 Jayc Castro Leal Extração supercrítica de matrizes vegetais Sim Março/2020 Dezembro/2021

10 Júlia Barbosa Morais A definir - - -



11 Lucas Main Netto
Concentração  da  luz  solar  por  lentes  Fresnel  para
conversão de resíduos carbonatados em cal virgem

Sim Março/2020 Dezembro/2021

12 Marcos Vinícios Silvestre A definir - - -

13
Maria Eduarda Ferreira dos 
Reis

A definir - - -

14 Oscar Fonseca Silva Netto
Uso  de  secador  rotatório  com  recheio  de  inertes  na
desidratação do camu-camu

Sim Março/2020 Dezembro/2021

15 Rodrigo Carrilho da Cunha Extração supercrítica de matrizes vegetais Sim Março/2020 Dezembro/2021

16 Vinícius Francisco da Silva
Estudo da influência dos tensoativos na flotação da apatita
em coluna

Sim Março/2020 Dezembro/2021

17 Vitor Babilônia Barcelos
Estudo  experimental  e  numérico  do  efeito  de  variáveis
operacionais e de projeto sobre a dinâmica de partículas
em tambores rotatórios com suspensores

Sim Setembro/2020 Dezembro/2021

18 Washington Erly Contato Influência de nanopartículas em fluido de corte Sim Setembro/2020 Dezembro/ 2021

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 XXIII e XXIV MOSTRA FEQUI

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

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 20 horas

 Data de início: 13/07/2021 e 30/11/2021 Data de fim: 14/07/2021 e 01/12/2021

 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 2020-2 e 2021-1.

Número de participantes: aproximadamente 45 alunos ingressantes por período letivo.

 Descrição e justificativa

Iniciada em 2002, a atividade permanece no ano de 2021 em sua XXIII E XXIV edições.

Realizada uma vez por semestre, a Mostra FEQUI é uma atividade que busca a recepção e

acolhimento  dos  alunos  ingressantes  no  curso de Engenharia  Química da Universidade

Federal de Uberlândia, de forma a orientá-los sobre as principais dúvidas dos ingressantes

no ambiente universitário. Além disso, a Mostra FEQUI apresenta as principais áreas que o

profissional de Engenharia Química pode atuar e as linhas de pesquisa que a faculdade

oferece para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, são apresentadas as

oportunidades de bolsas e as atividades de caráter extracurricular  oferecidas pelo curso,

como  Entidades  Acadêmicas,  oportunidades  de  intercâmbio  nacional  e  internacional,

iniciação  científica,  monitoria,  dentre  outras.  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 pela Instituição.

 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.,  AIChE,  Diretório  Acadêmico  e  as  atividades  de

extensão realizadas na Universidade.

 Metodologia proposta para sua realização

A Mostra  FEQUI  tem a  duração  de  2  tardes,  portanto  sua  abertura  será  realizada  em

parceria  com  a  Direção  da  Faculdade  de  Engenharia  Química,  representantes  das

Coordenações da Graduação e Pós-Graduação, alunos da Empresa Jr, Diretório Acadêmico

e PET EQ. No decorrer da atividade, são apresentadas as palestras dos coordenadores dos

núcleos acadêmicos da Faculdade,  que descrevem as linhas de pesquisa existentes nas

quais  os  alunos  ingressantes  podem  seguir.  Para  relatarem  suas  experiências,  são

apresentados  depoimentos  de  alunos  da  Pós-Graduação,  formandos,  egressos  de

intercâmbio e egressos que atuam como engenheiros químicos. Ademais, outras entidades

da Universidade são também apresentadas aos alunos (por exemplo: ENACTUS, AIESEC,

CVU,  entre  outros).  Além disso,  é  realizada  uma dinâmica  integradora  entre  os  alunos

ingressantes, visando interação, identificação e relacionamento. No final do evento, o grupo

PET realiza visita pelo campus para apresentação dos laboratórios de ensino e pesquisa da

Faculdade de Engenharia Química, local do atendimento ao aluno, reitoria e outros locais de

interesse dos alunos. Como atividade complementar, os ingressantes são acompanhados

em uma visita à biblioteca para apresentação, detalhamento de uso e cadastramento. Caso

haja necessidade de realização desta atividade de modo remoto, todas as palestras serão

realizadas através de plataformas de tecnologia da informação e a visita ao campus será

agendada quando tivermos o retorno das atividades presenciais.

 Resultados esperados 

Através desta atividade, os alunos ingressantes tem 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 sinta-se acolhido no curso, conheça o que é a engenharia química e suas

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



O grupo abre oportunidade para os alunos apresentarem quaisquer dúvidas ou dificuldades

a respeito da Faculdade e do curso que não foram completamente esclarecidas. Além disso,

no  último  dia  da  atividade,  solicita-se  aos  ingressantes  que  avaliem  a  atividade  com

aspectos positivos e negativos. No caso da atividade realizada de modo remoto, as áreas de

bate-papo  da  plataforma  de  informação  utilizada  permitirão  a  interação  com  os  alunos

ingressantes e a avaliação do evento. Essas informações são recolhidas e discutidas pelo

grupo PET-EQ em reunião e utilizadas no ROA (relatório de otimização da atividade) e 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: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 15/02/2021  Data de fim: 26/02/2021

 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 o público presente durante os

dias  da  realização  da  atividade.  As  apresentações  de  cunho  científico  têm  especial

importância  para  os  petianos  que  farão  apresentações  orais  técnicas  em  semanas

acadêmicas ou congressos da área.

 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 a 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. Caso haja necessidade

devido  às  condições  de  restrição  sanitária  na  Universidade,  os  seminários  em  língua

portuguesa serão realizadas de modo remoto via plataformas de tecnologia de informação

como Microsoft Teams ou Google Meet. Este tipo de plataforma permite alcançar um público

maior, ampliando as discussões e sugestões.

 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 o conhecimento em áreas de pesquisa diversas.

 Método de avaliação da atividade

Após cada apresentação, todos os participantes são incentivados a exporem seus pontos de

vista acerca do tema, buscando um debate acerca do assunto abordado. Além disso, por

meio do tempo disponibilizado para arguição,  são realizados pelos  alunos e pela  tutora

questionamentos, sugestões e críticas sobre o material desenvolvido pelo petiano, além de

sua  postura  e  oralidade.  Sobre  os  seminários  de  caráter  científico,  os  respectivos

orientadores podem participar do seminário para expressarem sua opinião.

__________________________________________________________________________



ATIVIDADE 3: CICLO DE SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

 Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 12 horas

 Data de início: 28/06/2021 Data de fim: 09/07/2021

 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

Uma vez que o  conhecimento  acerca de línguas estrangeiras  é  essencial  em todas as

profissões,  diante  de  um  mercado  cada  vez  mais  competitivo  e  que  busca  diferentes

atribuições,  além  do  crescimento  no  número  de  empresas  que  realizam  entrevistas,

dinâmicas dentre outras atividades em inglês, o PET Engenharia Química busca com o ciclo

de Seminários em Língua Estrangeira abordar esse tema. Realizado em dois idiomas, o

Inglês e o Francês, os seminários buscam desenvolver a capacidade dos petianos de criar

uma  apresentação  na  língua  estrangeira  escolhida  desde  a  confecção  do  material  até

aspectos da postura e oralidade.  Tem como plateia os petianos,  a tutora e no caso de

apresentações em francês, são convidados petianos egressos de intercâmbio na França

para críticas e sugestões ao conteúdo apresentado. Caso não haja condições sanitárias em

função da pandemia para realização desta atividade na Universidade, o seminário em língua

estrangeira  será  realizado  remotamente  através  de  plataformas  de  tecnologia  de

informação,  como Microsoft  Teams,  Google  Meet,  RNP Conf,  dentre outras.  Esta  forma

remota permite a participação de ex-alunos e convidados que morem no exterior para uma

contribuição mais efetiva.

 Objetivos

O foco da  atividade  baseia-se  na  prática  e  desenvolvimento  da  pronúncia,  vocabulário,

fluência na língua estrangeira e conhecimento do grupo sobre diversos temas em outros

idiomas,  além  do  aperfeiçoamento  da  capacidade  de  síntese,  oralidade  e  postura

demonstradas durante o seminário. Uma vez que o tema das apresentações é livre, os mais

variados  assuntos  são  discutidos,  enriquecendo  a  gramática  e  a  pronúncia  de  diversas

temáticas presentes em uma conversação em língua estrangeira.

 Metodologia proposta para sua realização

Cada seminário  tem duração de em média  30  minutos.  Cada petiano  escolhe  a  língua

estrangeira que deseja apresentar, usualmente o inglês ou o francês e assim confecciona o



material  a ser apresentado para o grupo. O tema é livre, porém normalmente os alunos

optam por assuntos que contribuem para a formação técnica e científica, política e social ou

que enriquecem no vocabulário e gramática de situações comuns no cotidiano em que se

usa a língua estrangeira. Além disso, ao final de cada seminário é reservado um tempo para

arguição no qual o tema abordado é discutido pelo grupo, e o mesmo contribui com críticas

para aperfeiçoamento da apresentação do petiano. Dessa forma, há uma ampla troca de

conhecimentos de organização, síntese, postura e oralidade presentes na apresentação em

outra língua. Alunos egressos de mobilidade na França são convidados para participar e

analisar apresentações dos petianos, contribuindo para seu aprimoramento. Realizados no

segundo semestre do ano, poderá ocorrer de forma online ou presencialmente a depender

do Comitê Local de Monitoramento à Covid 19 da Universidade Federal de Uberlândia.

 Resultados esperados 

É esperado  com os  seminários,  o  aperfeiçoamento  dos  alunos  na  dicção,  pronúncia  e

oratória  na  língua  estrangeira  apresentada,  preparando-os  para  situações  que  serão

necessárias apresentações de cunho acadêmico, pessoal ou profissional em outra língua.

Além disso, busca-se exercitar a criatividade e a produção do material desenvolvido para a

atividade, o debate acerca do tema abordado pelos alunos bem como despertar o interesse

dos mesmos para assuntos atuais presentes no cotidiano e pertinente para a sociedade,

através da otimização do vocabulário e dicção desejados.

 Método de avaliação da atividade

Após  cada  apresentação,  é  ofertado  um  tempo  no  qual  todos  os  participantes  são

incentivados a trocar suas opiniões,  críticas e sugestões visando o aperfeiçoamento e o

enriquecimento de todos acerca do tema abordado. Além disso, o grupo sugere pontos de

melhoria no material e na oratória do apresentador, realizando correções de vocabulário e

pronúncia caso necessário.

