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RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 

ANO BASE: 2019 (1º de janeiro a 31 de dezembro)

1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

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

2 IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Grupo: PET Engenharia Química – Universidade Federal de Uberlândia
Home Page do Grupo: www.petequfu.com.br
Data da criação do Grupo: Novembro/1991
Natureza do Grupo: 
( X ) Curso específico: Engenharia Química
(   ) Interdisciplinar:
(   ) Institucional:

3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR

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

4 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Dia(s) e horário(s) da(s) reunião(s) semanal(s) do Grupo: Terças e Quintas às 19h

Turno do(s) curso(s) em que o PET está sediado (matutino, vespertino, noturno, integral): 
Integral



5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS

Nome do bolsista
Ingress
o na IES

Ingress
o no
PET

Período
letivo atual

CRA do 1º
sem. letivo

CRA do 2º
sem. letivo

CRA
acumulado

Gabriel Tadato Fujihara 
Nobuyasu

03/2017 05/2018 4° período 77,357 74,417 76,486

Giovana Barbosa Mendonça 07/2016 05/2018 5° período 77,833 62,100 72,054

Ignácio Felipe Moraes Medeiros 03/2017 05/2018 4° período 73,143 72,500 75,432

Igor Almeida de Morais 07/2016 06/2017 5° período 77,500 81,462 82,283

Jayc Castro Leal 08/2017 05/2018 3° período 93,200 84,833 85,194

Laura Fernandes Milani 07/2016 06/2017 5° período 79,167 74,923 80,046

Letícia Cristina Costa Silva 07/2016 06/2017 6° período 81,154 89,034 82,905

Nycole Vir Silva 07/2016 10/2017 5° período 68,500 69,667 72,692

Thabata do Carmo Fonseca 03/2017 05/2018 4° período 92,876 86,417 91,581

Vitor Borges Zema Rosa 07/2016 06/2017 5° período 73,400 78,667 77,685

Warlen Agnelo Dias 07/2016 06/2017 6° período 72,077 86,069 81,734

Washington Erly Contato 03/2017 05/2018 4° período 73,357 71,083 76,736

Oscar Fonseca Silva Netto 03/2017 05/2018 4° período 81,222 77,000 78,539

Danielle Turatto Amin 08/2018 06/2019 3º período 78,720 73,880 77,573

Felipe Fernandes Tolentino 03/2018 06/2019 4º período 98,880 92,808 94,871

Lucas Main Netto 08/2018 06/2019 3° período 74,880 75,520 78,760

Marcos Vinícios Silvestre 08/2017 06/2019 5º período 88,800 83,917 88,742

Vinícius Francisco da Silva 08/2017 06/2019 5° período 81,524 74,125 77,017

Vitor Babilônia Barcelos 03/2017 06/2019 6° período 91,926 84,083 92,201



6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO PERÍODO

Nome do bolsista Ingress
o na IES

Ingress
o no
PET

Mês de
desligamen
to do PET

Motivo do desligamento

Giovana Barbosa Mendonça 07/2016 05/2018 02/2019 Duas reprovações em
disciplinas

Igor de Almeida Morais 07/2016 06/2017 08/2019 Participação em outros
Programas da UFU



7 RESUMO DAS ATIVIDADES 
Marque todas as opções de “Natureza da atividade” que sua atividade se encaixar. A ordem apresentada nestas tabelas deverá ser a mesma apresentada no
texto. As atividades internas e administrativas do grupo, indicadas na Seção 14, não precisam constar nestas tabelas. 
* Atividades elaboradas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção.

ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE

No Nome da atividade

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

(quantidade de participantes)

Ensino Pesquisa Extensão
Coletiva e

Integradora

Redução
evasão e/ou

retenção* 

Ações
afirmativas

Outros Esperado
(conforme

Planejamento)

Presente na
atividade

01
Organização e realização
da XX e XXI MOSTRA 
FEQUI

X X 35 30

02
Ciclo de seminários em 
língua portuguesa

X X 12 10

03
Ciclo de seminários em 
língua estrangeira

X X 17 17

04 Minicursos / 1. Introdução
à Lógica de 
Programação; 2. Pré-
cálculo: Revisando 
Matemática Básica para 
Engenharia; 3. 
Introdução ao AutoCAD; 
4. Balanço de Massa e 
de Energia em Planilhas 
Eletrônicas; 5. Noções 
Básicas das 
Calculadoras Científicas 
Casio FX-82MS e Casio 

X X 1. 20
2. 30
3. 20
4. 20
5. 20

1. 25
2. 30
3. 20
4. 15
5. 15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES
COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

FX-991ES

05
XIII Congresso Brasileiro 
de Engenharia Química 
em Iniciação Científica

X X X 700 754

06
Cursos de capacitação 
dos petianos

X X 17 17

07
Minicurso: Aprendendo a 
Brincar com a Química

X 100 146

08

Minicurso: Teoria e 
Prática Fundamentada 
na Engenharia Química e
Química

X 100 100

09 Vem pra UFU X 250 256

10

Palestras  Temáticas  /  1.
Étnico-Racial;  2.
Mobilidade Nacional;
3. Saúde Mental

X X
1. 40
2. 40
3. 40

1. 62
2. 30
3. 35

11 Interação com o PET X X 100 150
12 PET Integração X 23 23

13
Campanha de doação de
produtos  de  higiene
pessoal

X 23 23

14 Ciclo de debates X X 17 17
15 Visita de caráter social X X 90 90

16

Participação  e
apresentação  de
trabalhos  em  eventos
científicos

X 13 13

17 Vem pra Engenharia X 150 200



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - SESU

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DA REDE DE IFES – DIFES
COORDENAÇÃO-GERAL DE RELAÇÕES ESTUDANTIS

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE

No Nome da atividade

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

(quantidade de participantes)

Ensino Pesquisa Extensão
Coletiva e

Integradora

Redução
evasão e/ou

retenção* 

Ações
afirmativas

Outros Esperado
(conforme

Planejamento)

Presente na
atividade

01 Projeto Coletivo X X X 18 18

02
Participação de eventos

relacionados ao PET
X 18 18

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS

No Nome da atividade

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

(quantidade de participantes)

Ensino Pesquisa Extensão
Coletiva e

Integradora

Redução
evasão e/ou

retenção* 

Ações
afirmativas

Outros

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS 

No Nome da atividade

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

Ensino Pesquisa Extensão
Coletiva e

Integradora
Redução evasão
e/ou retenção*

Ações
afirmativas

Outros Esperado
(conforme

Planejamento)

Presente na
atividade

01
Ajuda-me que eu te

ajudo
X X 25 25
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8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS

No Nome do petiano Nome do orientador Título da pesquisa

Possui
registro

?

(sim ou
não)

Data de 

início

Data de término
ou previsão

01 Danielle Turatto Amin
Profa. Dr. Marcos Antônio
de Souza Barrozo

Caracterização  do  bagaço  de  malte  e
avaliação de pirólise rápida em leito de jorro

Sim Agosto/2019 Dezembro/2020

02
Felipe Fernandes 
Tolentino

Prof. Dra. Fabiana Regina
Xavier Batista

Adaptação  de  microalga  verde  Chlorella
vulgaris para  utilização  na  fotocatálise  de
cromo hexavalente em meio ácido

Sim Setembro/2019 Dezembro/2020

03
Gabriel Tadato Fujihara
Nobuyasu

Prof.  Dr. Marcos  Antônio
de Souza Barrozo

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

Estudo  da  influência  dos  tensoativos  na
flotação da apatita em coluna

Sim

Agosto/2018

Agosto/2019

Agosto/2019

Dezembro/2020

04
Ignácio  Felipe  Moraes
Medeiros

Profa. Dr. Cláudio Roberto
Duarte

Estudo  experimental  e  numérico  de
parâmetros  de  entrada  “DEM”  para
aplicações em um moinho de bolas

Sim Janeiro/2018 Dezembro/2019

05 Igor Almeida de Morais
Prof.  Dr.  Cláudio  Roberto
Duarte

Estudo  da  dinâmica  de  partículas  em  um
disco  rotatório  empregando  a  abordagem
numérica Lagrangeana

Sim Julho/2018 Dezembro/2020

06 Jayc Castro Leal
Profa. Dra. Carla Eponina
Hori

Éterificação  catalítica  de  glicerol  em reator
contínuo

Sim Agosto/2018 Dezembro/2019

07 Laura Fernandes Milani
Prof.  Dr.  Marcos  Antônio
de Souza Barrozo

Produção  de  etanol  empregando sementes
de Sorgo

Sim Julho/2018 Dezembro/2019

08
Letícia  Cristina  Costa
Silva

Profa. Dra.  Larissa
Nayhara  Soares  Santana
Falleiros

Imobilização de β-galactosidase de 
Kluyveromyces marxianus em duolite A568

Sim Janeiro/2018 Dezembro/2019
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09 Lucas Main Netto
Prof.  Dr.  Luiz  Gustavo
Martins Vieira

Concentração da luz solar por lentes Fresnel
para  conversão  de  resíduos  carbonatados
em cal virgem

Sim Agosto/2019 Dezembro/2020

10
Marcos Vinícios 
Silvestre

Prof. Dr. João  Flávio  da
Silveira Petruci

Desenvolvimento  e  automação  de  narizes
eletrônicos ópticos para aplicações analíticas
diversas

Sim Agosto/2019 Dezembro/2019

11 Nycole Vir Silva
Prof.  Dr.  Ubirajara
Coutinho Filho

Produção de L-asparginase fúngica por meio
da diferenciação das fontes de carbono

Sim Janeiro/2019 Dezembro/2019

12
Oscar  Fonseca  Silva
Netto

Prof.  Dr.  Marcos  Antônio
de Souza Barrozo

Metodologias alternativas na desidratação de
produtos e resíduos agroindustriais

Sim    Janeiro/2019 Dezembro/2019

13
Thabata  do  Carmo
Fonseca

Profa. Dr. Marcos Antônio
de Souza Barrozo

Metodologias alternativas na desidratação de
produtos e resíduos agroindustriais

Sim Janeiro/2019 Dezembro/2020

14
Victor  Borges  Zema
Rosa

Profa.  Dra.  Juliana  de
Souza Ferreira

Avaliação da degradação de corantes 
empregando processos híbridos

Sim Janeiro/2019 Dezembro/2019

15
Vinícius  Francisco  da
Silva

Prof.  Dr.  Marcos  Antônio
de Souza Barrozo

Estudo  da  influência  dos  tensoativos  na
flotação da apatita em coluna

Sim Setembro/2019 Dezembro/2020

16 Vitor Babilônia Barcelos
Prof.  Dr.  Cláudio  Roberto
Duarte

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

Sim Agosto/2019 Dezembro/2020

17 Warlen Agnelo Dias
Prof.  Dr.  Marcos  Antonio
de Souza Barrozo 

Produção de etanol empregando sementes 
de Sorgo

Sim Julho/2018 Dezembro/2019

18
Washington  Erly
Contato

Prof.  Dr.  Wisley  Falco
Sales

Influência  de  nanopartículas  na
contaminação em fluido de corte

Sim Janeiro/2019 Dezembro/2019
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9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Os aspectos mais relevantes que caracterizam as atividades realizadas pelo grupo
são:
 Desenvolvimento de ações voltadas para o Ensino, Pesquisa e Extensão, o
que permite uma formação global tanto dos petianos como dos demais alunos do
curso de graduação, além de propiciar o envolvimento com a comunidade interna e
externa  nessas  ações.  Essa  multiplicidade  de  experiências  contribui  para  uma
formação acadêmica e responsabilidade cidadã. Estas ações incentivam o aluno no
curso e reduzem os índices de evasão.
 Realização  de  atividades  que  visam  à  redução  das  taxas  de  evasão  e
retenção  no  curso  e  melhoria  do  curso  de  graduação,  como  por  exemplo,
minicursos de cálculo, lógica de programação, manuseio de calculadora, aplicação
do software excel para aplicação de conteúdos de Engenharia Química. O projeto
coletivo ofereceu um diagnóstico numérico para os índices de evasão e retenção. A
partir  destes  dados,  ações  podem  ser  sugeridas  e  implementadas  visando  a
redução dos números.
 Organização  de  eventos  científicos,  que  complemente  a  formação
acadêmica  do  petiano  e  demais  estudantes  do  curso,  de  modo  a  ampliar  e
aprofundar conhecimentos sobre pesquisa e a atuação do Engenheiro Químico.
Dentre estas atividades, destaca-se o Congresso Brasileiro de Engenharia Química
em  Iniciação  Científica  em  que  os  alunos  tiveram  contato  com  pesquisadores
renomados das suas áreas de pesquisa, através de palestras e minicursos. Além
disso, a apresentação de trabalhos científicos e a interação com alunos de todo
Brasil,  contribuiu  de  modo  significativo  para  a  formação  profissional  dos
estudantes.
 Promoção  de  discussões  sobre  as  questões  étnico-raciais,  de  gênero  e
saúde  mental  entre  os  estudantes  de  graduação  e  comunidade  externa,
estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a consciência social
através da formação de pessoas sensíveis às dificuldades do próximo, tolerantes,
respeitosos e solidários.
 Discussão entre  os  petianos e  a  tutora  nas  reuniões de apreciação  das
atividades realizadas e outros assuntos pertinentes de modo que se alcance o
consenso nas decisões tomadas. Após a execução das atividades, o grupo deve
emitir opinião sobre as dificuldades enfrentadas e a ação a ser realizada através de
críticas e sugestão de melhorias. Os problemas e ações de melhorias são descritos
no  Relatório  de  Otimização  da  Atividade  (ROA)  e  sempre  resgatados  no  ano
posterior  para  verificação  das  discussões  realizadas  e  ações  a  serem
implementadas.
 Incentivo do trabalho em equipe, considerando para isso, tanto a valorização
de  habilidades  individuais,  que  repercutem  na  atuação  coletiva  quanto  o
desenvolvimento de novas habilidades dos alunos com a discussão de focos e
expectativas de cada um.
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 Participação  efetiva  de  todos  os  integrantes  do  grupo  e  a  tutora  nas
atividades do PET. Todos os petianos são incentivados a participar de todas as
atividades realizadas pelo PET EQ e, caso ocorra a ausência de um membro, esta
deve ser justificada para todo o grupo. Desta maneira, estimula-se a integração,
trabalho  em  equipe,  cooperação  entre  os  integrantes,  proatividade  e  a
responsabilidade perante os compromissos assumidos pelo grupo.
 Apoio e ação conjunta do Grupo PET EQ aos trabalhos da Coordenação de
Curso,  do Núcleo Docente Estruturante do curso,  da Faculdade de Engenharia
Química devido a maior proximidade dos petianos em relação aos alunos do curso.
Este envolvimento do grupo PET ocorre através da organização de recepção dos
alunos ingressantes, divulgação da avaliação docente, oferta de minicursos que
visam o reforço de conteúdos de maior dificuldade dos alunos, apresentação do
curso para alunos do ensino fundamental e médio.
 Desenvolvimento  de  relações  interpessoais,  identificação  das  qualidades,
aceitação e respeito às dificuldades de cada um. Todas as atividades do grupo
PET EQ, seja em Ensino, Pesquisa ou Extensão são realizadas em equipe, o que
exige o desenvolvimento de habilidades como autoconhecimento, autoafirmação,
empatia,  assertividade  e  automotivação.  Essas  habilidades  contribuem  para  a
formação plena do petiano, já que são aptidões que lhe serão exigidas tanto na
área profissional como pessoal.