__________________________________________________________________________

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

Noções Básicas de Cálculo;  3.  Introdução ao AutoCAD 2D; 4.  Excel  básico

aplicado à Engenharia; 5. Introdução a Calculadora Básica – CASIO FX 82-MS;

6.  Calculadora  Avançada  –  CASIO  FX  991ES;  7.  Introdução  ao  Adobe

Illustrator; 8. Introdução ao Python.

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

 Carga horária de execução da atividade: 120 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 50 horas

 Data de início: 01/02/2021 Data de fim: 31/12/2021

 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  e  comunidade  externa.  Número de

participantes: média de 30 alunos.

2.  Alunos  do  1°  período  dos  cursos  de  Engenharia  e  comunidade  externa.  Número de

participantes: média de 30 alunos.

3. Alunos do curso de Engenharia Química, outros cursos da UFU e comunidade externa.

Número de participantes: média de 30 alunos.

4. Alunos cursando Engenharia Química e comunidade externa. Número de participantes:

média de 25 alunos (capacidade máxima do Laboratório de Informática da FEQ-UFU).

5.  Alunos  cursando Engenharia  Química,  outros cursos da UFU e comunidade  externa.

Número de participantes: média de 20 alunos 

6.  Alunos  cursando Engenharia  Química,  outros cursos da UFU e comunidade  externa.

Número de participantes: média de 20 alunos

7.  Alunos  cursando Engenharia  Química,  outros cursos da UFU e comunidade  externa.

Número  de  participantes:  média  de  25  alunos  (capacidade  máxima  do  Laboratório  de

Informática da FEQ-UFU).

8.  Alunos  cursando Engenharia  Química,  outros cursos da UFU e comunidade  externa.

Número de participantes: média de 25 alunos.

 Descrição e justificativa

Ao longo do ano de 2021, o grupo PET Engenharia Química ofertará minicursos de caráter

extracurricular, que serão ministrados pelos petianos para abordar o conhecimento sobre

softwares  computacionais  e  de  edição  de  arte,  linguagem  de  programação,  disciplinas

básicas,  dentre  outros  temas  diversos  requeridos  para  um  profissional  de  engenharia

química.  Para  o  ano  de  2021  estão  previstos  os  seguintes  minicursos:  1.  Introdução  à

Lógica de programação; 2. Noções Básicas de Cálculo; 3. Introdução ao AutoCAD 2D; 4.

Excel básico aplicado à Engenharia; 5. Introdução a Calculadora Básica – CASIO FX 82-

MS; 6. Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES; 7. Introdução ao Adobe Illustrator e 8.

Introdução  ao  Python.  Alunos  de  todos  os  cursos  da  UFU  poderão  se  inscrever  nos

minicursos,  incluindo  alunos  de  outras  universidades  e  comunidade  externa.  Diante  da

dificuldade  apresentada  pelos  ingressantes  com  as  disciplinas  de  Cálculo  Diferencial  e

Integral 1, Geometria Analítica e Introdução à Lógica de programação, o grupo ofertará os

minicursos de Noções Básicas de Cálculo e Lógica de Programação de forma a auxiliá-los

nessas disciplinas  iniciais  do curso.  O minicurso de Excel  apresenta aplicações práticas

vistos nas disciplinas teóricas de balanços de massa e energia e termodinâmica do curso de

Engenharia Química. O minicurso de Adobe Illustrator permite o desenvolvimento dos mais

variados  materiais  artísticos  utilizados  em  revistas,  sites,  redes  sociais,  dentre  outros,

confeccionados  com  criatividade,  teoria  das  cores  e  de  forma  a  atrair  o  público-alvo.



Ademais,  o  minicurso  de  AutoCAD  2D  abre  oportunidade  para  o  aprendizado  de  uma

ferramenta  versátil  e  muito  utilizada  na  engenharia  nas  áreas  de  projeto  de  estruturas,

equipamentos, dentre outros. Por fim, o minicurso de Python proporciona o conhecimento de

uma das linguagens de programação mais utilizadas  no desenvolvimento  de programas

envolvendo tanto engenharia química quanto outros problemas do cotidiano.

 Objetivos

Os minicursos tratam de assuntos diversos, essenciais na atuação do Engenheiro Químico,

uma vez que vão desde o conhecimento sobre as disciplinas iniciais do curso, até o uso de

softwares e programas de edição mais utilizados nas empresas atualmente. Enquanto uma

parcela dos minicursos busca diminuir  a evasão e aumentar o interesse dos alunos por

temas  aplicados  ao  curso  e  assim  diminuir  o  índice  de  reprovação,  outros  visam  o

aperfeiçoamento em habilidades envolvendo softwares computacionais, confecção de artes

para os mais variados fins e programação de diferentes sistemas através de uma linguagem

de programação, como o Python. 

 Metodologia proposta para sua realização  Os minicursos de Introdução à Lógica de

Programação  e  Noções  Básicas  de  Cálculo  serão  ministrados  aos  ingressantes  dos

períodos 2020/2 e 2021/1. A oferta no formato presencial ocorrerá a depender da volta as

aulas  presenciais  autorizada  pelo  Comitê  Local  de  Monitoramento  à  Covid  19  da

Universidade Federal de Uberlândia, sendo realizados no período noturno das 19h às 21h,

divididos  em três  dias  devido  à  carga  horária  dos  minicursos.  O mesmo se  aplica  aos

demais  minicursos  (Introdução  ao  AutoCAD  2D;  Excel  básico  aplicado  à  Engenharia;

Introdução a Calculadora Básica – CASIO FX 82-MS; Calculadora Avançada – CASIO FX

991ES;  Introdução  ao  Adobe  Illustrator;  Introdução  ao  Python).  No  caráter  remoto,  os

minicursos serão gravados e inseridos em uma plataforma própria para cursos  online,  o

coursify.me (https://coursify.me/). Nesta plataforma, é possível gerenciar os cursos, controlar

o  progresso  dos  alunos  e  auxiliar  em  cada  lição  com  comentários  para  tirar  dúvidas

atividades. Além disso, os minicursos oferecidos na forma remota possibilitam o controle de

inscritos, frequência de visualizações, disponibilização ao fim de cada minicurso de uma lista

de exercícios adequada para cada temática, para aplicação dos conhecimentos adquiridos,

sendo uma forma de garantir o aprendizado para geração de certificados. Haverá oferta de

monitoria através de grupos de dúvidas no Telegram para o formato online e a presença de

monitores na sala de aula para o formato presencial.  Minicursos que necessitam uso de

computadores ocorrem no Laboratório de Informática da FEQ-UFU, localizado no bloco 5K

para  o  formato  presencial.  Já  no  remoto,  uma  parte  da  carga  horária  do  minicurso  é

destinado a um tutorial de instalação do software a ser ministrado.

 Resultados esperados

É esperado que os alunos através dos minicursos sejam capacitados nos diversos assuntos

referentes a softwares, programação, edição de imagem, ferramentas para resolução de



problemas de Engenharia  Química.  Mais  especificamente,  espera-se para  cada um dos

minicursos:  1.  Aumentar  o  interesse  dos  ingressantes  pela  Lógica  de  programação,  de

forma a auxiliá-los e capacitá-los para cursar a disciplina  Algoritmos e Programação de

Computadores  visando  diminuir  o  índice  de  reprovação  nessa  disciplina;  2.  Abordar  os

principais conceitos dados no ensino médio sobre matemática e geometria, de forma que os

ingressantes  tenham  revisado  as  principais  ferramentas  necessárias  para  cursar  as

disciplinas  de  Cálculo  Diferencial  e  Integral  1,  Geometria  Analítica  e  Álgebra  Linear,

diminuindo  o  índice  de  reprovação  nessas  disciplinas.  Por  explorar  diversos  conceitos,

busca-se  resolver  exercícios  de  diferentes  níveis  de  complexidade  e  focar  sempre  no

atendimento ao aluno para sanar todas as dúvidas pertinentes; 3. O principal objetivo do

minicurso é explorar as funções básicas do AutoCAD 2D de forma a capacitar os inscritos

para o uso desse software focado em exemplos presentes no curso de Engenharia Química

ao longo do curso, tais como: criação, modelagem e visualização de equipamentos e plantas

inteiras; 4. Abordar os comandos básicos para organização de planilhas no Excel, além de

explorar o uso de métodos matemáticos para solução de inúmeros problemas de engenharia

química  das disciplinas de balanço de massa e energia, termodinâmica, cinética química,

fenômenos  de  transporte  a  partir  de  ferramentas  como  o  atingir  meta  e  o  solver;  5.

Apresentar  aos  alunos  do  primeiro  período  de  Engenharia  Química  as  funções  da

calculadora básica, além de comandos amplamente utilizados e que facilitam a resolução de

exercícios das matérias iniciais tais como Introdução à Engenharia Química, Estatística e

Física Geral e Experimental 1; 6. Ensinar os alunos de diferentes períodos sobre as variadas

ferramentas  presentes  na  calculadora  avançada  CASIO  FX  991  ES  que  auxiliam  na

resolução de problemas de termodinâmica, fenômenos de transporte, cálculo de reatores,

dentre  outras  disciplinas;  7.Auxiliar  os  discentes  no  uso  das  principais  ferramentas

presentes nesse software, visando a criação dos variados tipos de arte para impressão, uso

digital em plataformas de divulgação, confecção de posteres para eventos científicos, além

de apresentar a introdução da teoria das cores amplamente utilizada como mecanismo de

marketing; 8. O minicurso visa contemplar os alunos com o conhecimento das principais

funções da linguagem de programação em Python, bastante utilizada no meio acadêmico

para  resolução  de  problemas  de  engenharia  envolvendo  modelagem  e  simulação  de

processos,  e  utilizada  também  em  outros  setores  profissionais  no  desenvolvimento  de

programas aplicados no cotidiano.

 Método de avaliação da atividade

Ao longo dos minicursos, os alunos são incentivados a tirar suas dúvidas tanto da teoria

quanto  dos  exercícios  trabalhados,  sendo  uma medida  de  avaliação  do  grupo  sobre  o

desempenho da atividade. Além disso, é realizado no final dos minicursos tanto no formato

remoto quanto presencial uma avaliação anônima buscando a opinião dos inscritos sobre

diversos aspectos de organização do grupo para ofertar  a atividade,  tais como duração,



material  e  conteúdo  ofertado,  monitores  e  ministrantes.  Por  fim,  discute-se  em  reunião

administrativa do PET-EQ os principais  pontos levantados,  para que sejam utilizados no

ROA (Relatório de Otimização da Atividade), tendo como objetivo a sua otimização.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 5: CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PETIANOS

 Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora

 Carga horária de execução da atividade: 50 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

 Data de início: 22/02/2021 Data de fim: 30/11/2021

 Promotor(es) da atividade

Grupo PET Engenharia Química

Colaboradores  (alunos  de  pós-graduação,  docentes  convidados  e  membro  externo  da

comunidade)

 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

No  ano  de  2021  o  grupo  PET  Engenharia  Química  ofertará  minicursos  de  caráter

extracurricular envolvendo diversas áreas, tais como Noções Básicas de Cálculo, Introdução

à Lógica de Programação, Excel,  Illustrator,  AutoCAD, Calculadora básica e avançada e

Python.  Dessa  forma,  se  faz  necessário  a  capacitação  dos  petianos  para  garantir  a

qualidade  dos  ministrantes  e  monitores  e,  por  consequência,  oferecer  minicursos  que

contemplem o objetivo esperado. A capacitação mostra-se necessária também para atender

demandas dos alunos de diferentes cursos de graduação, que solicitam alguns minicursos

ao PET EQ. Além disso, os cursos de capacitação motivam os petianos na aprendizagem de

assuntos que podem ser aplicados indiretamente no curso de graduação, além de prepará-

los para um mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

 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. Caso



não seja possível a realização desta atividade de modo presencial, a capacitação ocorrerá

de modo online através de plataformas de tecnologia, como o coursify.me, Microsoft Teams,

Google Meet, Zoom, dentre outros.

 Resultados esperados 

Espera-se com esta atividade, que os petianos sejam capacitados em diferentes assuntos

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

de graduação, assim como membros da comunidade externa. Desta maneira, os petianos,

alunos do curso e comunidade externa têm a oportunidade de desenvolver habilidades que

podem ser essenciais no futuro profissional. A oportunidade de aprender novos assuntos ou

tecnologias, e posteriormente transferir conhecimento fomenta o enriquecimento, inovação e

desenvolvimento de todos os envolvidos.

 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.  No  caso  da  capacitação  interna,  os  petianos  ministrantes  dos  minicursos

avaliarão  os  novos  petianos  através  de  críticas  e  sugestões  para  melhoria.  Reuniões

posteriores serão realizadas com o grupo PET EQ UFU para apreciação da atividade.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 6: PROJETO COLETIVO – EVASÃO E RETENÇÃO NO CURSO DE

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA

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

retenção

 Carga horária de execução da atividade: 120 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 30 horas

 Data de início: 01/01/2021 Data de fim: 31/12/2021

 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: 550 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) Revisão de conteúdo de disciplinas com alto índice de retenção (por

exemplo,  o  REVISAPET  já  implementado  em  2020  e  proposto  novamente  neste

planejamento); (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 informação

completa sobre a carreira desejada;  (ii)  Minicursos que auxiliem os alunos do curso em

conteúdos de maior dificuldade; (iv) Reforma Curricular do Curso, que envolva a questão do

acolhimento  e  nivelamento  dos  alunos  ingressantes,  e  também  inclua  mais  disciplinas

práticas e voltadas para a formação de habilidades.

 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 as necessidades dos alunos da graduação.

ATIVIDADE 7: REVISAPET

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

 Carga horária de execução da atividade: 40 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 30 horas

 Data de início: 01/05/2021 Data de fim: 31/12/2021

 Promotor(es) da atividade:

Grupo PET Engenharia Química

Estudantes do curso de Engenharia Química que aceitarem participar da atividade.

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

Alunos do segundo ao sétimo período de graduação do curso de Engenharia Química da

Universidade Federal de Uberlândia. Número do público a ser atingido: cerca de 50 alunos

do curso.

 Descrição e justificativa

O grupo PET EQ propõe ajudar os estudantes do curso de graduação através de vídeos

gravados pelos petianos, mostrando conteúdos que apresentam maior grau de dificuldade

em algumas disciplinas, resolução de exercícios e tópicos que devem ser cuidadosamente

estudados e aprofundados pelos estudantes. Esta proposição faz parte do esforço do grupo

para  redução  da  retenção  e  evasão  do  curso,  uma  ação  conjunta  ao  projeto  coletivo

proposto.

 Objetivos

O  objetivo  desta  atividade  é  auxiliar  os  alunos  do  curso  no  estudo  de  determinadas

disciplinas, que apresentam elevados índices de retenção. Além disso, pretende-se: (i) criar

conteúdos  gravados  que  facilitem  o  estudo  de  tópicos  importantes  das  disciplinas;  (ii)

realizar parcerias com os docentes e monitores das disciplinas, o que aproxima a relação

estudante-professor-petiano; (iii) incentivar o estudo e interesse dos alunos nos conteúdos



programáticos  das  disciplinas;  (iv)  motivar  o  estudo  e  o  aprofundamento  em conteúdos

através de vídeos gravados por outros alunos (petianos), o que facilita o entendimento dos

assuntos devido à linguagem, comunicação e explicação mais próxima da realidade dos

estudantes do curso.

 Metodologia proposta para sua realização

Inicialmente, o grupo PET EQ selecionará as disciplinas que apresentam elevados números

de retenção no curso de Engenharia Química da UFU. A seguir, os petianos entrarão em

contato com os docentes e monitores das disciplinas, os quais poderão indicar referências

bibliográficas, exercícios, os tópicos de maior dificuldade na disciplina e outras atividades

que  auxiliem  a  aprendizagem  dos  alunos.  De  acordo  com  a  indicação  do  docente,  os

petianos gravarão vídeos, que serão posteriormente disponibilizados no  YouTube  do PET

Engenharia  Química, sobre  o  conteúdo  teórico  da  disciplina,  resolução  de  exercícios,

orientações sobre os tópicos mais relevantes da disciplina, etc.

 Resultados esperados 

Espera-se com esta atividade que os vídeos criados pelo PET EQ auxiliem o estudo dos

alunos,  refletindo-se em um melhor  desempenho dos estudantes  nas disciplinas,  menor

índice  de  reprovação  e  também  redução  de  impactos  na  evasão  e  saúde  mental  dos

estudantes do curso. Além disso, espera-se uma maior interação entre docente-estudantes-

petianos. Esta atividade foi iniciada em 2020 com duas disciplinas:  Balanço de Massa e

Energia e Termodinâmica I. Devido à elevada aceitação e avaliações positivas pelos alunos

do curso, o grupo PET EQ repetirá esta atividade em 2021 e estenderá esta ação para

outras disciplinas do curso.

 Método de avaliação da atividade

O  retorno  dos  docentes  e  dos  estudantes  em  relação  a  esta  atividade  proposta  e  a

apreciação  do  grupo  PET  EQ  nas  reuniões  do  grupo  devem  contribuir  para  futuras

modificações  e  melhorias  desta  atividade.  Uma das  metodologias  de avaliação  também

consiste  na  redução  do  índice  de  reprovação  e  desistência  da  disciplina  dentre  os

participantes do grupo de estudo.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 8: XXIV JORNADA EM ENGENHARIA QUÍMICA

 Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

 Carga horária de execução da atividade: 24 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 300 horas

 Data de início: 01/03/2021 Data de fim: 30/09/2021

 Promotor(es) da atividade

Grupo PET Engenharia Química



Faculdade de Engenharia Química

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

Estudantes do curso de Engenharia Química e cursos afins (Química, Química Industrial,

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, entre outros) do estado de Minas Gerais

e Goiás.

Número do público a ser atingido: cerca de 150 participantes

 Descrição e justificativa

Organizada pelo PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia desde

1992, a Jornada em Engenharia Química é um evento que atinge sua 24º edição em 2021 e

se  destaca  pela  construção  do  conhecimento  acadêmico  e  profissional  dos  alunos  de

graduação. Isso ocorre através do formato do evento, apresentado na forma de minicursos e

palestras sobre assuntos da atualidade envolvendo engenharia, pesquisa e tecnologia, tais

como:  meio  ambiente,  indústria  petroquímica,  sucroalcooleira,  cosméticos,  farmacêutica,

biotecnologia, palestras de cunho social e motivacional, dentre outros. Ademais, uma forte

característica do evento é a publicação de trabalhos completos bem como a apresentação

oral das pesquisas de iniciação científicas desenvolvidas pelos estudantes, em parceria com

a  pós-graduação  e  corpo  docente,  permitindo  uma  aproximação  na  relação  entre  os

discentes com a comunidade acadêmica e indústrias locais.

 Objetivos

A  atividade  tem  por  objetivo  o  enriquecimento  de  conhecimentos  de  caráter  técnico  e

científico  para  os  alunos  inscritos  no  evento,  por  meio  das  palestras,  minicursos  e

apresentação  de  trabalho  presentes.  Diante  disso,  a  atividade  busca:  1)  Aprimorar  o

conhecimento  tanto  prático  de  engenharia  química  quanto  o  ético-social;  2)  Abordar

temáticas  presentes  na  atualidade  do  mercado  de  trabalho  e  comunidade  científica;  3)

Explorar conceitos de demanda em diferentes setores de atuação do engenheiro químico no

que  diz  respeito  à  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Tecnológico;  4)  Estimular  a  troca  de

conhecimento  e  integração  entre  os  alunos  de  graduação  de  diferentes  Instituições  de

Ensino Superior; 5) Promover o aperfeiçoamento das habilidades de síntese e apresentação

de trabalhos acadêmicos,  uma vez que são habilidades amplamente utilizadas nas mais

variadas oportunidades de atuação. 

 Metodologia proposta para sua realização

Caso ocorra no formato presencial autorizado pelo Comitê Local de Monitoramento à Covid

19 da Universidade Federal de Uberlândia, no primeiro dia do evento ocorrerá a entrega do

material confeccionado, a cerimônia de abertura, realizações de palestras e apresentações

de  trabalhos  científicos  no  estilo  oral  e  pôster.  Posteriormente  no  segundo  dia,  serão

apresentados os trabalhos em sessões orais, minicursos e a plenária de encerramento da

atividade. A avaliação dos trabalhos de cunho científico é organizada por docentes, mestre

ou  doutores  com  especialidade  no  assunto  abordado.  Referente  ao  cronograma  para



organização do evento, seu preparo inicia-se por volta de 6 meses de antecedência, visando

a organização do site do evento, abertura de inscrições, seleção de palestras e minicursos,

submissão de trabalhos científicos,  patrocínio,  confecção do material  utilizado tais  como

cartazes, crachás, folders, dentre outros. Se realizada no formato online, serão mantidas as

palestras  e  minicursos  no  formato  remoto,  utilizando  o  canal  do  YouTube  do  PET

Engenharia  Química como fonte de transmissão e  acessibilidade  dos inscritos,  além de

outros softwares de reunião virtual para fins de divulgação de pesquisas científicas.