As principais dificuldades encontradas são:
 Baixo desempenho dos estudantes de graduação em Engenharia Química
tem dificultado o processo de seleção de novos petianos. Os elevados números de
reprovação em componentes curriculares do curso têm limitado cada vez mais a
quantidade de estudantes aptos a participarem do Processo Seletivo do PET EQ.
 As alterações na  composição  do grupo ainda  são  pontuais,  porém essa
situação tende a se tornar mais frequente devido ao aumento do índice de retenção
em componentes curriculares. A rotatividade de petianos é preocupante uma vez
que as atividades do PET necessitam de continuidade, em que os novos petianos
recebem a experiência e os ensinamentos dos petianos que estão no grupo mais
tempo.
 Baixa motivação dos estudantes de Engenharia Química na participação de
palestras  temáticas  que  envolvem  a  questão  étnico-racial,  de  gênero  e  saúde
mental.  Apesar  da  importância  das  ações  afirmativas  para  romper  barreiras  e
eliminar  desigualdades,  garantindo  a  igualdade  de  oportunidades  e  tratamento,
existe  ainda a  dificuldade  de atrair  estudantes  dos  cursos de Engenharia  para
discussão destes temas.
 A ausência do custeio no ano de 2019 dificultou a realização de algumas
melhorias e inovações em atividades do PET EQ. As atividades planejadas foram
realizadas, mas com esforço por parte dos petianos e da tutora para compra de
material e gastos com transporte e deslocamento para as atividades de extensão.
A inexistência do custeio impediu a participação no Sudeste PET e ENAPET. 
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10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE

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

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

Carga horária de execução da atividade: 12 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 12 horas

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

 Promotor(es) da atividade:

Grupo PET Engenharia Química

Faculdade de Engenharia Química - UFU;

Coordenação do curso de Engenharia Química - UFU;

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

Alunos ingressantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de

Uberlândia nos semestres de 2019-1 e 2019-2.

Número de participantes: 30 durante a XX MOSTRA FEQUI e 23 alunos durante a XXI 

MOSTRA FEQUI.

 Descrição e justificativa

Desde 2002 a MOSTRA FEQUI, organizada pelo grupo PET Engenharia Química da UFU,

tem sido realizada semestralmente para integração entre os alunos ingressantes do curso

com  a  Diretoria,  Coordenação  e  corpo  docente  da  Faculdade.  Nesta  atividade,   são

apresentadas informações sobre a estrutura do curso, normas de graduação, linhas de

pesquisa desenvolvidas na Faculdade, visão dos alunos egressos do curso e as áreas de

atuação  do  Engenheiro  Químico.  Em  conjunto  também  apresentados  aos  alunos

ingressantes,  as  oportunidades  de  atividades  curriculares  e  extracurriculares,  como  a

iniciação  científica,  monitoria,  PET,  empresa  júnior,  programas  de  mobilidade  dentre

outros. Além disso, tem-se a divulgação das bolsas de auxílio oferecidas na UFU e visitas

em alguns Blocos (1K, 5K, 3Q, 3C, 1A, etc.) para apresentação da Universidade.

 Aspectos gerais da atividade 

XX  Mostra  FEQUI  –  2019-1: A  realização  das  atividades  foi  dividida  em  dois  dias,

seguindo o cronograma, no anfiteatro G do bloco 5O:

1° Dia (12/03/2019):

13h30min – 14h00min: Recepção dos calouros. Os calouros foram recebidos pelo grupo

PET-Engenharia Química.

14h00min  –  14h20min:  Apresentação  do  coordenador  de  graduação  da  FEQUI:  o

coordenador do Curso de Engenharia Química – UFU, Prof. Dr. Rubens Gedraite, fez um

discurso de boas-vindas aos discentes junto ao Diretor da Faculdade, Prof. Dr. Ricardo
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Malagoni. Em seguida, os docentes apresentaram as normas de graduação assim como o

site da faculdade e a estrutura curricular do curso. Por fim a tutora Profa. Érika apresentou

os núcleos de pesquisa da faculdade.

14h20min  –  14h40min:  Depoimento  de discentes  de  Iniciação  Científica.  Os discentes

Gabriel  Reis  Souza  e  Larissa  Polli,  fizeram  um  depoimento  a  respeito  das  suas

experiências nas iniciações científicas.

14h40min – 15h00min: Depoimento de discentes recém-formados. Dois discentes recém-

formados no curso de Engenharia Química da UFU deram seus depoimentos a respeito

das respectivas experiências obtidas no período de graduação e a partir de suas entradas

na vida profissional.

15h00min – 15h30min: Informações sobre Bolsa Auxílio, Pesquisa e Monitoria. Os petianos

Gabriel  e  Washington  apresentaram  aos  discentes  as  informações  básicas  para  a

concessão das diversas bolsas  de auxílio  disponibilizadas pela  universidade,  além das

disposições para realização de pesquisas e monitorias.

15h30min – 15h50min: Informações sobre o programa PET. Os petianos Oscar e Thabata

foram responsáveis  por apresentar aos discentes o Programa de Educação Tutorial  da

Engenharia Química, através de seus depoimentos a respeito das experiências obtidas no

grupo e expondo as diversas atividades realizadas pelo PET EQ.

15h50min – 16h05min: Atividade Cultural. Foi realizada uma dinâmica com o objetivo de

promover a integração entre os discentes que deveriam, através de características únicas

de cada um, localizar uns aos outros.

2° Dia (13/03/2019):

13h30min – 15h20min:  Informações a respeito dos grupos AIChE,  Diretório  Acadêmico

(DAEQ), Enactus, CVU, Aiesec e a Empresa Júnior Consulteq. Representantes de cada

grupo  expuseram  seus  princípios  e  suas  respectivas  atividades  aos  ingressantes  na

proposta de um engajamento dos discentes nos grupos. 

15h20min – 15h50min: Tour pela UFU e pelos laboratórios da FEQUI. Tour pela UFU e

visita aos laboratórios da FEQUI. Divididos em pequenos grupos, os ingressantes foram

guiados  pelos  petianos  para  uma  visita  de  reconhecimento  dos  locais  considerados

importantes para os discentes no Campus Santa Mônica. Os locais visitados foram:

 Centro de Convivência;

 Laboratórios da FEQUI-UFU (Blocos 1K e 5K);

 Laboratórios do Instituto de Química (Bloco 1D);

 Biblioteca UFU (Bloco 3C);

 Setor de Atendimento ao Aluno (Bloco 1A);

 Sala PET Engenharia Química (Bloco 1A).
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XXI  Mostra  FEQUI  –  2019-2: A  realização  das  atividades  foi  dividida  em  dois  dias,

seguindo o cronograma, no anfiteatro G do bloco 5O:

1° Dia (13/08/2019):

13h30min – 14h00min: Recepção dos calouros e apresentação dos núcleos de pesquisa.

Os calouros foram recebidos pelo grupo PET-Engenharia Química e em seguida o Diretor

da Faculdade de Engenharia Química, Prof. Ricardo Malagoni apresentou os núcleos de

pesquisa da faculdade.

14h00min  –  14h20min:  Apresentação  do  coordenador  de  graduação  da  FEQUI:  o

coordenador  substituto  do  Curso  de  Engenharia  Química,  Prof.  Fran  Sérgio  Lobato

apresentou  as  normas  de  graduação  assim  como  o  site  da  faculdade  e  a  estrutura

curricular do curso.

14h20min – 14h40min: Depoimento de discentes de Iniciação Científica. Dois discentes

fizeram  depoimentos  a  respeito  das  respectivas  experiências  de  cada  um  em  suas

iniciações científicas.

14h40min – 15h00min: Depoimento de discentes recém-formados. Dois discentes recém-

formados no curso de Engenharia Química da UFU deram seus depoimentos a respeito

das respectivas experiências obtidas no período de graduação e a partir de suas entradas

na vida profissional.

15h00min – 15h10min: Depoimento de discentes em mobilidade internacional. O discente

e  ex-petiano  intercambista  Guilherme  Nogueira  expôs  por  meio  de  um  vídeo  as

experiências por ele vivenciadas em sua mobilidade internacional na França.

15h10min – 15h30min: Informações sobre Bolsa Auxílio, Pesquisa e Monitoria. Os petianos

Danielle e Lucas apresentaram aos discentes as informações básicas para a concessão

das diversas bolsas de auxílio disponibilizadas pela universidade,  além das disposições

para realização de pesquisas e monitorias.

15h30min – 13h50min: Informações sobre o programa PET. Os petianos Marcos e Vinícius

foram responsáveis  por apresentar aos discentes o Programa de Educação Tutorial  da

Engenharia Química, através de seus depoimentos a respeito das experiências obtidas no

grupo e expondo as diversas atividades realizadas pelo PET EQ.

15h50min – 16h05min: Atividade Cultural. Foi realizada uma dinâmica com o objetivo de

promover a integração entre os discentes que deveriam, através de características únicas

de cada um, localizar uns aos outros.

2° Dia (14/08/2019):

13h30min – 15h20min:  Informações a respeito dos grupos AIChe,  Diretório  Acadêmico

(DAEQ), Enactus, CVU, Aiesec e a Empresa Júnior ConsultEQ. Representantes de cada
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grupo apresentaram seus princípios e suas respectivas atividades aos ingressantes na

proposta de um engajamento dos discentes nos grupos. 

15h20min – 15h50min: Tour pela UFU e pelos laboratórios da FEQUI. Tour pela UFU e

Visita aos Laboratórios da FEQUI. Divididos em pequenos grupos, os ingressantes foram

guiados  pelos  petianos  para  uma  visita  de  reconhecimento  dos  locais  considerados

importantes para os discentes no Campus Santa Mônica. Os locais visitados foram:

 Centro de Convivência;

 Laboratórios da FEQUI-UFU (Blocos 1K e 5K);

 Laboratórios do Instituto de Química (Bloco 1D);

 Biblioteca UFU (Bloco 3C);

 Setor de Atendimento ao Aluno (Bloco 1A);

 Sala PET Engenharia Química (Bloco 1A).

Como determinado pelo grupo no ano de 2018, a realização do evento em apenas dois

dias se mostrou eficiente ao manter uma maior quantidade de participantes durante os dias

de  evento.  Assim  conclui-se  que  o  mesmo  foi  realizado  com  êxito  ao  apresentar  os

princípios  do  curso,  assim  como  as  oportunidades  disponibilizadas  por  ele  e  o  apoio

fornecido  pela  universidade.  A  MOSTRA  FEQUI  conseguiu  também,  em  suas  duas

edições, promover a integração dos discentes e estimular o contato dos mesmos com as

linhas de pesquisa da faculdade além de apresentar as diferentes áreas de atuação do

profissional em Engenharia Química motivando o aluno ingressante a se manter no curso e

reduzindo,  assim,  a  taxa de evasão.  Os alunos foram ainda  questionados  quanto  aos

aspectos positivos e negativos do evento levando à análise para melhorias na abordagem

do  evento.  São  ainda  disponibilizados  aos  discentes  momentos  para  manifestação  de

dúvidas.

 Resultados alcançados

Por  meio  desta  atividade,  os  ingressantes  tiveram  a  oportunidade  de  conhecer  as

dependências do Campus, as oportunidades de bolsas de auxílio, os órgãos responsáveis

pela graduação, as linhas de pesquisa oferecidas pelos núcleos acadêmicos da Faculdade.

Além  disso,  foram  apresentadas  oportunidades  de  desenvolvimento  de  atividades

extracurriculares através de grupos,  como: PET,  AIChE, Diretório  Acadêmico,  Empresa

Júnior  ConsultEQ,  CVU,  AIESEC,  dentre outros.  As atividades desempenhadas  nestas

entidades mostram a vasta possibilidade de crescimento acadêmico, profissional e pessoal

dos estudantes, o que deve motivá-los a permanecer na graduação, diminuindo os índices

de evasão do curso.

 Registro fotográfico da atividade
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: CICLO DE SEMINÁRIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA

Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora

Carga horária de execução da atividade: 12 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 13 horas

 Data de início: 08/03/2019             Data de fim: 08/03/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química.

Número de participantes: 10 petianos.

 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 e professores. 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
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informal e apresentá-la para uma plateia variada. Dessa forma, os alunos se preparam

para futuras apresentações pessoais,  acadêmicas e profissionais,  além de exercitar  as

habilidades de síntese e apresentação e de compartilhar informações com os presentes

durante os dias da realização da atividade.

 Aspectos gerais da atividade

O Ciclo é composto pela apresentação individual de cada petiano sobre um tema científico

ou livre, sendo desencadeada uma discussão entre todos com comentários e perguntas

sobre o tema. A atividade desenvolve não somente a oratória, mas a postura, confecção

do material  utilizado,  otimização do tempo (cada apresentação tem duração de até 20

minutos,  dentre  outros.  O  tema  do  seminário  foi  a  pesquisa  individual,  devido  à

participação  de  todos  os  petianos  no  COBEQ  IC  2019,  sediado  pela  Faculdade  de

Engenharia Química da UFU.

-  “Estudo  da  reologia  de  fluidos  pseudoplásticos  no  desempenho  de  um  hidrociclone

otimizado” – Gabriel Tadato

-  “Determinação  experimental  de  coeficiente  de  restituição  e  simulação’’  –  Ignácio

Medeiros

- “Análise numérica da dinâmica de partículas de um tambor rotatório” – Igor Morais

- “Estudo da eterificação catalítica de glicerol em reator continuo” –Jayc Castro

- “Pirolise em leito fixo do resíduo de cervejaria: influência da taxa de aquecimento e da 

temperatura” – Laura Milani 

- “Imobilização de B-Galactosidade de Kluyveromyces lactis em resina Duolite A-568” – 

Letícia Costa

- “Uso de secador rotatório com recheio de inertes na desidratação da microalga Spirulina 

platensis” – Oscar Fonseca

- “Efeito da massa molecular de PEG e do tipo se sal no equilibro líquido-líquido” – Victor 

Borges

- “Influência de nanopartículas na contaminação em fluido de corte” – Washington Erly

- “Viabilidade de aplicação de pirólise rápida em leito de jorro para aproveitamento do 

bagaço de malte” – Warlen Dias

No Ciclo de Seminário em Língua Portuguesa, os integrantes do grupo PET Engenharia

Química realizaram apresentações orais e individuais.  A apresentação oral de um tema

técnico  prepara  os  petianos  para  outras  apresentações  em  eventos  científicos,

desenvolvendo  a  capacidade  de  organização  da  apresentação,  postura,  oralidade  e

desenvoltura do petiano. Ao final de cada apresentação, questionamentos e discussões

foram realizados sobre o trabalho científico, com o objetivo de aguçar os conhecimentos

técnicos do petiano e desenvolver a capacidade de argumentação do apresentador. Essa
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segunda etapa tem a duração aproximada de 15 min, sendo que o tempo total estimado

para cada apresentação seja de 30-40 min.