 Resultados esperados 

Deseja-se com esse evento  que os  participantes  aprimorem seus conhecimentos  sobre

assuntos relacionados à Engenharia Química, sobretudo no cunho técnico científico sem

deixar  de  lado  o  caráter  ético-profissional  e  pessoal  necessários  para  um  engenheiro

químico.  A  temática  de  cada  palestra  é  selecionada  com  base  na  atualidade  e  novos

desenvolvimentos tecnológicos no ramo de engenharia, de forma a abordar assuntos que

tragam  maior  interesse  dos  alunos  pelo  curso  e  oportunidades  de  atuação  de  um

profissional graduado. Os minicursos buscam capacitar e ensinar variados temas ligados a

áreas de atuação além de softwares utilizados no âmbito profissional. Por fim, a exposição

de pesquisas científicas desenvolvidas na Faculdade de Engenharia Química promove um

aperfeiçoamento dos estudantes em apresentações, que vão desde a síntese e confecção

do material a ser apresentado, até aspectos de oratória e postura.

 Método de avaliação da atividade

Após o término de cada palestra e minicurso, é disponibilizado aos participantes fichas de

avaliação ou formulários online de forma a coletar críticas e sugestões sobre o evento, que

posteriormente são discutidas em reuniões administrativas de apreciação do grupo visando

a melhoria da atividade. 

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 9: 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: 01/06/2021             Data de fim: 20/06/2021

 Promotor(es) da atividade

Grupo PET Engenharia Química

Grupos  PET  de  outras  Engenharias  da  UFU  (Engenharia  Civil,  Mecânica,

Telecomunicações, Elétrica, Ambiental e Sanitária, etc.)

 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

É  recorrente  o  distanciamento  por  parte  dos  alunos  de  ensino  médio  dos  cursos  de

Engenharias, tanto por falta de interesse ou por falta de conhecimento sobre a estrutura dos

mesmos. Assim como é muito difundido que os cursos de Engenharias são mais difíceis e

de menor acesso e por isso os alunos tendem a acreditar que não estão aptos a cursar tal

graduação em uma Universidade. Visto que muitos estudantes do ensino médio da rede

pública têm acesso reduzido às informações sobre os diversos cursos de Engenharia, sua

grade curricular  e  áreas de atuação,  esta  atividade  pretende mostrar  a  pluralidade  dos

cursos de Engenharia existentes na UFU e despertar o interesse dos estudantes do ensino

médio da rede pública. Esta é a terceira edição da atividade em conjunto com outros grupos

PET de Engenharia da UFU.

 Objetivos

O objetivo deste evento é atingir cada vez mais estudantes da rede pública de Uberlândia a

se interessarem com os diferentes cursos de Engenharias da UFU. Esta atividade dar-se-á

através  de  exposições  de  informações  sobre  os  cursos,  atividades  extracurriculares

relacionadas e áreas de atuação dos engenheiros de forma clara e atrativa. Além disso,

espera-se motivar e exemplificar que este sonho do ingresso em uma universidade pública

de qualidade é possível, através dos depoimentos de alunos que frequentaram escolas da

rede  pública  e  atualmente  são  estudantes  de  Engenharia  na  Universidade  Federal  de

Uberlândia.

 Metodologia proposta para sua realização

Todo ano é feita uma reunião para organização da atividade e demonstração de interesse

de outros grupos PET de diferentes cursos de Engenharia  (Engenharia  Civil,  Mecânica,

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

Computação e Ambiental e Sanitária). A seguir, é realizado o contato com as escolas da

rede pública de Uberlândia para verificar o interesse em participar da atividade em conjunto

com os grupos PET de Engenharia da UFU para apresentação dos cursos aos alunos do

ensino médio. Caso as condições sanitárias devido à pandemia não permitam a realização

da  atividade  de  modo  presencial,  o  VEM  PRA  ENGENHARIA  pode  ser  organizado  e

executado de  modo remoto.  Cada  um dos cursos  de Engenharia  pode produzir  vídeos

curtos, apresentando seus cursos, tirando dúvidas sobre as disciplinas a serem cursadas,

áreas de atuação,  áreas de pesquisa,  as experiências  vivenciadas  no curso,  etc.  Estes

vídeos podem ser divulgados por escolas e professores de ensino médio da rede pública e

particular de Uberlândia e outras regiões.

 Resultados esperados 

Espera-se que com esta atividade haja um estreitamento do contato entre os cursos de

Engenharia da UFU e os estudantes do ensino médio da rede pública de Uberlândia, a fim



de demonstrar a possibilidade de ingresso em uma Universidade nos mais variados cursos

de Engenharia.  Além disso,  espera-se desmistificar  a impossibilidade de alunos da rede

pública em iniciar  uma carreira profissional  nas áreas de Engenharia,  obtendo um maior

interesse dos estudantes do ensino médio e uma maior aderência nos processos de seleção

do vestibular e ENEM.

 Método de avaliação da atividade

A metodologia de avaliação será através de conversas com as diretorias das escolas sobre

o impacto deixado nos estudantes e também através do contato realizado entre os petianos

e os estudantes do ensino médio.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 10: PALESTRAS TEMÁTICAS

 Natureza da atividade: Extensão e Ações afirmativas

 Carga horária de execução da atividade: 16 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 20 horas

 Data de início: 01/03/2021             Data de fim: 17/12/2021

 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 40 pessoas 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 a fim de motivá-los no curso.  Neste ano de 2021,  pretende-se realizar  4

(quatro) palestras. Dentre os temas que se pretende abordar estão: (1) Saúde mental; (2)

Questões  de  gênero  e  diversidade  sexual;  (3)  Mobilidade  Nacional  e  Internacional;  (4)

Questões étnico-racial; (5) Diversidade das áreas de atuação do engenheiro químico.

 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 e raça.

 Metodologia proposta para sua realização

As palestras serão realizadas pelo grupo PET Engenharia Química e com a presença de

alunos  de  graduação  e  comunidade  externa,  podendo  contar  com  parcerias  de  outros

grupos PET.  A palestra sobre a questão étnico-racial  tem por  objetivo  discutir  a  cultura

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

gênero possui como meta abordar a realidade enfrentada pelas comunidades de gênero,

diminuir o preconceito e intolerância tanto na Universidade como na comunidade externa. A

palestra  sobre  saúde  mental  deve  orientar  os  alunos  sobre  a  assistência  psicológica  e

pedagógica  ofertada  pela  UFU,  apresentar  os  Programas  e  setores  existentes  na

Universidade que tem o objetivo de auxiliar os estudantes de graduação e apoiar todos os

discentes e docentes que necessitam de reflexões sobre saúde mental. A palestra sobre

mobilidade tem como intuito informar aos alunos sobre as oportunidades de intercâmbio

nacional  e  internacional  como  forma  de  experiência  cultural  e  também  profissional.  A

palestra sobre as áreas de atuação do engenheiro químico visa esclarecer os alunos do

curso sobre as diversas áreas possíveis de exercício da profissão, facilitando até mesmo na

busca de áreas de estágio supervisionado. Durante a palestra e ao final, a plateia pode se

manifestar através de questionamentos e discussões sobre os assuntos tratados. Devido às

condições de restrição sanitária devido à pandemia, caso haja necessidade, as palestras

temáticas poderão ser realizadas de modo remoto através de plataforma de tecnologia de

informação.

 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.  A  palestra  sobre  as  áreas  de atuação do

engenheiro químico visa subsidiar  os estudantes no momento da escolha de setores de

estágio e de mercado de trabalho, além de motivá-los no curso. Caso as palestras sejam

realizadas de forma remota, espera-se ampliar o público participante, com possibilidade de

convite de palestrantes de outras regiões.

 Método de avaliação da atividade



A avaliação da atividade é feita através do preenchimento de formulários online de avaliação

e também através da perspectiva observada em relação ao grau de envolvimento da plateia

com perguntas e falas. Caso a atividade seja realizada de modo remoto, as áreas de bate-

papo ("chat") podem ser utilizadas para maior interação com o público participante, através

de perguntas e dúvidas. Após a avaliação da atividade, o grupo PET EQ UFU reúne-se e faz

uma avaliação completa da atividade em busca de alterações e melhorias para as próximas

palestras.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 11: 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: 23/10/2021         Data de fim: 24/10/2021

 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

Anualmente o grupo InterPET-UFU proporciona uma atividade voltada para a comunidade

em geral  com o  objetivo  de  levar  ao  público  presente  no  local  informação,  conteúdos,

atividades  interativas,  serviços  e  interações  vinculadas  a  cada  curso  e  o  cotidiano  da

comunidade.  Tal atividade é realizada em local  de circulação de um grande número 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 conectar as ações desempenhadas pelos grupos PET com a

comunidade que majoritariamente não conhece os trabalhos desenvolvidos, através da troca

de conhecimentos. Mostrando os avanços, pesquisas e áreas de abordagem que alunos de

um curso de graduação na Universidade Federal de Uberlândia desenvolvem, a comunidade

externa  se  torna  mais  próxima  e  conhece  melhor  a  comunidade  científica  brasileira,

permitindo  a  descoberta  dos  resultados  das  práticas  para  o  público.  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 participantes  a continuar  promovendo este tipo de atividade.  Além disso,  a

presença de  diversos  grupos  PET em um único  local  promove uma interação  entre  os

integrantes  dos  grupos  e  possibilita  o  intercâmbio  de  informações  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. A realização desta atividade depende das condições

sanitárias da cidade de Uberlândia em função da pandemia do COVID-19. Caso não haja

segurança sanitária para sua realização em Uberlândia, o grupo aguardará as instruções do

Grupo InterPET UFU sobre a execução desta atividade.

 Resultados esperados 

Esta atividade propõe aproximar a relação com a comunidade externa, sendo tal contato de

extrema  importância  para  o  papel  social  do  profissional  em  formação  aos  olhos  da

sociedade. O público que se destaca é o infantil, uma vez que a natureza das dinâmicas

instiga o interesse da novidade daqueles que se propõem a participar dos experimentos

propostos pelo PET EQ. Já, em relação ao público adulto, a atividade se mostra eficaz, pois

desperta  o  interesse  em  entender  mais  profundamente  os  conceitos  aplicados  no

experimento,  o  que  pode  refletir  na  educação  passada  aos  filhos  e  assim  modificar  o

cotidiano do participante que era desconhecido e os petianos têm a experiência de tentar

sanar todas as dúvidas que surgem de uma forma leve e divertida.

 Método de avaliação da atividade

A  metodologia  de  avaliação  através  da  percepção  do  empenho  demonstrado  pela

comunidade na participação no momento da 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 edições futuras.



ATIVIDADE 12: 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: 01/09/2021         Data de fim: 30/09/2021

 Promotor(es) da atividade

PET Engenharia Química

Outro Grupo PET (definido mediante 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

O grupo InterPET-UFU promove anualmente uma atividade de integração entre os grupos

PET da Universidade Federal de Uberlândia do  campi Santa Mônica. Em decorrência do

atual  cenário  de  pandemia,  esperam-se  futuras  decisões  acerca  da  possibilidade  de

realização presencial da atividade em parceria com outros grupos PET. Dado o exposto, o

grupo PET Engenharia Química pretende realizar a atividade de forma virtual, através da

plataforma “Meet” no ano de 2021 e fará a sugestão em reuniões do grupo InterPET para

tal.  Na  data  estabelecida  pelo  grupo  InterPET-UFU,  serão  sorteados  em torno  de  dois

grupos  PET  da  UFU,  de  diferentes  áreas  de  conhecimento,  que  posteriormente  se

organizam para marcar um encontro com o objetivo de integração e troca de informações

sobre a rotina vivenciadas em suas respectivas atividades e estrutura interna de forma a

expor os prós e contras de tais abordagens.

 Objetivos

O principal objetivo desta reunião é propiciar aos grupos participantes o conhecimento sobre

as variadas atividades realizadas pelos grupos PET da UFU. O PET Integração proporciona

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

O grupo InterPET-UFU realiza o sorteio de 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 por cada PET. Os grupos PET que

participarão do PET Integração em 2021 ainda não foram definidos. No entanto, o grupo



PET-EQ  sempre  faz  a  solicitação  para  que  seja  escolhido  um  PET  de  outra  área  do

conhecimento,  que  não  seja  das  Engenharias,  para  garantir  melhor  aproveitamento  da

atividade.  Caso  não  haja  possibilidade  da  realização  da  atividade  presencial,  o  PET

Integração pode ser feito através de uma reunião na forma remota por uma plataforma de

tecnologia de informação.

 Resultados esperados 

Através  desta  atividade  é  possível  notar  a  troca  de  ideias  para  melhorias  internas,  o

aprimoramento  da  dinâmica  de  ambos  os  grupos  e  o  surgimento  que  parcerias  para

realização de atividades conjuntas entre estes grupos. Espera-se que esta atividade seja

realizada anualmente, visto que é de suma importância o constante contato com realidades

diferentes para o desenvolvimento dos petianos envolvidos e do grupo PET.

 Método de avaliação da atividade

Após a finalização das dinâmicas de integração é aberto um momento de análise com os

petianos e eles são convidados a expor suas opiniões a respeito dos pontos mais relevantes

da atividade. Além disso, os petianos do grupo PET convidado comunicam de forma virtual

as impressões obtidas após o encontro.  É encorajado que os alunos proponham outras

atividades realizadas por outros grupos PET para avaliação de parcerias. Em reunião, é feita

a apreciação do PET Integração para debates sobre melhorias ou sugestões de atividades

expostas pelos diversos grupos.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 13: CICLO DE DEBATES

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações Afirmativas

 Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 1 hora

 Data de início: 02/08/2021             Data de fim: 01/11/2021

 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

O grupo PET EQ se propõe a organizar um Ciclo de Debates a fim de estimular a aquisição

de  conhecimento  geral  e  de  cultura.  Sabe-se  que  a  rotina  e  dificuldade  do  curso  de

Engenharia são notórias, assim como sua alta carga horária. Dessa maneira, se torna pouco

recorrente a dedicação pessoal para aquisição de experiências culturais e intelectuais, seja



por meio da leitura de livros, dos noticiários, do cinema ou outros meios de seus interesses.

Assim, serão escolhidos ao decorrer do ano livros, filmes, documentários, notícias ou artigos

com o objetivo de gerar debate entre os petianos. Os assuntos procurados são relacionados

com temas importantes de ações afirmativas. Após o fim da atividade é feito um debate a

fim de compartilhar os diferentes olhares e opiniões individuais acerca da obra analisada.

 Objetivos

O objetivo desta atividade é diversificar os elementos de acesso ao conhecimento a fim de

promover uma formação mais ampla e humanizada através de discussões e debates de

temas afirmativos entre os integrantes do grupo PET Engenharia Química UFU. Os objetos

de debate, seja um livro, filme ou artigo, escolhidos para cada discussão podem variar de

assuntos diversos e livres a técnicos-científicos.  Os debates visam desenvolver  o senso

crítico e incentivar a prática da leitura e entendimento dos petianos,  por permitirem aos

integrantes  do  grupo  adquirir  conhecimentos  nos  mais  diversos  domínios  por  meio  das

discussões dos assuntos tratados. A escolha é feita visando ações que tem por objetivo

reverter  a  histórica  situação  de  desigualdade  e  discriminação  a  que  estão  submetidos

indivíduos de grupos específicos. 

 Metodologia proposta para sua realização

Os  debates  acontecerão  nos  moldes  de  reuniões  administrativas  de  forma  virtual  ou

presencial em datas preestabelecidas pelo grupo ao longo do ano. Através de uma votação

é escolhida a obra que será analisada, após o fim da atividade os petianos e a tutora se

reúnem e debatem sobre o tema apresentado. Em 2020, o grupo propôs assistir ao filme

"Opostos" (Unasp-SP), obra cinematográfica que conta histórias de superação vividas por

dois ex-moradores de rua. Após o filme, ocorreu um debate bastante rico sobre a questão

social e a segregação econômica do Brasil.  Em 2019, o grupo PET Engenharia Química

dispôs-se  a  assistir  ao  documentário  “Somos  Franceses”  (D’ailleursnoussommesfrançais

2013).  O  curta-metragem  discute,  a  partir  do  ponto  de  vista  de  franceses  de  origens

estrangeiras que não são reconhecidos como cidadãos franceses e gerou um debate com

questões como intolerância religiosa, islamofobia, preconceito étnico-racial e de gênero. Em

2021, caso não seja possível a realização desta atividade presencial, ela pode ser realizada

de modo remoto com discussão de um livro, filme ou documentário através de plataformas

"online".

 Resultados esperados 

Espera-se estimular o senso crítico e a reflexão a respeito de outros temas não relacionados

ao cotidiano de um Curso de Engenharia Química e 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 avaliação da atividade é feita através das impressões causadas ao final da atividade, com

base na participação do público na discussão e envolvimento dos participantes no debate

proposto.  Além  disso,  em  reunião  administrativa  o  grupo  PET-EQ  UFU  comenta  os

principais  destaques  da atividade  e  sugere melhorias  para  a  atividade.  Tais  dados são

pautados e discutidos por todos os integrantes do grupo e a tutora em reunião e utilizadas

no ROA (relatório de otimização da atividade).

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 14: PET ENSINANDO O ABC

 Natureza da atividade: Extensão

 Carga horária de execução da atividade: 100 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 40 horas

 Data de início: 01/01/2021             Data de fim: 31/12/2021

 Promotor(es) da atividade

Grupo PET EQ

ABC do Glória

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

Instituição de ajuda a crianças

Número de participantes: crianças atendidas pela Instituição (aproximadamente 30 crianças)

 Descrição e justificativa

Dada a dificuldade em realizar atividades de extensão no atual cenário de pandemia, o PET-

Engenharia  Química  reuniu-se  e  planejou  uma  atuação  mais  segura  para  com  a

comunidade externa. Dessa forma, no ano de 2021, será realizada uma atividade de caráter

social em parceria com uma instituição já consolidada na cidade de Uberlândia, o ABC do

Glória. Assim, será planejado um cronograma mensal de atividades que contemplarão: (i)

oficinas com conceitos de química lúdica; (ii) atividades remotas de caráter pedagógico em

conjunto  com  psicólogas  e  pedagogas;  (iii)  vídeos  de  experimentos  e  explicações  que

servirão como apoio pedagógico e reforço escolar; (iv) capacitações sobre as oficinas aos

voluntários do ABC do Glória que atuarão diretamente com as crianças e (v) divulgação de

campanhas  de  arrecadação,  como  maneira  de  aumentar  o  engajamento  de  toda  a

comunidade.  Esta  atividade  busca  ampliar  o  convívio  dos  petianos  com a  comunidade

externa, e levar a química e física de forma mais divertida para as crianças das instituições,

dessa  maneira  despertando  o  interesse  das  mesmas  por  este  conteúdo.  A  atividade



possibilitará um contato enriquecedor entre os petianos e encorajará um engajamento social

muito importante para o desenvolvimento da cidadania. 

 Objetivos

O foco da atividade é colaborar conjuntamente com Instituições de auxílio que possuem

carências específicas através de dinâmicas de caráter educativo e de entretenimento com

crianças de diferentes faixas etárias. Dessa forma, incitar o desenvolvimento de crianças e

perceber os avanços e resultados obtidos com o trabalho desenvolvido, para que no futuro

tenham-se pessoas mais capacitadas e um maior acesso ao conhecimento.  Além disso,

este projeto destaca um aprendizado pessoal e profissional dos petianos, assim como das

crianças que serão desenvolvidas e preparadas na sociedade.

 Metodologia proposta para sua realização

Primeiramente, será realizado um contato direto entre os petianos envolvidos na atividade

com  os  profissionais  responsáveis  da  Instituição  ABC  do  Glória,  como  pedagogas  e

psicólogas, através de plataformas virtuais como o “Meet”. A seguir, serão detectados os

pontos  de  dificuldades  das  crianças.  Assim,  poderão  ser  confeccionados  os  materiais

digitais e lúdicos para iniciar o desenvolvimento da atividade. O grupo se empenhará em

fornecer o melhor material possível para suprir todas as dificuldades encontradas, a fim de

beneficiar  ao  máximo  o  sucesso  da  atividade.  O  grupo  preparará  diferentes  atividades

(leitura de livros, práticas de química, atividades de desenho e pintura, tarefas pedagógicas,

etc.), respeitando as diferentes faixas etárias de crianças existentes no local escolhido.

 Resultados esperados 

Espera-se que o grupo PET-Engenharia  Química através dos conhecimentos  teóricos  e

acadêmicos  consiga  impactar  de  forma  simples  o  desenvolvimento  das  crianças  da

Instituição  e assim adquirir  o  entendimento  da necessidade  da realização  de atividades

sociais  contínuas  dentre  os  alunos  de  graduação  do  curso  para  conscientização  da

importância deste tipo de prática. Esta atividade deve demonstrar o papel social do aluno

como cidadão e incentivar a responsabilidade social para com a comunidade externa. Assim

como, auxiliar o ABC do Glória a fim de aumentar a incidência de voluntários através da

disseminação de informações. 

 Método de avaliação da atividade

A metodologia de avaliação será desenvolvida ao longo do todo o ano de 2021 através do

“feedback” por parte das psicólogas e pedagogas dos sucessos alcançados mensalmente.

Assim como, serão discutidas em reuniões administrativas as possíveis melhorias aplicadas

na Instituição a fim de se saber se os objetivos foram cumpridos.