 Resultados alcançados

Atividades desta natureza possibilitam ao petiano o desenvolvimento de sua habilidade de

oratória e desenvoltura perante o público, propiciando um treinamento para apresentações

em outros ambientes os quais exigem a capacidade de falar e argumentar em público.

Esse seminário permite também o acompanhamento da tutora das pesquisas individuais

realizadas  por  cada  petiano.  A  metodologia  de  avaliação  consiste  de  discussões  e

sugestões de melhoria de cada apresentação efetuada.

 Registro fotográfico da atividade

 

 

________________________________________________________________________

ATIVIDADE 3: CICLO DE SEMINÁRIOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA

Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora

Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 
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 horas

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

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química.

Número de participantes: 17 petianos.

 Descrição e justificativa 

O mercado de trabalho do Engenheiro Químico vem se mostrando cada vez mais exigente,

demandando  que  o  profissional  possua,  além  de  conhecimento  técnico,  habilidades

interpessoais e domínio de línguas estrangeiras. Visando isso, o PET Engenharia Química

realizou o Ciclo de seminários em língua estrangeira, uma atividade na qual os petianos

devem preparar uma apresentação oral em língua estrangeira sobre determinado assunto

e apresentá-la para uma plateia variada.   Dessa forma, o petiano tem contato com uma

atividade  desafiadora,  que  desenvolve  sua  habilidade  de  síntese,  capacidade  de

preparação, desenvoltura, oralidade e fluência em uma língua estrangeira. Diante de uma

plateia  composta por  petianos egressos,  professores e  outros alunos  da graduação,  o

petiano que realiza a atividade recebe um retorno sobre os pontos positivos e negativos de

sua apresentação, conseguindo otimizar a mesma para oportunidades futuras, como em

uma entrevista de emprego.

 Aspectos gerais da atividade 

O Ciclo de Seminário em Língua estrangeira são apresentações orais e individuais com

duração de aproximadamente 10-15 min realizadas por todos os integrantes do grupo PET

– Engenharia Química. O petiano é livre para escolher em qual língua estrangeira realizará

sua apresentação (normalmente inglês ou francês), e o tema livre deve ser pertinente e

passível de debate. Ao fim de cada apresentação, o grupo, a tutora e um petiano egresso

discutem e  fornecem um  “feedback” a  respeito  do  seminário  apresentado.  O  ciclo  de

Seminários em Língua Estrangeira foi apresentado no dia 12 de outubro de 2019, a partir

das 9:00 na sala Giulio Massarani do bloco 1K. Os temas apresentados seguem descritos:

Seminários em francês :

- “As 8 maiores cidades da França” – Jayc Castro

- “Os 8 melhores lugares do mundo para visitar” – Thabata do Carmo

Seminários em inglês:

- “Programas de Intercâmbio” – Danielle Amin

- “Tutorial do game Paladins: campeões, habilidades e táticas de jogo.” – Felipe Tolentino

- “10 pessoas mais ricas do mundo” - Gabriel Tadato
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- “10 coisas que se aprendem sendo um designer na Google” – Ignácio Medeiros

- “Costumes estranhos do passado “- Laura Milani

- “Teorias sobre o desenho A Caverna do Dragão” – Letícia Costa

- “Fast food e Junk food” – Lucas Netto

- “Mágico de Oz” – Marcos Silvestre

- “Os 10 recordes mais estranhos do Guinness Book” - Nycole Vir

- “Tailândia” – Oscar Fonseca

- “Materiais com propriedades estranhas” – Victor Borges

- “A psicologia das cores nos filmes” – Vinícius Silva

- “Aviões: Princípios básicos e curiosidades” - Vitor Babilônia

- “Comidas típicas brasileiras: origem e curiosidades” – Warlen Dias

- “Diferentes raças de cachorro” – Washington Erly

O petiano egresso Nathaniel  Terra participou dos seminários  para motivar  os petianos

através de sugestões de vocabulário, dicção e postura nas apresentações.

 Resultados alcançados 

Espera-se  com  esta  atividade,  uma  melhora  dos  alunos  na  comunicação  em  língua

estrangeira,  otimizando seu vocabulário e capacidade de argumentação em uma língua

não-nativa. Além disso, espera-se que o petiano melhore sua habilidade de apresentação

em aspectos como oralidade, postura e até mesmo ao lidar com o nervosismo. Assim, os

alunos participantes estão mais preparados para apresentações acadêmicas, pessoais e

profissionais, além de exercitarem habilidades que serão demandadas em outros tipos de

atividade.

 Registro fotográfico da atividade
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE  4:  MINICURSOS  /  1.  INTRODUÇÃO  À  LÓGICA  DE

PROGRAMAÇÃO;  2.  PRÉ-CÁLCULO  REVISANDO  MATEMÁTICA  BÁSICA

PARA  ENGENHARIA;  3.  INTRODUÇÃO  AO  AUTOCAD;  4.  BALANÇO  DE

MASSA E DE ENERGIA EM PLANILHAS ELETRÔNICAS; 5. NOÇÕES BÁSICAS

DAS CALCULADORAS CIENTÍFICAS CASIO FX-82MS E CASIO FX-991ES

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

Carga horária de execução da atividade: 90 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 40 horas

 Data de início: 18/03/2019            Data de fim: 27/11/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

1) Alunos  do 1º ano dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 25

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

2) Alunos  do 1º ano dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 30

alunos.

3)  Alunos  dos cursos de  Engenharia e  membros  da  comunidade  externa. Número  de

participantes: média de 20 alunos.

4) Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: média de 15 alunos.

5)  Alunos  do  1º  ano  dos  cursos  de  Engenharia  para  a  calculadora  básica  e  alunos

cursando  Engenharia  Química  para  a  calculadora  avançada.  Número  de  participantes:

média de 15 alunos em ambos.

 Descrição e justificativa 
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Durante o ano de 2019, o grupo  PET Engenharia Química ofertou minicursos  de caráter

extracurricular ministrados  pelos próprios petianos,  com  o  objetivo  de  contemplar

ferramentas computacionais  e  temas  diversos,  buscando introduzir  e aprofundar

conhecimentos gerais e de Engenharia aos alunos da graduação. As inscrições estiveram

abertas aos alunos de todos os cursos da UFU.  Foram realizados no ano de 2019 os

seguintes minicursos: 1. Introdução à Lógica de Programação; 2. Pré-cálculo Revisando

Matemática Básica para Engenharia; 3. Introdução ao AutoCad; 4. Balanço de Massa e de

Energia em Planilhas Eletrônicas; 5. Noções Básicas das Calculadoras Científicas Casio

FX-82MS e Casio FX-991ES.

 Aspectos gerais da atividade

O grupo PET Engenharia Química ofereceu aos alunos da Graduação um conjunto de

minicursos  que  contemplaram  assuntos  variados,  aprofundamento  de  conceitos  de

Engenharia e a utilização de ferramentas para uma formação diferenciada, como alguns

softwares  altamente  utilizados.  Uma  explicação  de  cada  um  dos  cinco  minicursos

realizados é encontrada a seguir:

1)  O minicurso  objetiva  uma  apresentação  das primeiras ferramentas  e  comandos

utilizados  para  a  programação  em  linguagem  C/C++,  uma noção essencial para  a

disciplina “Algoritmo e Programação de Computadores”, ofertada no primeiro semestre do

currículo de Engenharia Química. A primeira edição deste minicurso ocorreu nos dias 25,

26 e 27 de março e foi  ministrado pelos  petianos  Gabriel  Tadato,  Ignácio  Medeiros e

Washington  Erly,  e  teve  como monitores  os  petianos  Igor Almeida,  Nycole Vir,  Oscar

Fonseca e Victor Borges. A segunda edição, no segundo semestre, ocorreu nos dias 26,

27 e  28 de  agosto e foi  conduzido  pelos  petianos  Gabriel  Tadato,  Ignácio  Felipe  e

Washington Erly e teve como monitores os petianos Danielle Turatto, Lucas Netto, Nycole

Vir,  Victor Borges,  Vitor  Babilônia  e  Warlen Agnelo. Ambas  edições  ocorreram  no

Laboratório de Informática do Bloco 5K e a carga horária total do minicurso foi de 6-7 horas

distribuídas ao longo de três dias, das 19h às 21h.

2) A atividade foi realizada no início dos semestres letivos para os alunos ingressantes de

2019-1 e 2019-2. No primeiro semestre foi ministrada nos dias 21, 22 e 23 de março pelos

petianos  Jayc Castro, Oscar Fonseca e Thabata do Carmo e teve como monitores,  para

sanar as possíveis dúvidas dos participantes, os petianos Laura Milani, Letícia Cristina,

Victor Borges e Warlen Dias. Já no segundo semestre, o minicurso ocorreu nos dias 19, 20

e 21 de agosto ministrado pelos petianos Jayc Castro, Oscar Fonseca e Thabata do Carmo

e monitores Felipe Tolentino,  Laura Milani,  Letícia Cristina,  Marcos Silvestre e Vinícius

Silva.  Em  relação  ao  número  de  inscritos,  a  primeira  edição  contou  com,

aproximadamente, 28  inscritos e, a segunda, com  30 inscritos. A carga horária total do

minicurso foi de  10-12 horas distribuídas ao longo de três dias em ambas as edições.  O
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material  abordado  no minicurso  foi  elaborado  pelos  petianos  conforme  o  conteúdo

demandado em forma de apresentação expositiva, com auxílio de um projetor, uma lista de

exercícios, como uma forma de fixação da aprendizagem.

3) O minicurso de AutoCAD foi ofertado aos alunos da graduação de engenharia química e

a membros externos,  com o objetivo de expor  e ensinar  aos participantes ferramentas

básicas  do  software.  O  AutoCAD  é  amplamente  utilizado  em  todos  os  ramos  da

engenharia, para confecção de desenhos, plantas e projetos em 2D e 3D. O minicurso foi

realizado no laboratório  de informática do curso de Engenharia  Química,  localizado no

bloco 5K da Universidade Federal de Uberlândia, nos dias 07 e 08 de outubro. Os petianos

Gabriel Tadato e Victor Borges ministraram o minicurso, e os petianos Ignácio Medeiros,

Oscar  Fonseca,  Thabata  do  Carmo,  Warlen  Dias  e  Washington  Erly  atuaram  como

monitores.

4) Ao longo dos dias 25, 26, 27 de novembro de 2019 ocorreu o “Minicurso de Excel básico

aplicado à Engenharia Química”, evento organizado pelo PET Engenharia Química, com

carga  horária  de  6-7  horas.  O  Excel  é  a  plataforma mais  conhecida  para  criação  de

planilhas no mercado trabalho. A maioria das empresas utilizam esse programa. Dentre

outras  características,  o  Excel  é  conhecido  pela  interface  amigável,  ferramentas  de

cálculos  e  construções  de  gráficos  de  fácil  manuseio.  Ao  decorrer  dos  três  dias  de

minicurso, foram abordadas as funções básicas até problemas reais envolvendo a área

Engenharia Química. Uns dos tópicos abordados foram: formatação de células, fórmulas e

operadores, funções matemáticas, trigonométricas e estatísticas, montagem de gráficos,

utilização  da  ferramenta  SOLVER,  atingir  Meta  e  problemas  envolvendo  Balanço  de

massa,  Termodinâmica  e  Fenômenos  de  Transporte.  O  minicurso  foi  ministrado  no

laboratório de Engenharia Química localizado no bloco 5K pelos petianos Oscar Fonseca,

Washington Erly e os monitores Jayc Castro, Marcos Silvestre, Thabata do Carmo, Vinícius

Silva, Vitor Babilônia e Warlen Dias.

5) O minicurso de calculadora básica buscou explorar as principais funções, aplicações e

abordagens da Calculadora  Científica Casio  FX-82MS, de modo a ajudar  os discentes

ingressantes na utilização da mesma durante a graduação. Foi ofertado no início dos dois

semestres letivos: 2019/1 e 2019/2. No primeiro semestre do ano, a atividade ocorreu no

dia  21  de  março,  com um dia  de  duração,  como uma  complementação  do  Minicurso

Noções  Básicas  de  Cálculo.  Foi  ministrado  pelas  petianas  Jayc  Castro  e  Thabata  do

Carmo, e teve como monitores, a fim de sanar as possíveis dúvidas dos participantes, os

petianos Laura Milani, Letícia Cristina, Oscar Fonseca, Victor Borges e Warlen Agnelo. Na

sua  segunda  apresentação,  no  dia  22  de  agosto,  o  minicurso  foi  conduzido  por  Jayc

Castro, Oscar Fonseca e Thabata do Carmo, possuindo como monitores Felipe Tolentino,

Letícia Cristina, Marcos Silvestre e Vinícius  Silva. Em suas duas edições, o minicurso foi

realizado no período noturno e aberto a todos os cursos, entretanto o maior número de
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discentes  eram  pertencentes  à  Engenharia  Química.  Já  o  minicurso  de  calculadora

avançada procurou explorar funções da Calculadora Científica Casio FX-991ES Plus, um

produto adquirido pela maioria dos cursos de Engenharia. Este item possui muitas funções

adicionais  em  relação  à  anterior,  que  podem  trazer  benefícios,  muitas  vezes

desconhecidos pelos alunos. O minicurso teve a sua primeira edição realizada nos dias 30

de setembro e 01 de outubro, no período noturno. Foi ministrado pelos petianos Gabriel

Tadato, Jayc Castro e Warlen Dias e possuiu como monitores os petianos Felipe Tolentino,

Laura Milani, Letícia Cristina, Marcos Silvestre, Nycole Vir e Vinícius Francisco. Foi aberto

para todos os cursos, entretanto assim como no anterior, contou com uma presença maior

dos discentes de Engenharia Química.

O minicurso 1 apresenta os primeiros recursos do software computacional “CodeBlocks”

utilizado para a programação em linguagem C/C++, um conhecimento necessário para a

disciplina “Algoritmo e Programação de Computadores” do primeiro período do curso. As

vagas foram totalmente preenchidas, em ambas edições, o que demonstra a necessidade

dessa atividade para os alunos de graduação, principalmente para os ingressantes com

dificuldades relacionadas à lógica de programação. Esse minicurso colaborou de forma

significativa para a preparação do discente em relação a disciplina, que oferece dificuldade

aos alunos ingressantes e é motivo de reprovação e evasão nos primeiros semestres do

curso.  Ressalta-se  que  é  notável  a  necessidade  de  uma  atividade  que  ajude  no

nivelamento dos estudantes no início do curso, visto que, no Ensino Médio esse assunto é

raramente abordado e desconhecido para muitos.