__________________________________________________________________________



ATIVIDADE  15:  PARTICIPAÇÃO  E  APRESENTAÇÃO  DE  TRABALHOS  EM

EVENTOS CIENTÍFICOS

 Natureza da atividade: Pesquisa

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 01/05/2021             Data de fim: 31/12/2021

 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

Tendo em vista o atual cenário de pandemia, espera-se que ocorram eventos científicos no

ano de 2021, mesmo que de forma virtual. De qualquer maneira, o PET-Engenharia Química

pretende participar dos eventos de caráter científico de costume. Como consequência do

envolvimento e participação de atividades de pesquisa,  a participação em congressos e

eventos  científicos  e  as  apresentações  de  trabalhos  são  de  suma  importância  para  a

solidificação dos trabalhos executado e divulgação os resultados obtidos. Os petianos e a

tutora somarão esforços para participar dos eventos. Ainda, é imprescindível a participação

ativa dos alunos de graduação em congressos científicos para a formação acadêmica em

geral, visto que é fonte de conhecimento altamente científico e inovador. Em tais ocasiões é

possível realizar uma enorme troca de experiências,  conhecer inovações do mercado de

trabalho 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  tem o  objetivo  de fortalecer  a  busca  pela  cultura  científica  e  agregar  o

crescimento  acadêmico  e  profissional  dos  alunos.  Além  de  instigar  as  habilidades  de

organização,  tratamento  de  dados,  oratória,  dentre  outros,  desenvolvendo  assim,  a

possibilidade de intercâmbio de experiências com profissionais e outros alunos que trilham

caminhos semelhantes de pesquisa, trabalho e rotina, facilitando futuros contatos e troca de

informações.  Além  de  ser  uma  atitude  demandada  por  projeto  de  pesquisa,  que  são

financiados por órgãos de fomento.

 Metodologia proposta para sua realização

Levando sempre em consideração as diferentes linhas de pesquisa científica existentes na

Engenharia  Química,  cada  petiano  se  inscreve  no  evento  correspondente  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. Sendo

assim, os petianos são alunos ativos dentro da cultura científica e reconhecem a importância

da produção de dados.  Dessa maneira,  são capazes de gerar  resultados de pesquisas

técnico-científicas para apresentação de trabalhos em eventos científicos.

 Resultados esperados 

Espera-se criar uma tradição de produção científica entre os petianos e assim motivar novos

alunos da graduação a se inserirem na área de iniciação científica.  Assim como,  trazer

reflexos para todo o curso de graduação de Engenharia Química da Universidade Federal

de Uberlândia como uma Instituição altamente produtiva. 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 desta atividade é percebida através de vários meios como: o próprio comitê

científico dos eventos participados, pelo professor coordenador responsável de cada sessão

e também através de discussões com os professores orientadores de cada petiano. Assim

como através das reuniões administrativas do grupo, onde são repassadas as experiências

individuais a fim de reafirmar a importância dos eventos científicos.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 16: PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO PET

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 01/03/2021 Data de fim: 31/12/2021

 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

Os integrantes do PET Engenharia Química têm interesse em participar de todos os eventos

relacionados ao Programa de Educação Tutorial. Assim como, 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.  Tais

eventos são de grande importância para solidificação e melhoramento do grupo PET como



uma  entidade  acadêmica  renomada.  Esta  atividade  proporciona  debates  sobre  as

experiências dos âmbitos do Programa e também possibilita a oportunidade de discussão e

troca de experiências entre os participantes. Geralmente, são organizadas salas de debates

com temas relacionados ao programa onde os participantes podem expor  os pontos de

vistas, compartilharem dificuldades semelhantes e encontrar soluções em conjunto. Desta

maneira,  são mantidos  os  valores  da 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  participação  em  eventos  relacionados  ao  PET  visa  promover  espaços  de  discussão

acerca do Programa de Educação Tutorial em um âmbito regional, permitindo a interação

dos diversos grupos e o compartilhamento das atividades desenvolvidas.  A consolidação

dos  valores  presentes  na  ideologia  de  formação  complementar  do  programa  PET  nas

universidades  brasileiras  necessita  de  ações  coletivas  para  maior  implementação  de

atividades coletivas, tanto em âmbito local quanto regional e nacional.  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 2021.

 Resultados esperados 

Espera-se uma mudança nas organizações e funcionamento dos vários grupos PET, em

função das discussões e análises das atividades. Dessa maneira, a tradição do grupo PET-

EQ se tornará mais sólida e qualificada e com isso desenvolver atividades que vão cada vez

mais de encontro à essência do programa PET. Assim, os resultados podem ser notados de

forma clara através da qualificação após a capacitação do grupo. A participação e o público

atingido  de  forma  direta  e  indireta  são  todo  aquele  que  possui  ligação  com  o

desenvolvimento das atividades do grupo ao longo do ano.

 Método de avaliação da atividade

A avaliação desta atividade é feita por meio de uma discussão efetiva sobre os destaques

do evento.  Todos os participantes destacam os pontos positivos e negativos e debatem

estratégias para implementar novas práticas e ao mesmo tempo para futuras participações

em eventos PET.



ATIVIDADE 17: AJUDA-ME QUE EU TE AJUDO

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

 Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

 Data de início: 01/10/2021          Data de fim: 31/10/2020

 Promotor(es) da atividade

Grupo PET EQ

Grupo PET (escolhido ao longo do ano)

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

Integrantes dos grupos PET- Engenharia Química e grupo PET escolhido.

Número de participantes: (cerca de 25 participantes)

 Descrição e justificativa

Tendo  em  vista  o  sucesso  da  atividade  no  ano  de  2019,  o  PET  Engenharia  Química

pretende  realizá-la  novamente  no  ano  de  2021.  Visto  que  é  de  grande  importância  o

intercâmbio  de  conhecimentos  específicos  entre  grupos  PET  de  áreas  diferentes  do

conhecimento,  esta  atividade  visa  ampliar  as  habilidades  técnicas  ou  pessoais  dos

participantes. Em decorrência do atual cenário de pandemia, pretende-se realizá-la de forma

virtual  através  de  plataformas  de  reuniões  como  “Meet”.  Serão  selecionados  softwares,

minicursos  ou  práticas  pertinentes  a  cada  curso  de  graduação  e  serão  transferidos  os

conhecimentos entre os dois grupos. 

 Objetivos

Essa atividade  tem o objetivo  de integrar  e  promover  a  troca de experiências  entre  os

envolvidos,  e  assim  ampliar  o  aprendizado  interno,  conhecer  o  funcionamento  das

atividades de cada grupo, além de gerar novas parcerias. Assim como, introduzir uma nova

habilidade não trabalhada com frequência pelos petianos e incentivar a busca constante por

capacitações pessoais e profissionais. 

 Metodologia proposta para sua realização

É marcada uma reunião para exposição dos interesses de cada grupo e fixação de uma

data para realização da atividade. Dada as necessidades da mesma, podem ser reservadas

salas  ou  laboratórios  para  aplicação  da  prática  planejada.  O  material  base  deve  ser

organizado pelo grupo PET a fim de otimizar o tempo de execução da atividade.

 Resultados esperados 

Espera-se que a atividade seja considerada satisfatória para os dois grupos PET, sendo que

ela possibilita um conhecimento mais amplo em áreas de caráter extracurricular, a fim de

aplicá-lo dentro e fora do grupo PET. Sabendo que é necessário um maior engajamento e

articulação  dos  grupos  PET  da  Universidade  Federal  de  Uberlândia  espera-se  também

integrar e possibilitar a convivência entre os grupos.



 Método de avaliação da atividade

Após  o  fim  da  atividade  são  coletadas  respostas  do  outro  grupo  PET  em  relação  ao

andamento das práticas e as sugestões de melhorias para assim desenvolver as futuras

edições do Ajuda-me que eu te ajudo e também as outras atividades desempenhadas pelo

PET-Engenharia Química de natureza semelhante. É feita uma discussão dos comentários

em uma reunião administrativa do grupo.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 18: PESQUISAS CIENTÍFICAS INDIVIDUAIS

 Natureza da atividade: Pesquisa

 Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

 Data de início: 01/01/2021          Data de fim: 31/12/2020

 Promotor(es) da atividade

Laboratórios de pesquisa da Faculdade de Engenharia Química

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

Alunos de graduação, mestrado e doutorado. Comunidade em geral.

 Descrição e justificativa

O profissional engenheiro químico pode atuar em diversos setores do mercado de trabalho,

como na indústria  de processos,  em empresas de consultoria,  no  setor  acadêmico,  em

laboratórios  de  pesquisas,  e  outros.  O  curso  de  Engenharia  Química  possui  diversas

possibilidades de pesquisa que os alunos podem recorrer para iniciar  uma habilidade de

pesquisador de acordo com a aptidão, disponibilidade e competências adquiridas ao longo

da graduação. Isso porque a FEQUI-UFU apresenta um sólido e bem conceituado programa

de  Pós-Graduação  que  valoriza  a  produção  científica.  Sendo  assim,  como  forma  de

pesquisa individual, os petianos se distribuem em atividades de pesquisa das diversas áreas

da  Engenharia  Química.  São  elas:  Sistemas  Particulados  e  Fenômenos  de  Transporte,

Termodinâmica, Catálise e Engenharia das Reações Químicas, Engenharia Bioquímica e de

Alimentos, Modelagem, Simulação e Controle e Engenharia Ambiental. O PET-Engenharia

Química preza pela formação continuada e abrangente, motivando discussão dos diversos

temas entre os membros do grupo. E salienta que todos os integrantes do grupo possuem

uma pesquisa individual. 

 Objetivos

O objetivo dessa atividade é desenvolver a organização profissional exigida em diversas

vagas  de  emprego  através  do  contato  com  alunos  pós-graduação  e  professores

competentes, melhorar as habilidades laboratoriais dos petianos, aprofundar o contato com

a literatura científica e instigar a procura de conhecimentos mais aprofundados sobre as



áreas da Engenharia Química. Além de atualizar os integrantes do PET sobre as inovações

do mercado de trabalho e apoiar a busca pelo aprimoramento dos componentes curriculares

que engrandecem a trajetória dos engenheiros (a)s químico (a)s.

 Metodologia proposta para sua realização

Cada petiano é encorajado a buscar a área de pesquisa que corresponde ao seu perfil e

entrar em contato com o professor coordenador do Núcleo Acadêmico desejado. Após, são

acordados  os  dias  e  horários  para  cumprimento  das  horas  semanais  nos  respectivos

laboratórios de pesquisa. Tal atividade é incrementada no planejamento semanal de cada

petiano a fim de se tornar possível participar das outras atividades de forma ativa. 