No minicurso 2, os alunos puderam revisar conceitos matemáticos, assim como aprender

assuntos não vistos anteriormente, o que demonstra a importância deste minicurso. Um

novo material foi disponibilizado e exercícios foram acrescidos, mediante as avaliações das

edições anteriores, as quais são realizadas no final dos minicursos. Desta maneira, este

minicurso tem sido bem avaliado e tem o intuito de reduzir o número de reprovações e

evitar  a  evasão do curso devido às  disciplinas  de Cálculo,  Álgebra,  Física,  Geometria

Analítica, dentre outras. 

O minicurso  3  teve sua  primeira  edição  oferecida  pelo  PET Engenharia  Química.  Em

virtude da capacitação realizada pelos petianos do software AutoCAD e também devido à

preferência  da  maioria  dos  alunos  do  curso  em  aprender  este  software,  preferiu-se

ministrar o minicurso de introdução ao AutoCAD ao invés do CorelDraw. O minicurso teve

uma boa adesão em relação às inscrições. Os participantes avaliaram positivamente as

atuações  dos  ministrantes  e  monitores.  Algumas  observações  foram  feitas  pelos

participantes  e  por  petianos  em  relação  ao  minicurso,  para  seu  aprimoramento  nas

próximas edições, como a realização do mesmo em três dias e edição do material didático.
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Este minicurso 4 de Excel, embora com uma menor adesão comparado ao ano passado,

foi bastante satisfatório pois os alunos mostraram-se bastante interessados em aprender

as  ferramentas  do  Excel.  O  minicurso  também  possibilita  a  resolução  de  exercícios

aplicados do curso de Engenharia Química, o que motiva os estudantes.

O minicurso 5 foi solicitado pela docente da disciplina de Introdução à Engenharia Química

devido  à  dificuldade  dos  alunos  no  uso  da  calculadora.  Além  da  apresentação  de

ferramentas básicas,  muitos atalhos foram ensinados e exemplificados para auxiliar  os

discentes. Uma avaliação anônima do minicurso foi realizada ao final, revelando satisfação

dos  presentes  e  uma  boa  qualificação  dos  ministrantes  e  monitores. O  minicurso  de

calculadora avançada foi procurada por alunos de 4º e 5º períodos, que necessitam de

ferramentas  mais  elaboradas  de cálculo.  As  diversas  funções  desta  calculadora  foram

explicadas  e  aplicadas  em  exercícios  relacionados  a  disciplinas  do  curso,  tais  como:

Termodinâmica,  Fenômenos  de  Transporte,  Cálculo  de  Reatores,  entre  outras,  para

ressaltar a praticidade em resoluções de problemas com o uso de algumas funções. Uma

avaliação de cunho anônimo ocorreu no final do segundo dia do minicurso e obteve-se

uma resposta positiva dos participantes quanto ao abordado.

 Resultados alcançados 

Com essas atividades, os participantes dos minicursos foram capacitados nos assuntos ou

ferramentas/softwares  ensinados.  Mais especificamente,  os resultados alcançados para

cada um dos minicursos: 1. Promoveu o primeiro contato dos estudantes de Engenharia

Química com a lógica computacional e com a disciplina, oferecendo uma base sólida aos

participantes e contato amigável com o ambiente de programação. Desta forma, gera-se

uma diminuição do índice de reprovação da disciplina e evasão nos primeiros semestres

do curso. A contínua avaliação positiva incentiva a repetição deste minicurso no próximo

ano; 2. Introduziu  aos  alunos  ingressantes  conceitos  de  cálculo  básico  para  melhor

entendimento das disciplinas iniciais  do curso de Engenharia,  principais  causadoras de

reprovação  e  evasão  do  curso;  3. Este  minicurso  capacitou  seus  participantes  a

manipularem as principais ferramentas básicas do software, necessárias para criação de

desenhos e plantas simples; 4. Possibilitou a resolução de problemas aplicados do curso,

como Fenômenos de Transporte, Termodinâmica, Balanço de Massa e Energia de forma

simples  utilizando  planilhas  do  Excel;  5)  O  minicurso  explorou  as  diversas  funções

presentes nas calculadoras Casio FX-82MS e Casio FX-991ES, visando maior facilidade

no cálculo de problemas de Engenharia.

 Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 5: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUÍMICA EM 

INICIAÇÃO CIENTÍFICA – COBEQ-IC

Natureza da atividade: Ensino e Pesquisa

Carga horária de execução da atividade: 50 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 300 horas

 Data de início: 21/07/2019              Data de fim: 24/07/2019
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 Promotor(es) da atividade: Faculdade de Engenharia Química

Grupo PET Engenharia Química

Faculdade de Engenharia Química

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

Discentes  do  Curso  de  Graduação  em  Engenharia  Química  da  UFU  e  de  outras

Universidades do país e discentes de áreas afins à Engenharia Química.

Número de participantes: 754 pessoas

 Descrição e justificativa

O Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica (COBEQ-IC) é um

evento  de  caráter  científico  que  reúne  estudantes  de  Engenharia  Química  que

desenvolveram  e/ou  desenvolvem  atividades  de  pesquisa  através  dos  programas  de

Iniciação Científica das Instituições de Ensino Superior em Engenharia Química do Brasil.

Ao longo de 25 anos de COBEQ-IC, mais de 3300 trabalhos foram apresentados gerando

um  material  bibliográfico  de  qualidade.  O  evento  conta  com  uma  média  de  400

participantes  por  edição,  sendo  que  a  cada  dois  anos,  este  evento  é  acolhido  pelas

diversas Instituições de Ensino Superior do Brasil.

 Aspectos gerais da atividade

O Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica (COBEQ-IC) teve

sua  primeira  edição  realizada  em 1995  em São Carlos  e  desde  então,  passou  a  ser

realizado bianualmente em outras Universidades do país. Desde sua primeira edição o

evento  vem  tomando  proporções  cada  vez  maiores,  tendo  seu  recorde  de  inscritos

superado na 13° edição em Uberlândia, com o total de 754 inscrições, das quais 534 foram

efetivamente pagas. No ano de 2019, o COBEQ-IC reuniu cerca de 500 participantes entre

alunos,  professores  e  palestrantes.  O  evento  tem  a  finalidade  de:  (i)  promover  o

aperfeiçoamento  prático,  intelectual  e  ético  de  seus  participantes;  (ii)  apresentar  um

panorama  atualizado  do  mercado  de  trabalho  e  cenário  científico;  (iii)  apresentar  as

demandas do setor Acadêmico e Industrial  em termos de Pesquisa e Desenvolvimento

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

intercâmbio de informações entre estes estudantes de graduação de diferentes Instituições

de Ensino Superior do país.

Programação da atividade:

Domingo (21/07/2019)

Horário Atividade Local
16:30 – 18:00 Credenciamento e Entrega 

de Material

Saguão Bloco 3Q

18:00 – 19:00 Abertura Solene Anfiteatro Bloco 3Q
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19:00 – 20:00 Palestra de Abertura Anfiteatro Bloco 3Q
20:00 – 20:30 Lançamento do Livro Anfiteatro Bloco 3Q
20:30 – 22:00 Recepção de Boas-Vindas Centro Esportivo

Segunda-feira (22/07/2019)

Horário Atividade Local
07:30 – 08:20 Credenciamento  e  Entrega

de Material

Saguão Bloco 3Q

8:30 – 10:00 Minicursos Laboratório de informática do bloco 5K,

anfiteatros 5S, 5O-A, 5R-AB e 5R-CD
10:00 – 10:25 Intervalo para o Lanche Centro Esportivo
10:30 – 12:00 Minicursos Laboratório de informática do bloco 5K,

anfiteatros 5S, 5O-A, 5R-AB e 5R-CD
12:00 – 13:30 Almoço
13:30 – 15:00 Sessões Técnicas Orais Anfiteatros do 5O: Do A até H
15:15 – 16:15 Palestras 1 e 2 Anfiteatros 3Q e 5S
16:20 – 16:40 Intervalo para o Lanche Centro Esportivo
16:40 – 18:30 Sessões de Painéis 1 Centro Esportivo

Terça-feira (23/07/2019)

Horário Atividade Local
07:30 – 08:00 Credenciamento  e  Entrega

de Material

Saguão Bloco 3Q

08:00 – 09:30 Sessões Técnicas Orais Anfiteatros do 5O: Do A até H
09:40 – 10:00 Intervalo para o Lanche Centro Esportivo
10:10 – 11:10 Palestras 3,4 e 5 Anfiteatros 5R-AB,5R-CD E 5S
11:15 – 13:30 Almoço
13:30 – 15:00 Sessões Técnicas Orais Anfiteatros do 5O: Do A até H
15:15 – 16:15 Palestras 6 e 7 Anfiteatros 3Q e 5S
16:20 – 16:40 Intervalo para o Lanche Centro Esportivo
16:40 – 18:30 Sessões de Painéis 2 Centro Esportivo

Quarta-feira (24/07/2019)

Horário Atividade Local
08:15 – 10:00 Sessões de Painéis 3 Centro Esportivo
10:10 – 10:30 Intervalo para o Lanche Centro Esportivo
10:45 – 11:45 Plenária do Evento Anfiteatro 3Q

Minicurso 1: “Indústria do Petróleo: Uma Visão Geral dos Setores e dos Processamentos”

– Prof. Alexandre de Castro Leiras Gomes

Minicurso 2: “Simulação e Otimização de Processos com o Simulador IISE” – Prof. Rafael

Pelegrini Soares

Minicurso  3:  “Da  Geologia  ao  Processamento  Mineral”  –  Profa.  Michelly  dos  Santos

Oliveira e Prof. Marcélio Prado Fontes
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Minicurso  4:  “Como Tornar  o  seu  Projeto  Atrativo  para  as  Empresas”  –  Dr.  Leonardo

Baldez

Minicurso 5: “A Revolução da Indústria 4.0” – Eng. Lívia Martins Tizzo

Palestra de Abertura: “Oportunidades Empreendedoras na Engenharia Química” – Prof.

José Carlos Costa da Silva Pinto

Palestra 1: “Aspectos Sociais e Técnicos no Processamento de Fármacos” – Prof. Marco

Aurélio Cremasco

Palestra  2:  “Inovação,  Propriedade  Intelectual  e  Iniciação  Científica”  –  Profa.  Vanessa

Mendes Santos

Palestra 3: “Pesquisa e Inovação no Mercado de Saúde: Oportunidades para a Engenharia

Química” – Eng. Leonardo Xavier

Palestra  4:  “Segurança e  Detecção de Falhas para Indústria  4.0”  – Prof.  Luís  Cláudio

Oliveira Lopes

Palestra 5: “Papel do Engenheiro Químico no Setor Técnico-Científico da Polícia Federal” –

Eng. Mário Henrique Santana

Palestra 6: “Termodinâmica – Uma disciplina antiga que ajuda a construir o novo” – Prof.

Marcelo Castier

Palestra 7: “Uso da Plataforma Arduino na Melhoria do Ensino e da Pesquisa de Controle e

Automação de Processos” – Prof. Humberto Molinar Henrique

Lançamento do Livro: “Difusão Mássica” – Prof. Marco Aurélio Cremasco

O XIII Congresso Brasileiro de Engenharia Química em Iniciação Científica ocorreu entre

os  dias  21  a  24  de  julho  de  2019  com  a  participação  de  estudantes  do  Curso  de

Engenharia Química e outros cursos afins (Química Industrial, Biotecnologia, Engenharia

de Alimentos,  Engenharia  Civil,  Engenharia  Ambiental,  dentre outros).  Os minicursos e

palestras  visaram  despertar  o  senso  crítico  dos  estudantes  de  graduação  expondo

diversas oportunidades de atuação dos Engenheiros Químicos. Os minicursos e palestras

visaram incentivar e motivar os estudantes presentes, além de mostrar as oportunidades

de atuação do Engenheiro Químico.  O evento contou também com a apresentação na

forma  oral  e  pôster  de  cerca  de  300  trabalhos  científicos  nas  seguintes  temáticas:

Engenharia  Ambiental  e  Tecnologias  Limpas,  Engenharia  das  Separações  e

Termodinâmica,  Engenharia  de  Materiais  e  Nanotecnologia,  Engenharia  de  Reações

Químicas e Catálise, Engenharia e Tecnologia de Alimentos, Fenômenos de Transporte e

Sistemas Particulados, Processos Biotecnológicos, Simulação, Otimização e Controle de

Processos,  Análise  de  Risco  e  Segurança  de  Processos.  Os  trabalhos  científicos

mostraram as diversas pesquisas, realizadas por Universidades públicas e privadas em

âmbito nacional, e sua importância para o avanço cientifico do país. A avaliação ocorreu
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através  de  sugestões  de  melhorias  pelo  Comitê  Permanente  do  evento  e  estudantes

participantes.

 Resultados alcançados

A atividade promoveu o crescimento pessoal e profissional dos participantes, juntamente

com  a  experiência  proporcionada  pela  troca  de  experiências  entre  discentes  em

Engenharia  Química  de  diversas  Universidades  do  Brasil.  Os  assuntos  abordados

promoveram a ampliação dos conhecimentos dos participantes em assuntos relacionados

à  Engenharia  Química,  principalmente  no  âmbito  científico  e  tecnológico,  sempre

instigando o comportamento e a ética profissional  que são exigidos de um engenheiro

químico. Por fim, os trabalhos científicos mostraram as diversas pesquisas, realizadas por

Universidades públicas e privadas em âmbito nacional, e sua importância para o avanço

científico do país.

 Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 6:  CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PETIANOS / 1. MINICURSO

DE  CORELDRAW;  2.  MINICURSO  DE  AUTOCAD;  3.  MINICURSO  DE

CALCULADORA AVANÇADA – CASIO FX991ES

Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora

Carga horária de execução da atividade: 24 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

 Data de início: 07/08/2019             Data de fim: 21/12/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

Grupo PET Engenharia Química

Número de participantes: 17 petianos

 Descrição e justificativa 

São oferecidos aos integrantes do  grupo PET Engenharia Química no decorrer do ano,

minicursos extracurriculares de assuntos diversos, tais como ferramentas computacionais,

oratória,  gestão e simulação de processo,  os quais são ministrados por colaboradores,

como alunos de pós-graduação, docentes, discentes e membros externos da comunidade.

Essas atividades têm como objetivo oferecer aos petianos ferramentas ou assuntos que

não estejam inseridos na grade curricular e assim, garantir o desenvolvimento do grupo

preparando-os  para  repassar  este  conhecimento  posteriormente.  Dessa  forma,  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,  visando  aprimorar  o  processo  de

ensino-aprendizagem.

 Aspectos gerais da atividade 
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Curso  1)  O  CorelDraw  é  um  software  multifuncional  de  design  gráfico  bidimensional

utilizado para  a  criação e manipulação de logotipos, layouts e ilustrações. Este software

mostra-se útil para o uso em eventos, trabalhos e divulgações em geral.  O minicurso foi

realizado  no  bloco  5K  –  Laboratório  de  Informática,  ministrado  pelo  petiano  Ignácio

Medeiros.

Curso  2) O AutoCAD é uma ferramenta  que possui  funções de criação,  modelagem e

visualizações de objetos, utilizada para o desenvolvimento de projetos referentes a áreas

como  arquitetura,  design  e  engenharia,  principalmente  na  elaboração  de  desenhos

técnicos  em  duas e três dimensões.  As funções  2D  deste software foram amplamente

exploradas  pelos  participantes.  O  minicurso  foi  também  realizado  no  bloco  5K  –

Laboratório de Informática, ministrado pelos petianos Gabriel Tadato e Victor Zema.

Curso  3)  A Calculadora  Científica é um instrumento indispensável  e muito utilizado no

cotidiano dos estudantes e profissionais de engenharia. Projetada para calcular problemas

em ciência, engenharia e matemática devidos as funcionalidades especificas e objetivas

oferecidas por ela. Esta capacitação foi realizado no bloco 5K – Laboratório de Informática,

ministrado pelos petianos Jayc Castro, Oscar Fonseca e Warlen Dias.

As capacitações foram realizadas no decorrer do ano para permitir o desenvolvimento e

aprimoramento interno das habilidades dos petianos em determinado assunto. O curso de

CorelDraw possibilitou  os  petianos  ingressantes  a  criar,  editar  e  manipular  logotipos  e

layouts necessários para a divulgação dos eventos realizados pelo grupo PET-EQ, assim

como a manutenção e atualização do site. Por meio da capacitação no software AutoCAD

foram  ensinados  os  princípios  e  ferramentas  envolvidos  na  criação  e  visualização  de

imagens  2D  e  3D,  o  qual  auxilia  no  entendimento  de  peças  e  equipamentos

compreendidos no curso de engenharia química. Esta capacitação foi bastante satisfatória,

uma vez que o minicurso pode ser ministrado novamente para os alunos de graduação em

Engenharia  Química  e  comunidade  externa  ainda  em 2019.  No  curso  de  Calculadora

Científica foram ensinadas as funções presentes nesse instrumento, formas de se calcular

e  resolver  de  forma  rápida  e  objetiva  cálculos  presentes  no  decorrer  do  curso  de

graduação. Esta capacitação foi realizada com o intuito de oferecer este minicurso aos

alunos da graduação em Engenharia Química ainda em 2019, devido à dificuldade de uso

de  alguns  comandos  úteis  para  o  cálculo  de  exercícios  e  realização  de  provas  em

diferentes disciplinas do curso.

 Resultados alcançados 

Desta maneira, os petianos foram capacitados em diferentes assuntos extracurriculares

relacionados à graduação, possibilitando que tais conhecimentos possam ser repassados
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em anos posteriores para novos integrantes do PET e também aos discentes do curso de

graduação e membros da comunidade externa de forma prática e objetiva. 

 Registro fotográfico da atividade 

 

 

________________________________________________________________________

ATIVIDADE 7: MINICURSO APRENDENDO A BRINCAR COM A QUÍMICA

Natureza da atividade: Extensão

Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade:  12 horas

 Data de início: 27/02/2019             Data de fim: 27/02/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

Escola Estadual Jerônimo Arantes

Escola Estadual João Rezende

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

Estudantes de Ensino Fundamental  da Escola  Estadual  Jerônimo Arantes e da Escola

Estadual João Rezende

Número  de  participantes:  146  alunos  do  Ensino  Fundamental,  dos  quais,  55  alunos

pertenciam à Escola Estadual Jerônimo Arantes e 91 da Escola Estadual Antônio Thomaz

Ferreira Rezende 
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 Descrição e justificativa

Essa atividade  é realizada para o Ensino  Fundamental  com o objetivo  de incentivar  o

interesse e auxiliar na aprendizagem dos conteúdos apresentados. As disciplinas de Física

e Química são consideradas as de maior dificuldade, por isso são o assunto central do

minicurso. Experiências de caráter físico-químico são apresentadas utilizando materiais de

laboratório  e  outros  materiais  caseiros  de  baixo  custo.  A  partir  dessas  experiências  o

conteúdo é transmitido aos estudantes de uma forma lúdica, visando maior interesse e

aproximação dos alunos com o tema proposto. A finalidade é de despertar a curiosidade

no estudante e esclarecer  suas dúvidas sobre o conteúdo exposto para aprimorar seu

progresso nas disciplinas envolvidas e buscar auxiliar o mesmo para futuramente decidir

sobre sua vida acadêmica.

 Aspectos gerais da atividade 

O minicurso foi realizado para os estudantes de Ensino Fundamental da Escola Estadual

Jerônimo Arantes e da Escola Estadual João Rezende em Uberlândia - MG. A atividade foi

realizada no dia 27 de fevereiro em dois períodos. No primeiro período os petianos Jayc,

Laura,  Letícia,  Victor  e  Washington  realizaram  o  minicurso.  No  segundo  período  os

petianos responsáveis pela atividade foram Gabriel, Ignácio, Igor, Oscar e Warlen. Nesta

atividade  há  uma troca  de  conhecimentos  entre  os  alunos  do  ensino fundamental,  os

integrantes  do grupo PET,  e  os professores  das escolas.  Essa  troca de  aprendizados

proporciona aos alunos do ensino fundamental o interesse em entender os fenômenos

físicos e químicos presente nas práticas apresentadas; oportuniza aos petianos explicar

fenômenos de química de uma forma simples e de fácil entendimento; e os professores

das  escolas  podem  utilizar  os  experimentos  para  exemplificar  os  conceitos  teóricos

ministrados. A avaliação é feita junto à coordenação dos cursos secundaristas e com os

professores responsáveis pelas disciplinas.

 Resultados alcançados 

Este  minicurso  tem o  intuito  de  associar  a  teoria  dos conteúdos  apresentados  com a

prática por  meio  de experiências  dinâmicas no cotidiano.  As escolas  consideram essa

parceria  fundamental,  já  que  em  alguns  casos  a  falta  de  infraestrutura  e  materiais

inviabiliza a realização das atividades práticas. Por isso, as escolas e o grupo PET tem

mantido essa parceria  para contribuir  com o aprendizado dos alunos  nas matérias  de

química e física de forma prática, experimental e visual, essencial para o aprendizado no

ensino fundamental. Os resultados alcançados foram positivos e satisfatórios, uma vez que

os estudantes se mostraram interessados em compreender todos os temas envolvidos nas

práticas, assim como as escolas mostraram-se disponíveis para esta mesma atividade nos

próximos anos.

 Registro fotográfico da atividade 
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_______________________________________________________________________

ATIVIDADE  8:  TEORIA  E  PRÁTICA  FUNDAMENTADA  NA  ENGENHARIA

QUÍMICA E QUÍMICAS

Natureza da atividade: Extensão

Carga horária de execução da atividade: 12 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 07/08/2019             Data de fim: 08/08/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

Escola Estadual Antônio Luís Bastos

Escola Estadual Antônio Thomaz Ferreira de Rezende

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

Discentes de ensino médio das escolas estaduais Antônio Luís Bastos e Antônio Thomaz

Ferreira de Rezende

Número de participantes: em torno de 20 alunos por turma
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 Descrição e justificativa

O minicurso “Teoria e Prática Fundamentada em Engenharia Química” é lecionado para

discentes do ensino médio e tem como principal objetivo promover uma aproximação entre

os estudantes  e  os  conceitos  de engenharia  química  por  meio  de atividades  práticas.

Nesse  sentido,  esses  experimentos  são  realizados  utilizando  materiais caseiros  e  de

laboratório,  estimulando  a  discussão  e  dúvidas  dos  discentes.  Nesta  atividade  são

abordados alguns conceitos mais científicos sobre Fenômenos de Transporte, Operações

Unitárias, Termodinâmica e Cinética de Reações Químicas com o intuito de despertar a

curiosidade dos alunos e esclarecer às diferenças existentes entre Engenharia Química e

Química.

 Aspectos gerais da atividade 

O minicurso “Teoria e Prática Fundamentada em Engenharia Química” foi  lecionado para

os  estudantes  de  ensino  médio  das  escolas  estaduais  Antônio  Luís  Bastos  e  Antônio

Thomaz Ferreira de Rezende, ambas localizadas na cidade de Uberlândia - MG. Neste

minicurso,  os  petianos  abordaram  os  conceitos  científicos  através  de  práticas

experimentais  e  aproveitaram  a  oportunidade  para apresentar  o  curso  de Engenharia

Química, uma vez que o público-alvo são vestibulandos e estão no momento de escolha

sobre o curso de graduação. Esta atividade possibilita uma interação entre os petianos e

alunos através da troca de conhecimento e trata-se de uma oportunidade para sanar as

dúvidas  referentes  às  diferenças existentes  entre  os  cursos  de  Química  e  Engenharia

Química. Isso permite ao discente optar pelo curso com maior segurança e contribui para a

redução  da  evasão,  que  vem  sendo  bastante  acentuada  nos  primeiros  períodos.  A

metodologia  e  organização  da  atividade  são  efetuadas  em  comum  acordo  com  as

coordenações das escolas, os petianos e os docentes responsáveis pelas disciplinas.

 Resultados alcançados 

Os  resultados alcançados  foram  positivos  e  satisfatórios,  uma  vez  que  os  discentes

mostraram-se muito interessados e demonstraram interesse e curiosidade pelo curso de

Engenharia Química por meio dos questionamentos. Ademais, pode-se afirmar que essa

atividade é fundamental já que algumas escolas não possuem infraestrutura e materiais

para realizar experimentos práticos. Dessa forma, o grupo PET tem mantido esse tipo de

atividade de extensão,  já  que é uma maneira de minimizar essa deficiência do ensino

médio público e retornar à sociedade o conhecimento adquirido no curso de graduação.

 Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 9: VEM PRA UFU

Natureza da atividade: Extensão

Carga horária de execução da atividade: 16 horas

Carga horária para preparação da atividade: 8 horas

 Data de início: 30/10/2019             Data de fim: 01/11/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Pró – Reitoria de Graduação da UFU (PROGRAD)

Grupo InterPET – UFU, Grupos PET UFU, Entidade Acadêmicas, Diretórios Acadêmicos,

Instituto AIChE.

Coordenação do curso de graduação em Engenharia Química

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

Alunos do ensino médio de escolas da rede pública e privada de Uberlândia e região

Profissionais da educação.

Número de participantes: 256 estudantes 

 Descrição e justificativa 
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Os  grupos  PET  da  UFU  contribuíram  com a  Pró-Reitoria  de  Graduação  da  UFU  –

PROGRAD no ano de 2019 na realização do VEM PRA UFU, um evento oferecido pela

universidade de caráter anual. Esta é uma atividade realizada com a intenção de divulgar

os cursos oferecidos pela Universidade Federal de Uberlândia, aos alunos das escolas da

cidade e região, em seus diversos campi. A atividade tem como foco principal divulgar e

apresentar a Universidade Federal de Uberlândia aos seus potenciais futuros discentes,

sendo estes, alunos de ensino fundamental e médio das escolas privadas e públicas do

município  e  região.  A  atividade  contou  com  a  divulgação,  aos  alunos  visitantes,  de

programas e atividades extracurriculares e acadêmicas que podem ser encontradas na

UFU, como a participação em grupos PET, diretórios acadêmicos, atléticas, programas de

auxílio estudantil, Iniciação Científica e programas de mobilidade nacional e internacional.

O  VEM  PRA  UFU  foi  considerado  pelos  grupos  PET  da  Universidade  Federal  de

Uberlândia uma atividade de sucesso por contar com a grande participação e interesse de

estudantes das escolas de várias cidades da região nos anos em que foi realizado.

 Aspectos gerais da atividade 

O evento VEM PRA UFU, organizado pela Pró-Reitoria de Graduação da UFU, juntamente

com as Coordenações de Curso foi realizado nos dias 30 de outubro a 01 de novembro de

2019.  No  dia  30  de  outubro foi  feita  a  organização  do  local  destinado  ao  curso  de

Graduação em Engenharia Química e nos dias 31/10 e 01/11 ocorreu a recepção dos

alunos de Ensino Fundamental e Médio de escolas da rede pública e privada do município

de Uberlândia e região.  A atividade, alcançando a presença de cerca de  256 alunos no

“stand” de divulgação do curso de Engenharia Química, proporcionou aos alunos visitantes

conhecimentos sobre  o  Curso  de  Engenharia  Química,  disciplinas  a  serem  cursadas,

oportunidades  de  atividades  extracurriculares  e  as  áreas  de  atuação  do  Engenheiro

Químico.  Tais  informações  foram  passadas através  da apresentação  de  pôsteres

explanando sobre o curso de graduação em Engenharia Química, além de experimentos e

equipamentos que envolvem conhecimentos do curso. Outro ponto positivo deste evento é

a forte interação desenvolvida entre  o  PET-EQ  e  a  comunidade  externa  através  dos

questionamentos do público em relação às atividades desenvolvidas pelo grupo, sendo

assim, uma ótima oportunidade para apresentar à comunidade externa a importância dos

grupos  PET,  assim  como  atividades  de  pesquisa  e  extensão.  Os  participantes  na

organização do evento receberam muitos relatos de discentes, que hoje estão no curso de

Engenharia  Química, reportando que  tiveram  o  interesse  pelo  curso  despertado no

decorrer  do  evento  VEM PRA UFU em alguma  de  suas realizações  passadas.  Desta

forma, a atividade proporciona grande crescimento, tanto profissional quanto pessoal, aos

integrantes  do grupo  PET-EQ  desenvolvendo suas habilidades  de  construção,

organização, apresentação,  postura,  oratória,  argumentação,  criatividade  na  criação  de
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práticas que  demonstrem parte significativa do  conteúdo curricular do curso de forma a

despertar o interesse e aprofundar os conhecimentos dos alunos visitantes em relação à

realidade do curso de graduação em Engenharia  Química.  Em relação a avaliação da

atividade, são apresentados aos petianos questionamentos feitos por parte dos estudantes

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

também sobre as atividades ofertadas pelo curso. Além disso, a atividade é apreciada em

reunião avaliativa interna do PET em que são apontados os pontos positivos, negativos,

críticas construtivas e pontos de melhora tanto em relação organização por parte do grupo

quanto  em  relação  ao  andamento  do  evento realizado para  que  haja  de  forma

documentada os pontos apresentados para a realização do evento no próximo ano.