 Resultados esperados 

Espera-se que os petianos adquiram habilidades de organização, estudo científico, leitura e

escrita de artigos. Entendam a importância da cultura de ciência aplicada e fortaleçam a

pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, como resultados da atividade

serão  realizadas  apresentações  dos  trabalhos  em  eventos  e  congressos  diversos

promovidos pelo país no ramo da Engenharia Química.

 Método de avaliação da atividade

A avaliação desta atividade é feita durante todo o ano pelos professores orientadores e

através da produção de artigos por parte de cada petiano. 

Descrição de cada uma das atividades de pesquisa que serão desenvolvidas pelos

petianos:

Título:  ESTUDO DE CATALISADORES A BASE DE FERRO PROMOVIDOS POR Cu NA

REAÇÃO  DE  HIDROGENAÇÃO  DE  CO/CO2 À  HIDROCARBONETOS  NA  FAIXA  DO

QUEROSENE

Petiano: Ana Gabriela Martins Silva

Orientador: Ricardo Reis Soares

Período: Março/2021 – Dezembro/2021

Resumo:  Tradicionalmente,  a  Síntese  de  Fischer-Tropsch  (SFT),  permite  formar

hidrocarbonetos  de  longa  cadeia  com  alto  valor  agregado  utilizando  gás  natural  ou

associado, relativamente de baixo custo, que é convertido a gás de síntese pela reação de

reforma e/ou oxidação parcial. Portanto, é fundamental o desenvolvimento de catalisador e

processo de Síntese de Fischer-Tropsch para a conversão de produto gasoso contendo

moléculas tais como hidrocarbonetos, CO2, H2O e N2. Logo, o presente projeto tem como

objetivo principal avaliar condições operacionais favoráveis e desenvolver catalisador para

processo de hidrogenação de mistura CO/CO2, rica em dióxido de carbono, para obtenção

de alcanos e/ou olefinas na faixa do Querosene. 



Petiano: Ana Luísa Gabriel Santos

Período: Março/2021 – Dezembro/2021

Justificativa:  Após finalizar  sua pesquisa em 2020,  a petiana decidiu buscar uma nova

iniciação científica para o ano de 2021.  Sua área de interesse é o nucleo de contole e

otimização de processos ou a área ambiental. A petiana já entrou em contato com alguns

professores especializados nesta área e aguarda retorno.

Petiano: Antônio Marçal Neto

Justificativa: Tendo em vista o atraso causado pela pandemia o petiano pretende iniciar em

2021 a pesquisa intitulada: Preparação de sistemas teranósticos de Gd2O3:Eu3+ e peptídeos

bioativos frente a SARS-CoV-2, no Instituto de Química.

Petiano: Elmiz Braz da Silva Filho

Justificativa: Devido ao cenário do ano de 2020 não foi possível confirmar uma pesquisa. O

petiano, já está na procura para iniciá-la no ano de 2021, no núcleo de Biotecnologia ou de

Processos de Separação.

Título:  ADAPTAÇÃO  DE  MICROALGA  VERDE  CHLORELLA  VULGARIS PARA

UTILIZAÇÃO NA FOTOCATÁLISE DE CROMO HEXAVALENTE EM MEIO ÁCIDO.

Petiano: Felipe Fernades Tolentino

Orientador: Fabiana Regina Xavier Batista

Período: Março/2021 – Dezembro/2021

Resumo: Com o passar dos anos, a preocupação com o descarte e tratamento de resíduos

industriais se tornou uma das principais fontes de pesquisa no mundo. Dentre eles, o cromo

hexavalente, o qual é altamente tóxico diferente do seu estado trivalente, necessário ao ser

humano.  Devido  aos  diversos  processos  industriais  que  utilizam  esse  metal  e  geram

resíduos problemáticos seguido de tratamentos químicos com alto custo e insuficiência no

rendimento, buscam-se bioalternativas para o tratamento desse metal. Uma das possíveis

alternativas é o uso de algas associado aos processos oxidativos avançados (POAs). Nesta

pesquisa, será estudado o uso da microalga verde  Chlorella vulgaris para fotoredução de

cromo hexavalente em meio ácido e a sua adaptação para tal condição.

Título: RECUPERAÇÃO DE LÍTIO E COBALTO DE BATERIAS DE ÍONS DE LÍTIO POR

PROCESSO HÍBRIDO DE LIXIVIAÇÃO E BIOLIXIVIAÇÃO.

Petiano: Gabriel Henrique Martins Bonifácio

Professor orientador: Profª. Dra : Juliana de Souza Ferreira

Período: março/2021 a dezembro/2021



Resumo: No  futuro  da  pesquisa,  devido  à  constante  evolução  tecnológica,  houve  um

aumento no uso de aparelhos eletrônicos portáteis,  que empregam baterias de íons lítio

(LIB). Apesar de suas vantagens como alta densidade energética, longos ciclos de vida,

segurança no manuseio e tamanhos reduzidos, seu descarte acarreta danos à saúde e ao

meio ambiente, por possuírem metais pesados. O foco deste trabalho será a recuperação de

Li e Co de LIB através de diferentes métodos, sendo que serão abordadas a lixiviação e a

biolixiviação como processos alternativos.

Título: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE TENSOATIVOS NA FLOTAÇÃO DA APATITA EM

COLUNA.

Petianos: Gabriel Tadato e Vinícius Francisco da Silva

Orientador: Marcos Antonio de Souza Barrozo

Período: março/2021 à dezembro/2021

Resumo:  O  uso  de  fertilizantes  fosfatados  cresceu  bastante  devido  a  sua  grande

aplicabilidade no mercado agrícola. Entre o nitrogênio, fósforo e potássio que são os três

elementos mais importantes para a nutrição das plantas, o fósforo é o que possui a maior

quantidade em suas reservas no território nacional. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa

será analisar a influencia dos tensoativos na flotação da apática em coluna.

Título: ESTUDO EXPERIMENTAL E NUMÉRICO DE PARÂMETROS DE ENTRADA “DEM”

PARA APLICAÇÕES EM UM MOINHO DE BOLAS.

Petiano: Ignácio Felipe Moraes Medeiros

Orientador: Profº Dr. Cláudio Roberto Duarte

Período: março/2021 à dezembro/2021

Resumo: O moinho de bolas é um equipamento de escala industrial que possui um elevado

consumo de energia. As simulações e estudos numéricos podem ajudar a caracterizar tais

equipamentos, sendo que a abordagem DEM, ou Lagrangeana, é a mais utilizada nesse

processo. Além disso, este trabalho visa analisar a influência do coeficiente de restituição

nas colisões dentro de um moinho de bolas,  considerando seus respectivos regimes de

funcionamento.  Após  a  caracterização,  o  Software  EDEM  será  utilizado  para  realizar  a

simulação de todos os procedimentos experimentais. Dessa maneira, a calibração será feita,

e os resultado obtidos experimentalmente e via simulação serão comparados.

Título: EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA DE MATRIZES VEGETAIS

Petianos: Jayc Castro Leal e Rodrigo Carrilho da Cunha

Orientadores: Profª Carla Eponina Hori e Erika Ohta Watanabe

Período: março/2021 à dezembro/2021



Resumo:  A  Humanidade  vem  percebendo  a  utilidade  extremamente  abrangente  dos

compostos bioativos em diversas indústrias, como alimentícia, cosmética, farmacêutica e

agroalimentar. Tendo isso em mente, sabe-se que as pimentas são importantes fontes de

compostos bioativos, que oferecem benefícios à saúde, devido à presença de vitaminas,

capsaicinoides, carotenoides, minerais como ferro e cálcio e compostos fenólicos. Além do

fato de que esses compostos bioativos podem ser extraídos a partir de resíduos industriais

de  pimenta  utilizando-se  gás  carbônico  supercrítico.  O  objetivo  desse  trabalho  será

encontrar  as  melhores  condições  de  temperatura  e  pressão  para  obtenção  de  alto

rendimento  do extrato  da pimenta  Jalapenho,  obtido  com o uso de  dióxido  de  carbono

supercrítico. Será analisada a influência de condições como temperatura, tempo de extração

e granulometria das partículas no rendimento dos compostos extraídos.

Petiano: Júlia Barbosa Morais

Justificativa: Devido ao cenário do ano de 2020 não foi possível confirmar uma pesquisa. A

petiana, já está na procura para iniciá-la no ano de 2021.

Título: CONCENTRAÇÃO  DA  LUZ  SOLAR  POR  LENTES  FRESNEL  PARA  A

CONVERSÃO DE RESÍDUOS CARBONATADOS EM CAL VIRGEM.

Petiano: Lucas Main Netto

Orientador: Prof. Dr. Luiz Gustavo Martins Viera

Período: março/2021 a novembro/2021 

Resumo:  O trabalho tem como objetivo transformar resíduos carbonatados de cascas de

ovos em cal virgem por meio da concentração de luz solar em lestes fresnel. Foram feitos

testes em diferentes dias com o intuito de encontrar o melhor horário que proporcionava

uma radiação solar boa para o estudo. Assim serão feitos testes medindo a temperatura no

reator  através de um termostato.  E após,  será analisado o melhor  horário  para fazer  a

conversão  e  também  objetivando  assim  ter  uma  temperatura  alta  e  constante  para  a

conversão dos resíduos. 

Petiano: Marcos Vinícius Silvestre 

Justificativa: O projeto anteriormente realizado foi finalizado.  Agora em 2021,  o petiano

procurará uma nova iniciação cientifica no Núcleo de Processos de Separação (NUCAPS)

da faculdade de Engenharia Química, o qual desenvolve pesquisas científicas aplicadas em

sistemas que envolvem fluidos e partículas em operações unitárias da indústria química,

visando algumas linhas de pesquisa como: extração mecânica em leito de jorro, separação

sólido-líquido, líquido-líquido e gás-sólido, separação por hidrociclonagem, transferência de

calor e massa e uso de técnicas nucleares para caracterização de sistemas multifásicos.



Petiano: Maria Eduarda Ferreira dos Reis

Justificativa: Devido ao cenário do ano de 2020 não foi possível confirmar uma pesquisa. A

petiana, em 2021, procurará uma pesquisa para iniciar.

Título: USO  DE  SECADOR  ROTATÓRIO  COM  RECHEIO  DE  INERTES  NA

DESIDRATAÇÃO DO CAMU-CAMU.