 Resultados alcançados 

O VEM PRA UFU permitiu maior aproximação dos estudantes à realidade do curso de

graduação  em  Engenharia  Química  de  forma  que  pudessem  sanar  suas  dúvidas  em

relação a informações mais aprofundadas sobre o curso. Além disso, o evento permitiu

uma grande oportunidade de integração entre a Universidade Federal de Uberlândia e a

comunidade externa, representada pelos alunos do ensino fundamental e médio da cidade

de Uberlândia e região e auxiliando assim, na escolha da profissão por parte dos alunos,

de forma a aproximar a escolha ao seu perfil e aspirações. Sendo assim, o evento atingiu

resultados expressivos ao promover uma seleção mais assertiva em relação à escolha do

curso podendo reduzir os índices de desistência dos estudantes.

 Registro fotográfico da atividade
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 10: PALESTRAS TEMÁTICAS / 1. PALESTRA ÉTNICO RACIAL; 2.

PALESTRA SOBRE  OPORTUNIDADES  DE  MOBILIDADE  NACIONAL;  3.

SAÚDE MENTAL

Natureza da atividade: Extensão

Carga horária de execução da atividade: 15 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 01/04/2019          Data de fim: 25/09/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Palestra 1: PET Engenharia Química e PET Letras

Palestra 2: PET Engenharia Química

Palestra 3: PET Engenharia Química 

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

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia

Comunidade externa

Número de participantes: média de 30 alunos por palestra

 Descrição e justificativa

Com o intuito de levar assuntos de grande relevância para a vida universitária, como saúde

mental, oportunidades de mobilidade e a questão étnico racial, o Programa de Educação

Tutorial realizou palestras relacionadas a esses temas para os alunos da graduação. A

principal finalidade é contribuir para a formação social e acadêmica de todos os presentes

através das informações transmitidas pelo palestrante.

 Aspectos gerais da atividade
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A respeito das palestras realizadas: 1) A palestra “tête-à-PET: Feminismo negro, o que é

interseccionalidade?”, ministrada pela integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Poéticas

Latinoamerica e Afrodiaspórica (GEPLAFRO/UFU), Maria Carolina Bastos, que por meio de

suas  experiências  contar  um pouco  sobre  a  realidade  vivida  pelas  mulheres  negras.  Esta

palestra permitiu o entendimento sobre a interseccionalidade como o estudo da sobreposição

ou intersecção de identidades sociais  e sistemas relacionados de opressão,  dominação ou

discriminação.  A  teoria  sugere  e  procura  examinar  como  diferentes  categorias  biológicas,

sociais  e culturais,  tais  como gênero,  raça,  classe,  capacidade,  orientação sexual,  religião,

casta,  idade  e  outros  eixos  de  identidade  interagem  em  níveis  múltiplos  e  muitas  vezes

simultâneos. Esta palestra ocorreu em 01 de abril  de 2019 em parceria com o PET Letras,

parceria  sugerida  na  atividade  PET Integração  em anos  anteriores.  2)  A  palestra  sobre  o

programa  de  mobilidade  nacional  oferecido  pela  Universidade  Federal  de  Uberlândia  foi

ministrada pela professora Valeska Virgínia Souza no dia 18 de setembro de 2019. A Profa.

Valeska  apresentou  aos  discentes  o  edital  de  mobilidade  nacional  divulgado  pela  UFU,

explicando os requisitos necessários, a dinâmica do processo de aceite das universidades,

bem como as vantagens oferecidas pelo programa, como troca de experiências, vivência em

outras culturas e a rede de trabalho que pode ser agregada pelo aluno participante. Ela relatou

também experiências de pessoas que fizeram a mobilidade, buscando motivar a participação

dos  alunos  de  graduação.  3)  A  palestra  a  respeito  da  saúde  mental  teve  com  principal

propósito auxiliar os estudantes a lidarem com o stress e cansaço no final de semestre, diante

de  tantas  avaliações  e  cobranças  advindos  da  faculdade  e  do  meio  familiar.  A  psicóloga

Daniela Aparecida de Sousa Moreira Ramos da Divisão de Saúde da UFU (DISAU) buscou

ajudar os estudantes e apresentou os meios que a UFU oferece para amparo dos alunos que

precisam de algum apoio  psicológico.  Esta  palestra  ocorreu  no  dia  17  de  junho  de 2019.

Discussões foram realizadas ao final de cada palestra para interação entre o público presente e

o ministrante da palestra.

 Resultados alcançados

As  palestras  temáticas  foram oportunidades  de  discussão,  questionamentos  e

esclarecimentos, essenciais para a formação de discentes como cidadãos respeitosos com

a  diversidade,  tolerantes,  além  de  promoverem  o  autoconhecimento,  nas  palestras

relacionadas a saúde mental e a oportunidade de conhecer o que a universidade pode

oferecer. Além disso, proporcionou um incentivo para aqueles alunos que buscam ajuda

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

oportunidade  de  informação  para  aqueles  que  têm  interesse  em  conhecer  outras

Universidades no Brasil.

 Registro fotográfico da atividade

1) Étnico-Racial
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2) Mobilidade Nacional

 
3) Saúde Mental

 

________________________________________________________________________
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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: 25/08/2019             Data de fim: 25/08/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

Grupo INTERPET - UFU

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

Comunidade de Uberlândia e outros grupos PET envolvidos

Número de participantes: aproximadamente 50 pessoas

 Descrição e justificativa 

Os grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia que participam de ações do grupo

INTERPET-UFU realizam uma atividade voltada para a comunidade, de caráter coletivo e

integrador, com o intuito de trazer ao público presente no local (geralmente, parques da

cidade  com  grande  movimentação  de  pessoas),  gincanas,  informações,  conteúdos  e

atividades  vinculadas  a  cada  curso  e  o  cotidiano  da  comunidade.  Nesta  atividade,  os

grupos PET participantes se reúnem para mostrar de uma forma simples alguma atividade

realizada pelo PET para o público presente.

 Aspectos gerais da atividade 

A atividade Interação com o PET promove uma integração da comunidade com os grupos

PET da universidade, sendo realizada em locais de grande circulação de pessoas mais

distintas,  como o Parque do Sabiá.  Cada grupo leva algumas atividades práticas para

demonstrar  seu curso e as atividades  acadêmicas desenvolvidas  pelos  mesmos.  Além

disso, é comum a realização de gincanas e distribuição de brindes que tornam a atividade

mais  recreativa  e  incentiva  também a  participação  das  crianças  na  interação.  O PET

Engenharia  Química  participou  da  proposta  apresentando  práticas  de  química  e

engenharia química utilizando materiais do cotidiano como amido de milho, corante, leite,

vinagre, bicarbonato de sódio, orégano. Elas despertam o interesse do público e pode-se

explicar  de  forma  simples  os  conceitos  presentes  nestes  experimentos.  Ademais,  um

banner  sobre  pesquisa  coletiva  do  grupo  PET  Engenharia  Química  é  apresentado,

contendo  explicações  sobre  a  pesquisa  científica  e  como  ela  é  importante  para  o

desenvolvimento  do  país,  citando  também  sobre  o  curso  de  engenharia  química  e  a

diversidade das áreas de atuação desse profissional.  Foram divididos horários entre os
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petianos  de  modo  que  todos  estivessem  presentes  para  realização  das  práticas  e

explicações das atividades, organizados de acordo com a tabela abaixo:

8:00 – 10:00 10:00 – 12:30 12:30 – 15:00 15:00 – 17:00

Letícia Jayc Felipe Danielle

Marcos Lucas Gabriel Laura

Oscar Nycole Ignácio Victor

Vinícius Thabata Washington Warlen

Vítor

Diante disso, é uma atividade de extensão de extrema importância, visto a necessidade do

contato e da informação à população sobre a diversidade acadêmica e seus impactos

sociais  e econômicos.  Além disso,  trata-se de uma experiência  enriquecedora para os

petianos envolvidos  uma vez que podem expandir  da sala de aula para uma troca de

saberes com a sociedade. As avaliações da atividade eram feitas por meio de perguntas

para as pessoas presentes sobre a proposta da mesma.

 Resultados alcançados 

A atividade proporcionou maior conexão da comunidade externa com o meio acadêmico,

sendo uma forma de socialização do conhecimento de forma lúdica devido principalmente

ao grande número de crianças presentes que se fascinam com o mundo da química e suas

transformações.  Além  disso,  ofereceu  aos  petianos  a  experiência  de  explicar  e  sanar

dúvidas  esses  conceitos  a  uma diversidade  de pessoas,  ação  que extrapola  qualquer

atividade dentro da graduação.

 Registro fotográfico da atividade
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 12: PET INTEGRAÇÃO

Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

Carga horário de execução da atividade:4 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

 Data de início: 11/07/2019           Data de fim: 11/07/2019

 Promotor(es) da atividade:

PET Engenharia Química, PET Odontologia e InterPET- UFU

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

Integrantes dos grupos PET Odonto e PET Engenharia Química da UFU.

Número de participantes: 23 participantes

 Descrição e justificativa:

Em 2019 foi realizada novamente a atividade do PET Integração, um evento realizado em

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

estabelecida pelo grupo InterPET-UFU, foram sorteados dois grupos PET da UFU (PET

Engenharia Química e PET Odontologia), que possuem diferentes áreas de conhecimento.

Os  grupos  se  organizaram  e  marcaram  uma  data  para  reunião,  com  o  objetivo  de

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

realizadas pelos envolvidos.

 Aspectos gerais da atividade:

O PET Integração foi uma atividade realizada no dia 11 de julho de 2019, no campus Santa

Mônica da Universidade Federal de Uberlândia e contou com a presença dos grupos PET

Engenharia Química e PET Odontologia.  A atividade iniciou-se com uma dinâmica com o

intuito de aproximar  os grupos.  Na  dinâmica  cada petiano escreveu três características

pessoais em um cartão e posteriormente, um discente sorteava aleatoriamente um papel

em  um  montante  e  assim  tentava  adivinhar  qual  petiano  mais  se  aproximava  das
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características  lidas. Após  a  realização  da  dinâmica,  cada  grupo  apresentou  suas

principais  atividades desenvolvidas  e  seus  processos  de  divisão  de  trabalho  e

planejamento. A discussão foi bem articulada, permitiu uma troca de experiências entre os

petianos e possibilitou o surgimento da ideia de realização de uma atividade em conjunto

entre os dois grupos PET.

 Resultados alcançados:

Dentre os resultados alcançados ressalta-se a realização de atividades conjuntas entre

estes  grupos  PET,  conhecimento  de  diferentes  formas  de  planejamento  e  o

estabelecimento  de  parcerias  entre  os  grupos.  Portanto,  o  PET  Integração  contribuiu

significativamente para o crescimento interno de cada um dos grupos PET participantes.

 Registro fotográfico da atividade:

        

________________________________________________________________________

ATIVIDADE  13:  CAMPANHA  DE  DOAÇÃO  DE  PRODUTOS  DE  HIGIENE

PESSOAL

Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

Carga horária de execução da atividade: 10 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

 Data de início: 15/10/2019             Data de fim: 03/12/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química,

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

Instituição SER - Serviço Evangélico de Reabilitação

Público atingido: cerca de 23 mulheres

 Descrição e justificativa 
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O grupo PET Engenharia Química promoveu essa atividade sugerida pelo grupo InterPET-

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

conscientização para com as necessidades da comunidade. São evidenciados os valores

de empatia e reciprocidade através da arrecadação de objetos de extrema necessidade à

comunidade  carente,  valores  os  quais  são  importantes  para  o  grupo  e  motivam  o

comprometimento com atividades desse teor social.

 Aspectos gerais da atividade 

Durante  os  meses  de  outubro,  novembro  e  dezembro,  foi  realizada  a  Campanha  de

doação  de  produtos  de  higiene  pessoal,  que  teve  o  intuito  de  amparar  os  mais

necessitados com produtos básicos, mas essenciais para o bem-estar e saúde de todos.

Tal atividade se mostrou de suma importância, visto que os envolvidos foram capazes de

desenvolver  o  sentimento de solidariedade,  amor ao próximo,  empatia  e o  espírito  de

partilha. Próximo ao Natal, a preocupação com a situação alheia se intensifica e, por isso,

os itens arrecadados foram doados em dezembro para a Instituição Serviço Evangélico de

Reabilitação (SER). A ONG Serviço Evangélico de Reabilitação (SER) tem como objetivo

principal atender mulheres dependentes químicas em sistema de internato e ambulatorial,

proporcionando-lhes apoio na sua recuperação e reintegração ao meio social. Atualmente,

a instituição atende cerca de 23 mulheres de idades variadas e não é cobrado nenhum

valor para o seu atendimento. Desta maneira, a campanha contribuiu para que mulheres

pudessem ter atitudes preventivas dignas de seu bem-estar, além de ter mobilizado toda a

comunidade acadêmica da Faculdade de Engenharia Química. 

 Resultados alcançados 

A atividade foi  importante para o grupo,  visto que mobilizou a comunidade acadêmica,

instigou o sentimento de solidariedade e altruísmo e, ainda, ressaltou a importância de algo

tão básico para a saúde, mas que, infelizmente, nem todos têm acesso.

 Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE 14: CICLO DE DEBATES

Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações Afirmativas

Carga horária de execução da atividade: 3 horas 

 Carga horária para preparação da atividade: 1 hora

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

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

Integrantes do grupo PET Engenharia Química

Número de participantes: 16 petianos e tutora do PET Engenharia Química.

 Descrição e justificativa 

O PET Engenharia Química UFU se disponibilizou a realizar o Ciclo de Debates a fim de

incitar a aquisição de conhecimentos gerais e cultura.  Devido à dificuldade do curso de

Engenharia e sua alta carga horária, grande parte dos discentes não conseguem destinar

um tempo, em seu cotidiano, para leitura de livros, visualização de noticiários,  de cinema

ou outros  meios de seus interesses. Para tal,  são escolhidos no decorrer do ano livros,

filmes,  documentários,  notícias  ou artigos  com  o  objetivo  de  gerar debate entre  os

petianos. O assunto deve envolver temas relacionados a ações afirmativas.

 Aspectos gerais da atividade 

O grupo  PET  Engenharia  Química  dispôs-se  a  assistir  ao documentário “Somos

Franceses” (D’ailleurs nous sommes français 2013) para a realização do Ciclo de Debates.

O curta-metragem discute, a partir do ponto de vista de franceses de origens estrangeiras

que não são reconhecidos como cidadãos franceses, questões como a discriminação e

islamofobia. Ademais, o documentário revelou as diversas perspectivas da França atual,
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abrangendo temas como o conceito de identidade nacional e introduziu reflexões sobre

xenofobia,  intolerância  religiosa,  sororidade  e  relações  interpessoais. Após  o  fim  dos

depoimentos  apresentados,  foi  realizado  um  debate para  discussão  de  modo crítico  a

respeito de questões atuais como o preconceito étnico-racial, gênero e ética.

 Resultados alcançados 

Como resultados alcançados tem-se um desenvolvimento do senso crítico em relação aos

temas  sociais  abordados,  que  contribui  para  a  formação  do  caráter  do  aluno,  da

capacidade  argumentativa,  da  capacidade  de  reflexão  e  também  de  estender  essa

temática  sobre os  problemas de preconceito  vividos  no Brasil.  O Ciclo  de Debates  foi

considerada  uma atividade  muito  enriquecedora  e  uma oportunidade  excepcional  para

discussão de assuntos como xenofobia, e todos os tipos de intolerância que ainda existem

tanto na França, como também no Brasil.

 Registro fotográfico da atividade 

   

________________________________________________________________________

ATIVIDADE 15: VISITA DE CARÁTER SOCIAL

Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e integradora

Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

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

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

Centro de Voluntariado Universitário (CVU)

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

Projeto ABC do Glória

Número de participantes: cerca de 90 pessoas

 Descrição e justificativa 
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O objetivo da atividade é cooperar com a comunidade local, transformando e impactando

as pessoas que necessitam de auxílio.  Durante a visita foi levada uma prática divertida e

diferente, que possibilitou uma mudança na rotina das crianças e adolescentes do projeto

ABC do Glória, podendo assim diversificar a diversão. A visita ocorreu em um centro de

assistência infanto-juvenil,  onde  houve  estrutura  suficiente  parao  desenvolvimento  da

atividade.

 Aspectos gerais da atividade 

O grupo PET-EQ junto  ao Centro  de Voluntariado Universitário  (CVU)  realizaram uma

visita de caráter social no Projeto ABC do Glória em Uberlândia no dia 04 de maio de 2019.

O Espaço ABC do Glória foi criado pelos membros do Centro de Voluntariado Universitário

(CVU)  no  ano  de  2016. Os  petianos  tiveram  a oportunidade  de  levar uma  atividade

divertida  envolvendo  o  manuseio  e  mistura  de  compostos  químicos  (“slime”),  além de

passar uma manhã com as crianças e adolescentes, como forma de estimular e incentivar

a cultura e educação.  Esta atividade  desperta  o convívio  social  entre  os petianos e  a

comunidade  externa,  despertando  o  entendimento  do  papel  social  do  indivíduo  como

cidadão e o espírito solidário dos estudantes, o que contribui para a formação e ética dos

alunos. Espera-se que cada vez mais, o grupo PET-EQ possa incentivar os estudantes do

curso a realizarem visitas de caráter social. A avaliação em retorno mostrou uma grande

satisfação das crianças participantes da atividade e igualmente do grupo PET e CVU. Esta

atividade foi apreciada em reunião do PET, demonstrou-se enorme satisfação e o sucesso,

fato que motiva a continuação da atividade em 2020.

 Resultados alcançados 

Como resultados alcançados, esta atividade despertou nos petianos a importância sobre

uma  maior  participação  ativa  em  projetos  junto  à  comunidade,  em  uma  troca  de

experiência e saberes, despertando o interesse do público externo no aprendizado e na

educação,  assim como a responsabilidade social dos estudantes de uma Universidade

Federal enquanto cidadãos em formação. 

 Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________

ATIVIDADE  16:  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: 23/05/2018            Data de fim: 24/10/2018

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU

Comitês Organizadores dos Congressos envolvidos

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

Grupo PET Engenharia Química

Número de participantes: 13 petianos

 Descrição e justificativa 

Por meio do desenvolvimento de atividades de pesquisa, a apresentação de trabalhos em

congressos e eventos científicos expõe o trabalho executado e os resultados obtidos, além

de ser um meio eficaz de enriquecimento acadêmico e profissional dos estudantes. Nessas

situações, os alunos têm a oportunidade de exercitar sua postura e oralidade frente ao

público, compartilhar experiências e manter contato com profissionais e pesquisadores de

diferentes áreas de estudo e centros de pesquisa em Engenharia Química e áreas afins.

 Aspectos gerais da atividade

Grande parte dos petianos apresentaram trabalhos na forma oral ou pôster em diferentes

Eventos  Científicos:  XIII  Congresso  Brasileiro  de  Engenharia  Química em  Iniciação

Científica (XIII COBEQ-IC), XXII Simpósio Nacional de Bioprocessos (XXII SINAFERM) e
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XIII Simpósio de Hidrólise Enzimática de Biomassas (XIII SHEB). Estas apresentações de

trabalhos  mostraram o comprometimento em relação à  atividade de pesquisa individual

realizada  por  todos os  integrantes  do  PET-EQ  UFU.  Nestes  congressos,  todos  os

integrantes são avaliados quanto à escrita de artigos para os anais do Congresso quanto

através de arguição por especialistas da área.

 Resultados alcançados 

As atividades de pesquisa apresentadas servem como incentivo aos demais alunos de

graduação a se inserirem na área de iniciação científica, além de despertar o interesse

pelo  trabalho  desenvolvido  dentro  da  Universidade.  Dessa  forma,  a  pesquisa  e  sua

divulgação colaboram para a consolidação de um curso e de uma instituição de ensino.

 Registro fotográfico da atividade

    

________________________________________________________________________

ATIVIDADE 17 : 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: 06/05/2019             Data de fim: 10/05/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET – Engenharia Química 

Grupo PET – Engenharia Civil

Grupo PET – Engenharia Elétrica
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Grupo PET – Engenharia Mecânica

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

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e profissionais da educação

Número de participantes: cerca de 200 estudantes

 Descrição e justificativa

Muitos estudantes do ensino médio da rede pública  desconhecem os diversos cursos de

Engenharia, sua grade curricular e áreas de atuação. Alguns estudantes não têm acesso à

informação sobre o curso de Engenharia e outros têm interesse no curso de Engenharia,

mas  acreditam erroneamente  que não  estão  aptos  a  cursar  uma Universidade.  Desta

maneira, para apresentar a diversidade dos cursos de Engenharia existentes e despertar o

interesse  dos  estudantes  do  ensino  médio  da  rede  pública,  os  grupos PET  das

Engenharias da UFU criaram o evento Vem pra Engenharia.

 Aspectos gerais da atividade 

O  “Vem pra engenharia” foi realizado durante os dias  06, 07, 08, 09 e 10 de maio nas

escolas Estaduais de Uberlândia, tais como: E.E. Jerônimo Arantes e E.E. Antônio Thomaz

Ferreira de Rezende.  Esta atividade foi realizada no período de intervalo  de aulas  dos

alunos. O objetivo é despertar o interesse pelos cursos de Engenharia oferecidos pela

Universidade Federal  de Uberlândia,  e, esclarecer dúvidas existentes sobre o assunto.

Cada grupo PET responsabilizou-se por organizar materiais que servissem de ferramenta

para expor áreas do conhecimento do curso em questão, assim como práticas aplicadas à

Engenharia. O  “Vem pra Engenharia” alcançou, mais uma vez, seus objetivos visto que

muitos alunos se interessaram e participaram ativamente do evento proposto. 

 Resultados alcançados 

Por  meio  desta  atividade,  possibilitou-se  uma  maior  interação  entre  os  cursos  de

Engenharia e os estudantes do ensino médio da rede pública de Uberlândia. Além disso,

pode-se  ilustrar  a  possibilidade  e  desmistificar  a  dificuldade  do  ingresso  em  uma

Universidade e no curso de Engenharia. Ademais, motivou-se a busca sobre os cursos de

Engenharia por parte dos estudantes, através da apresentação de cada curso e suas áreas

de  conhecimento  e  atuação  e  a  quebra  de  paradigmas  relacionados  à  dificuldade  de

formação universitária.

 Registro fotográfico da atividade 
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__________________________________________________________________

11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE  

ATIVIDADE 1: PROJETO COLETIVO

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

retenção

 Carga horária de execução da atividade: 50 horas

 Carga horária para preparação da atividade: -

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

 Promotor(es) da atividade

Grupo PET Engenharia Química

Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Química

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

Alunos do curso de graduação em Engenharia Química: 500 alunos

 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,
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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.

 Aspectos gerais da atividade

O Projeto Coletivo do grupo PET EQ visou identificar os principais motivos da evasão e

retenção no curso de Engenharia Química da UFU, além de apresentar mecanismos para

minimizar esse quadro. No entanto, este Projeto Coletivo não foi totalmente desenvolvido e

finalizado. Inicialmente, realizou-se apenas os levantamentos numéricos sobre os índices

de reprovação e evasão do curso de Graduação em Engenharia  Química.  Um estudo

preliminar de retenção e evasão dos alunos do Curso de Engenharia Química foi realizado

entre  o  período  de 2000  a  2013.  Este  período  foi  escolhido  porque  engloba  os  anos

anteriores  e  posteriores  ao  Projeto  REUNI,  em que  o  número  de  vagas  do  curso  foi

elevada de 60 para 90. O estudo não foi realizado em anos posteriores a 2013, pois os

alunos ingressantes após 2013 ainda não estão aptos a colar grau, o que significa que os

dados a partir de 2013 não refletem os números reais de retenção e evasão. Verificou-se

pelo estudo preliminar que os valores de retenção anteriores ao Projeto REUNI foram de

cerca de 30% e após o REUNI, este valor é de cerca de 40%. Os valores de retenção

foram calculados  pelo  número de alunos  que não colaram grau até 5  anos de curso,

permanecendo retidos até o tempo máximo de integralização curricular (8 anos), sendo

que a maioria dos discentes colaram grau após 6 anos de curso. Em relação à evasão, o

estudo mostrou que antes do Projeto REUNI, o curso tinha uma evasão de 24% e após o

aumento das vagas, a evasão chegou a 41%. Considerou-se como evasão os seguintes

motivos: abandono, desistência, transferência interna ou externa e jubilamento. Verificou-

se também que a evasão ocorre em maior número nos 2 primeiros anos do curso, em que

a  maioria  das  disciplinas  pertence  aos  chamados  núcleos  de  formação  básica  e

profissional.  O número de alunos que evadem do curso durante o núcleo de formação
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específica do curso é baixo. Verificou-se também que as disciplinas que apresentam maior

índice de reprovação do núcleo de formação básica são: Cálculo e Física.

 Resultados alcançados 

O diagnóstico  numérico  mostra  que  um maior  número  de  vagas  disponíveis  no  curso

aumenta os índices de retenção e evasão. A implementação do regime semestral do curso,

com ingresso de 45 alunos no 1º  semestre e  45 alunos  no 2º  semestre deve reduzir

novamente os índices de retenção e evasão. Estes dados só poderão ser obtidos ao final

de 2020, quando a primeira turma do semestral estiver apta para colar grau. Um resultado

importante foi a identificação do maior número de evasão nos 2 primeiros anos do curso de

graduação.  Isso  incentiva  o  PET  EQ  a  manter  seu  foco  nos  minicursos  de  cálculo,

algoritmos e programação e calculadora básica ofertados para os alunos ingressantes.

Outras ações também sugeridas como resultado preliminar deste projeto são: (i) realizar o

levantamento das disciplinas específicas que apresentam maior número de reprovação; (ii)

organizar grupos de estudo das disciplinas que apresentam maior índice de reprovação;

(iii)  realizar uma avaliação do curso; (iv)  envolver  o NDE e o Colegiado do Curso nas

questões de evasão, retenção e reprovação do curso.

 _______________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: 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: 4 horas

 Data de início:              Data de fim: 

 Promotor(es) da atividade

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA)

Organizadores dos Eventos Sudeste PET e ENAPET

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

Grupos PET

Número de participantes: integrantes dos Grupos PET

 Descrição e justificativa 

O  PET-EQ  incentiva  seus  membros a  participarem  de  forma  ativa  dos  eventos

relacionados ao PET, destacando-se no ano de 2019 o Sudeste PET e o ENAPET. Esses

eventos  promovem discussões  sobre  os  diversos  aspectos  do  Programa  e  também

representa  um  momento  de  encontro  e  troca de  experiências  entre  os  participantes.

Geralmente,  são  discutidos  temas  relevantes  à  manutenção  e  ao desenvolvimento  do
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programa tais  como apresentar  sua  produção  acadêmica  no  âmbito  da  tríade  ensino,

pesquisa e extensão e colaborar com o desenvolvimento social através do pensar coletivo

de temas de importância reconhecida para a sociedade.

 Aspectos gerais da atividade

Nenhum integrante do grupo pôde participar do ENAPET ou Sudeste PET em 2019, devido

à falta de recursos, à outras atividades já programadas e à indisponibilidade devido às

avaliações no período,  o que inviabilizou a viagem dos integrantes.  Ressalta-se que o

custeio 2019 não foi concedido ao PET Engenharia Química, o que inviabilizou qualquer

tipo de participação em eventos que requerem pagamento de inscrição e transporte. Neste

ano de 2019, não ocorreu também o Encontro do Programa de Educação Tutorial da UFU.

Por outro lado, o PET EQ esteve presente em todas as atividades organizadas pelo CLAA

(como, o II Encontro de Tutores do PET UFU) e pelo grupo InterPET UFU, formado por

petianos (como Interação com o PET, PET Integração, Festa Junina dos grupos PET UFU,

Halloween PET UFU, etc.). Além disso, a maioria dos integrantes PET Engenharia Química

participou do XIII COBEQ IC, apresentando os trabalhos de pesquisa científica individual

desenvolvidos ao longo do ano. Sendo assim, o PET Engenharia Química acredita que a

equivalência  de  atividades  foi  suficiente  para  cumprir  parcialmente  o  planejamento  de

2019.

 Resultados alcançados 

Como fruto das discussões e trocas de experiências entre os vários grupos PET, pode-se

melhorar a atuação do grupo PET-EQ, por exemplo a parceria com o PET Letras para

promoção da palestra sobre questões étnico-raciais, uma atividade de extensão a qual o

PET  EQ  tem  dificuldade  no  seu  desenvolvimento.  A  participação  em  atividades  de

integração com outros grupos PET da UFU estimulam o espírito coletivo e incentivam a

realização de cooperação, como o Ajuda-me que eu te ajudo e o VEM PRA Engenharia.

Dessa forma, são vários os produtos que podem ser catalisados através desse tipo de

participação e o público atingido de forma direta e indireta é todo aquele relacionado nas

atividades do grupo ao longo do ano.

 Registro fotográfico da atividade  
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________________________________________________________________________

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS 

Não há atividades planejadas e não realizadas.

________________________________________________________________________

13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE 01 : AJUDA-ME QUE EU TE AJUDO

Natureza da atividade: Coletivo Integradora

Carga horária de execução da atividade: 10 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 5 horas

 Data de início: 06/05/2019             Data de fim: 14/09/2019

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET – Engenharia Química 

Grupo PET – Ciência da Computação

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

Integrantes dos grupos PET- Engenharia Química e PET– Ciência da Computação

Número de participantes: 25 participantes

 Descrição e justificativa

A atividade  consiste na troca de conhecimento entre grupos PET através de minicursos

voltados a ferramentas e práticas desconhecidas por um grupo e de conhecimento  do

outro. Tem o objetivo de integrar e promover a troca de experiências entre os envolvidos, e
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assim ampliar o aprendizado interno, conhecer o funcionamento das atividades de cada

grupo, além de gerar novas parcerias. 