Petianos: Oscar Fonseca Silva Netto 

Orientadores: Profº. Dr. Marcos Antonio de Souza Barrozo e Profº. Dr. Cláudio Duarte

Período: Março/2021 à Dezembro/2021

Resumo: O camu-camu é um fruto tropical nativo da região Amazônica, que têm despertado

interesse pelo seu elevado conteúdo de vitamina C e de compostos antioxidantes, segundos

estudos. Porém, ele é caracterizado por apresentar alto teor de umidade, sendo necessária

a aplicação de técnicas de desidratação. Dentre as técnicas existentes, o secador rotatório

com recheio de inertes tem tido grande relevância uma vez que o equipamento se destaca

pela  possibilidade  de  secar  materiais  pastosos  e  por  possuir  um produto  pós-secagem

pronto para comercialização. Para definição da melhor condição experimental de secagem

da polpa, almejando-se a obtenção de um produto com pouca umidade, baixa atividade de

água e de um processo com bom rendimento, foram explorados os efeitos de diferentes

concentrações  do  agente  carreador,  responsável  por  promover  maior  estabilidade  à

secagem devido ao aumento da temperatura de transição vítrea do material, da temperatura

do ar, do fator de enchimento e da velocidade de rotação durante o processo.

Título: ESTUDO  EXPERIMENTAL  E  NUMÉRICO  DO  EFEITO  DE  VARIÁVEIS

OPERACIONAIS E DE PROJETO SOBRE A DINÂMICA DE PARTÍCULAS EM TAMBORES

ROTATÓRIOS COM SUSPENSORES.

Petiano: Vítor Babilônia Barcelos

Orientador: Cláudio Roberto Duarte

Período: Março/2021 à Dezembro/2021

Resumo: A secagem é uma operação unitária clássica, que visa a remoção de umidade ou

outro  solvente  de  um  sistema  sólido  ou  semi-sólido.  A  qualidade  do  produto  seco,  a

quantidade de energia gasta e o tempo utilizado neste processo são parâmetros primordiais

para a rentabilidade  do bem submetido a  esta operação. Os processos simultâneos de

transferência de calor e massa que ocorrem nos secadores rotativos fazem deles um item

de  capital  significativo  para  várias  indústrias.  O  projeto  e  a  operação  correta  afetam

diretamente  sua  eficiência  térmica.  A  qual  é  fortemente  dependente  do  transporte  de

material no tambor e da estimação da quantidade de sólidos para secagem. Portanto, esse

projeto tem como objetivo avaliar os efeitos das variáveis operacionais e de projeto sobre a

dinâmica de partículas em tambores rotativos com suspensores.



Título: INFLUÊNCIA  DE  NANOPARTÍCULAS  NA  CONTAMINAÇÃO  EM  FLUIDO  DE

CORTE

Orientadores: Wisley Falco Sales (in memory) e Leonardo Rosa Ribeiro da Silva

Data: Março/2021 à Agosto/2021

Resumo: Para o ano de 2021 foi decido com o Doutorando que seria realizado um Review

sobre a utilização  de fluidos  de cortes  vegetais  nas  indústrias  e  suas contribuições  em

função de lubrificação,  refrigeração,  velocidade de corte,  avanço,  profundidade de corte.

Além disso determinar o tipo de planta, origem, impacto ambiental para mostrar além de

uma possível melhora em todas as características citadas acima esse review busca mostrar

uma redução que é possível reduzir a utilização de fluidos minerais não reutilizáveis e com

alta taxa de contaminação de rios.

__________________________________________________________________________

8 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO 

(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes) 

8.1 Atividades de língua estrangeira

Estudo de línguas estrangeiras: Os petianos são matriculados em cursos de idiomas. A

escolha da língua é feita pelo petiano de acordo com a facilidade pessoal,  podendo ser

Inglês,  Francês ou Alemão. Por  meio dos Seminários em Língua Estrangeira que serão

realizados em 2021, serão avaliados os avanços dos estudos de forma prática a fim de

exercitar conhecimentos dessas línguas em atividades integradoras.

8.2 Atividades culturais

Ciclo de debates: Para integralizar o lado cultural essencial na formação de profissionais

conscientes e humanizados, o grupo PET EQ organizará um momento para aproveitar e

analisar obras cinematográficas ou escritas a fim de realizar um debate sobre o assunto

tratado no filme. Tal atividade se faz necessária para enriquecer os conhecimentos culturais,

pois é possível conhecer diferentes pontos de vista e realizar uma discussão que extrapola a

ficção para problemas do cotidiano.

8.3 Atividades de integração do grupo

Reuniões de confraternização: Como forma de confraternizar os momentos importantes

do grupo e promover a aproximação dos petianos, o grupo PET EQ realiza atividades de

integração em finais de semana ou após as reuniões semanais do grupo PET. Sendo essas

em momentos de aniversários, entrada de novos integrantes no grupo, na despedida de

petianos e também após a finalização da reunião de planejamento. A marca registrada do



PET-Engenharia Química ao longo dos anos se tornou a forte união e total presença de

todos os petianos em todas as atividades desenvolvidas.  Deve-se isso aos eventos que

reúnem todos os petianos e a  presente tutora como forma de descontração,  conversas

informais e oportunidade de afinidade entre os integrantes do grupo. Tais confraternizações

melhoram  o  autoconhecimento  e  conhecimento  das  individualidades,  o  que  facilita  o

trabalho  a  ser  realizado  coletivamente  e  também  a  tutoria.  Caso  não  seja  possível  a

realização de reuniões de confraternização presencial, o PET EQ encontrar-se-á de forma

remota.

Reunião sobre o Planejamento do próximo ano: Habitualmente, realiza-se uma reunião

para o planejamento das atividades a serem realizadas no próximo ano. Escolhe-se um local

apropriado em que todos os petianos e a tutora reúnem-se no final de semana ao final do

presente ano. Neste momento, todas as percepções são expostas e todas as atividades são

reavaliadas com intuito de consertar todos os erros cometidos no ano anterior e alcançar a

excelência  durante  todas  as  execuções  e  também  suprir  as  novas  necessidades  que

surgem com o passar  dos anos.  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 serem acordados os detalhes para o

próximo ano, realiza-se uma dinâmica de integração e festa de confraternização do grupo.

Esta reunião é um símbolo para finalização do ano, pois traz perspectiva e sentimento de

realização para o grupo como um todo, pois incentiva a reflexão e discussão das atividades

realizadas. Caso as condições sanitárias em função da pandemia do novo coronavírus não

permitam a realização desta atividade presencial, ela será realizada de modo remoto.

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

Cursos de capacitação dos petianos: Visto que o grupo PET-Engenharia Química possui

uma grande carga horária destinada a oferta de minicurso, é de suma importância que os

petianos se mostrem altamente qualificados para desenvolver  tais atividades.  Assim são

oferecidos 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.  O  intuito  destes  cursos  é  prontificar  os  petianos  para  ministrar  minicursos

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

membros da comunidade externa. Todas as capacitações serão realizadas, seja na forma

presencial ou virtual.

Projeto Coletivo: O projeto coletivo possui a participação de todos os petianos, pois se

trata de um estudo extenso e profundo. Cada petiano contribui ativamente da maneira mais



adequada e todas as tarefas são divididas, assim como os processos de comunicação, troca

de experiências, alinhamento de objetivos e metas e pró-atividade. Para concluir o projeto é

essencial que os processos sejam altamente divididos para não haver sobrecarga. Os meios

para  execução  são  analisados  em  acordo  com  pesquisas  bibliográficas,  busca  de

profissionais  que  possam  auxiliar  os  petianos,  e  interação  constante  com  os  alunos  e

docentes do curso. Assim, o projeto coletivo instiga novos contatos com a comunidade e

apoia a aquisição de diversas habilidades pelos petianos, além de expressivo crescimento

pessoal e profissional. Pretende-se concluir o projeto seja no módulo presencial ou virtual,

assim serão feitos todas as etapas de forma segura e remota.

8.5 Processos seletivos de petianos

Em 2021,  o grupo PET Engenharia Química realizará um processo seletivo para 6 ou 7

novos petianos. O processo é proposto em uma fase única para a seleção de candidatos,

contando com 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. Se não houver perspectiva de

retorno das aulas presenciais, o processo seletivo ocorrerá de forma virtual em respeito do

edital aprovado pelo CLAA.

8.6 Reuniões administrativas do PET

O grupo PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia possui dias fixos

por semana para se reunir, com datas e horários compatíveis com a grade curricular do

grupo e atividades propostas. Sendo esses dias terças e quintas-feiras, às 19 horas. De

acordo  com  a  nova  realidade  de  Ensino  Remoto,  todas  as  reuniões  serão  realizadas

normalmente através de plataformas virtuais de reunião como “Google Meet”.  As reuniões

da semana são reservadas para a discussão e organização de suas atividades, de acordo

com o calendário e os eventos programados. Essa tradição contribui fortemente com a união

e  integração  do  grupo  e  evita  problemas  como  desligamentos  por  não  adaptação  ou

desempenho baixo nas disciplinas do curso.

8.7 Site do grupo

A  manutenção  do  site  do  grupo  PET-EQ  é  mantida  pelos  petianos  da  Comissão  de

Computação e todas as ações do grupo são viabilizadas através do site. Dessa maneira

destaca-se 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.  As

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


atividades  desenvolvidas  no  formato  virtual  podem  ser  disponibilizadas  na  plataforma

Youtube no canal do PET-Engenharia Química (https://www.youtube.com/channel/UCXpy-

cYsMUSCCa1JHz8fflg)  ou  na  plataforma  “Coursify.me”  (https://pet-engenharia-

quimica.coursify.me/).

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.

9 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

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

X X

Ciclo de seminários
em língua 
portuguesa

X X

Ciclo de seminários
em língua 
estrangeira

X X

Minicursos X X X X X X X X X X X
Cursos de 
capacitação dos 
petianos

X X X X X X X X X X

Projeto Coletivo X X X X X X X X X X X X
RevisaPET X X X X X X X X
XXIV Jornada em 
Engenharia 

X X X X X X X

https://pet-engenharia-quimica.coursify.me/
https://pet-engenharia-quimica.coursify.me/
https://www.youtube.com/channel/UCXpy-cYsMUSCCa1JHz8fflg
https://www.youtube.com/channel/UCXpy-cYsMUSCCa1JHz8fflg


Química
Vem pra 
Engenharia

X

Palestras 
Temáticas

X X X X X X X X X X

Interação com o 
PET

X

PET Integração X
Ciclo de debates X X X X
PET ensinando o 
ABC

X X X X X X X X X X X X

Participação e 
apresentação de 
trabalhos em 
eventos científicos

X X X X X X X X

Participação de 
eventos 
relacionados ao 
PET

X X X X X X X X X X

Ajuda-me que eu te
ajudo

X

Pesquisas 
científicas 
Individuais 

X X X X X X X X X X X X

Uberlândia, 24 de fevereiro de 2021.

_______________________________________________
Tutora: Profa. Erika Ohta Watanabe

Tutora:  Erika Ohta Watanabe
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