 Aspectos gerais da atividade 

O “Ajuda-me que eu te ajudo” foi realizado nos dias 06 e 07 de maio e 14 de setembro no

Laboratório  de Informática FEQ-UFU.  Em relação a edição  realizada  em 2019,  o PET

associado a atividade foi o PET Engenharia da Computação. Este ministrou o minicurso de

“Phyton” afim de capacitar os petianos do PET Engenharia Química em relação ao uso do

software, apresentando problemas vistos na graduação. Já o PET Engenharia Química, o

minicurso de “CorelDraw” mediante a necessidade interna do outro grupo no conhecimento

desta ferramenta para a formulação das artes de divulgação de eventos.

 Resultados alcançados 

A atividade foi considerada satisfatória tanto para o PET- Engenharia Química quanto para 

o PET- Ciência da Computação mediante aos comentários expostos nas reuniões de 

apreciação da atividade. Ela possibilitou um conhecimento mais amplo em áreas de caráter

extracurricular, afim de aplicá-lo dentro e fora do grupo PET, além de integrar e possibilitar 

a convivência entre os grupos.

 Registro fotográfico da atividade 

  

________________________________________________________________________
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14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO 

(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes) 

14.1 Atividades de língua estrangeira

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

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

Por meio dos Seminários em Língua Estrangeira realizados em 2019, foi possível avaliar e

colocar em prática os conhecimentos dessas línguas em atividades integradoras.

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

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

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

apresentação  de  um  determinado  assunto  para  uma  plateia  variada.  Além  disso,  um

número crescente de empresas têm aderido a provas, entrevistas e dinâmicas de grupo

em inglês  com o objetivo  de avaliar  a  habilidade  dos candidatos  no conhecimento  de

línguas estrangeiras. Este seminário mostrou-se como uma oportunidade dos alunos de

melhora da oratória e fluência em outra língua.

14.2 Atividades culturais

Ciclo de debates: Como atividade  cultural,  o  grupo  PET EQ propôs-se a  assistir  um

documentário  conjuntamente  e  realizou  um  debate  sobre  o  assunto  tratado  no

documentário.  Esta  atividade  foi  bastante  enriquecedora,  pois  foi  possível  conhecer

diferentes  pontos  de  vista  e  realizar  uma  discussão  que  extrapola  para  problemas

vivenciados no Brasil.  Além disso,  a realização de atividades em conjunto, tratando de

assuntos  fora do ambiente  acadêmico,  possibilitou  maior  interação,  diversão  e espírito

coletivo entre os integrantes do grupo PET.

14.3 Atividades de integração do grupo

Reuniões de confraternização: o grupo PET EQ realiza atividades de integração através

de confraternizações que ocorrem em finais de semana ou após as reuniões semanais do

grupo  PET.  As  confraternizações  ocorrem  em  aniversários,  na  entrada  de  um  novo

integrante no grupo e também para discussões sobre o Planejamento do próximo ano.

Estes eventos reúnem todos os petianos e a presente tutora como forma de descontração,
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conversas informais e oportunidade de afinidade entre os integrantes do grupo. Atividades

como esta são de suma importância para maior interação, autoconhecimento do grupo,

conhecimento das individualidades, o que facilita o trabalho a ser realizado coletivamente e

também a tutoria. A integração do grupo é fundamental para o sucesso e longevidade das

atividades a serem realizadas no grupo PET.

Atividades culturais promovidas pelo InterPET UFU: ao longo do ano de 2019, o grupo

InterPET UFU promoveu festas (junina e halloween) para integração interna do grupo PET

como também interação entre grupos PET da UFU. Estas atividades culturais foram de

grande importância para estimular a união entre os petianos, possibilidades de parcerias e

momentos de descontração. A participação dos grupos PET nestas atividades foi vital para

a sobrevivência do grupo InterPET-UFU, o qual proporcionou melhorias significativas na

divulgação das atividades do PET em 2019 e promoveu a integração entre os grupos PET

da UFU.

Visita  de  caráter  social: A  necessidade  dos  petianos  de  ter  contato  com  atividades

relacionadas ao trabalho voluntário e que fugissem um pouco do âmbito acadêmico trouxe

o interesse pelo trabalho social.  O PET Engenharia Química acredita que este tipo de

atividade contribui não só com a comunidade em questão, mas também chama a atenção

do grupo para a importância da solidariedade, formação cidadã e responsabilidade social.

Além  disso,  as  atividades  de  caráter  social  favorecem  a  integração  do  grupo  para  a

organização de uma atividade que seja prazerosa e proveitosa para todos.

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

Projeto Coletivo: esta atividade só pode ser realizada se houver a colaboração, união e

integração  de  todo  grupo  PET  EQ.  O  projeto  coletivo  traz  um objetivo  comum a  ser

cumprido com a participação efetiva de todos os integrantes do grupo PET através das

habilidades e características de cada petiano. Reuniões do grupo são realizadas apenas

com  a  finalidade  de  alinhamento  da  proposta,  execução  do  projeto,  discussão  dos

resultados e sugestões de melhorias. 

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

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

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

disso, com a capacitação dos petianos, estes podem futuramente preparar e ministrar tais
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ferramentas  em  minicursos  abertos  aos  alunos  de  todos  os  cursos  da  Universidade

Federal de Uberlândia e aos membros da comunidade externa.

14.5 Processos seletivos de petianos

O grupo PET Engenharia Química realizou um processo seletivo em 2019 com a

aprovação de 6 novos petianos ao grupo. O processo foi realizado em uma fase única para

a  seleção  de  candidatos,  contando  com  provas  de  redação,  atividade  em  grupo,

apresentações orais, entrevista e dinâmica de grupo. Os novos integrantes adaptaram-se

rapidamente ao grupo e participaram de todas as atividades do PET-EQ a partir do seu

ingresso.  Em virtude  do  desligamento  de  petianos  neste  ano  de  2020  em virtude  de

mobilidade internacional e escolha do estudante na realização de estágio, será necessário

um novo processo seletivo.

14.6 Reuniões administrativas do PET

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

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

atividades propostas. As reuniões são tradicionalmente realizadas nas terças e quintas-

feiras,  às  19  horas.  As  reuniões  da  semana  são  reservadas  para  a  discussão  e

organização de suas atividades, de acordo com o calendário e os eventos programados.

Além das reuniões coletivas, a tutora se reúne ocasionalmente com cada petiano para uma

conversa informal que tem como objetivo discutir questões como o andamento da pesquisa

individual  e  o  desempenho  acadêmico.  Com isso,  pretende-se  evitar  problemas  como

desligamentos por não adaptação ou desempenho baixo nas disciplinas do curso.

14.7 Site do grupo

O site do grupo PET-EQ é mantido pelos petianos da Comissão de Computação e

todas as ações do grupo são viabilizadas através do site. Um destaque é a economia de

papel, já que em todas as atividades os certificados são publicados no site para que cada

participante possa adquirir uma cópia eletrônica. A Comissão desenvolveu um novo site,

visualmente  mais  amigável  e  vistoso  (www.petequfu.com.br)  e  permanece  com  o  site

anterior  (http://www.peteq.feq.ufu.br)  apenas para inscrições da Jornada de Engenharia

Química que requer inscrição e submissão de trabalhos.

14.8 Mural do PET

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

a  divulgação  de  suas  atividades  através  das  páginas  do  PET  EQ  no  Facebook  e

Instagram, como um esforço para redução da divulgação em papel.

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

Atividades relacionadas à mobilidade estudantil (intercâmbio internacional etc.)

Na Mostra FEQUI, organizada pelo PET-EQ para recepção dos alunos ingressantes foram

realizadas  palestras  relacionadas  à  mobilidade  internacional.  Os  estudantes  que

retornaram  de  mobilidade  estudantil  relataram  suas  experiências  aos  estudantes,

aprendizado obtido, projetos acadêmicos realizados e estágio em empresas. No ano de

2019, o PET EQ não promoveu a palestra de mobilidade internacional,  uma vez que o

curso de Engenharia Química não aprovou seu Projeto CAPES-BRAFITEC. No entanto, o

PET EQ organizou a palestra sobre mobilidade nacional, uma oportunidade excelente para

os  estudantes  conhecerem  outras  Universidades  no  Brasil,  outras  cidades  e  novas

oportunidades de “network”.

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.

InterPET

Ressalte-se aqui  o trabalho novamente realizado pelo  InterPET UFU,  que organizou o

evento  Interação  com o PET no Parque  do Sabiá,  além da  promoção  de festas  para

interação  e  integração  dos  petianos.  Além  disso,  o  InterPET  promoveu  meios  de

divulgação  das  atividades  do  PET  para  a  UFU,  oferecendo  oportunidade  de  todos  os

alunos conhecerem e participarem das atividades. Os alunos integrantes do InterPET têm

realizado um esforço expressivo para continuidade das atividades propostas para todos os

grupos PET da UFU e o PET EQ valoriza e incentiva as ações do InterPET.
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15 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

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

do relatório. 

Título do trabalho

Tipo 

(trabalho

completo,

resumo

etc)

Autor(es)

petiano(s)

Meio de publicação e/ou

apresentação

(com local e data)

Determinação  experimental  e

análise da influência do coeficiente

de restituição  como parâmetro  de

entrada em simulação DEM de um

moinho de bolas

Trabalho

completo

Ignácio Felipe 

Moraes 

Medeiros

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia Química em 

Iniciação Científica – XIII 

COBEQIC (Julho/2019 – 

Uberlândia - MG)

Análise  experimental  e  numérica

da dinâmica de partículas de soja

em um disco rotatório

Trabalho

completo

Igor Almeida de

Morais

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia  Química  em

Iniciação  Científica  –  XIII

COBEQIC  (Julho/2019  –

Uberlândia - MG)

Hidrólise ácida com sorgo granífero

tipo 1G100 

Trabalho

completo

Laura 

Fernandes 

Milani

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia  Química  em

Iniciação  Científica  –  XIII

COBEQIC  (Julho/2019  –

Uberlândia - MG)

Imobilização  de  β-Galactosidade

de  Kluyveromyces  marxianus  em

resina de troca iônica e reticulação

com glutaraldeído

Trabalho

completo

Letícia  Cristina

Costa Silva

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia  Química  em

Iniciação  Científica  –  XIII

COBEQIC  (Julho/2019  –

Uberlândia - MG)

Comparação  da  produção  de  L-

asparaginase por  fermentação em

estado sólido com farelo de arroz e

espuma de poliuretana

Trabalho

completo
Nycole Vir Silva

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia  Química  em

Iniciação  Científica  –  XIII

COBEQIC  (Julho/2019  –

Uberlândia - MG)

Influência  de  diferentes  corpos

inertes  na  dinâmica  de  partículas

em  tambor  rotatório  utilizando

abordagem lagrangeana

Trabalho

completo

Oscar Fonseca 

Silva Netto

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia Química em 

Iniciação Científica – XIII 

COBEQIC (Julho/2019 – 

Uberlândia - MG)
Secagem do bagaço de malte por

janela de refratância 

Trabalho

completo

Oscar  Fonseca

Silva Netto

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia Química em 

Iniciação Científica – XIII 

COBEQIC (Julho/2019 – 
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Uberlândia - MG)

Uso  de  secador  rotatório  com

recheio de inertes na desidratação

do Camu-Camu (Myrciaria dubia)

Trabalho

completo

Thabata do 

Carmo Fonseca

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia  Química  em

Iniciação  Científica  –  XIII

COBEQIC  (Julho/2019  –

Uberlândia – MG)

Efeitos do uso de secador rotatório

com  recheio  de  inertes  nos

compostos  bioativos  do  Camu-

Camu (Myrciaria dubia)

Trabalho

completo

Thabata do 

Carmo Fonseca

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia Química em 

Iniciação Científica – XIII 

COBEQIC (Julho/2019 – 

Uberlândia - MG)

Avaliação  dos  processos  de

purificação  de  ficocianina  de

Anabaena  variabilis por  sistemas

aquosos bifásicos PEG-SAL

Trabalho

completo

Victor  Borges

Zema Rosa

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia Química em 

Iniciação Científica – XIII 

COBEQIC (Julho/2019 – 

Uberlândia - MG)

Extraction  and  quantification  of

phycobiliprotein from Nostoc sp.

Trabalho

completo

Victor Borges 

Zema Rosa

XXII Simpósio Nacional de 

Bioprocessos – XXII 

SINAFERM (Julho/2019 – 

Uberlândia – MG) e XIII 

Simpósio de Hidrólise 

Enzimática de Biomassas –

XIII SHEB (Julho/2019 – 

Uberlândia – MG)

Hidrólise ácida com sorgo granífero

tipo 1G100

Trabalho

completo

Warlen Agnelo 

Dias

XIII Congresso Brasileiro de

Engenharia  Química  em

Iniciação  Científica  –  XIII

COBEQIC  (Julho/2019  –

Uberlândia - MG)

15.2 Liste abaixo, caso haja, o nome dos discentes que não tiveram trabalhos publicados

ou apresentados no ano de referência do relatório e, para cada um, justifique a razão para

o não cumprimento deste requisito.

Petiano(a)
Razão para o não cumprimento de

publicação/apresentação
Danielle Turatto Amin A pesquisa individual foi iniciada no 2º semestre de 2019 e

não  houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  resultados  para

publicação do trabalho no ano de 2019.
Felipe Fernandes Tolentino A pesquisa individual foi iniciada no 2º semestre de 2019 e

não  houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  resultados  para

publicação do trabalho no ano de 2019.
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Gabriel Tadato Fujihara Nobuyasu Não  houve  coleta  de  dados  concretos  suficientes  para

publicação de trabalho no ano de 2019.
Jayc Castro Leal Não  houve  coleta  de  dados  concretos  suficientes  para

publicação de trabalho no ano de 2019.
Lucas Main Netto A pesquisa individual foi iniciada no 2º semestre de 2019 e

não  houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  resultados  para

publicação do trabalho no ano de 2019.
Marcos Vinícius Silvestre A pesquisa individual foi iniciada no 2º semestre de 2019 e

não  houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  resultados  para

publicação do trabalho no ano de 2019.
Vinícius Francisco da Silva A pesquisa individual foi iniciada no 2º semestre de 2019 e

não  houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  resultados  para

publicação do trabalho no ano de 2019.
Vitor Babilônia Barcelos A pesquisa individual foi iniciada no 2º semestre de 2019 e

não  houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  resultados  para

publicação do trabalho no ano de 2019.
Washington Erly Contato O  petiano  Washington  Erly  Contato publicou  trabalho

resultante da pesquisa individual em outubro de 2018 e não

houve  tempo  hábil  para  obtenção  de  mais  resultados  até

julho de 2019 (XIII COBEQIC). 

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL 

16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades

acadêmicas do grupo

O  apoio  da  Faculdade  de  Engenharia  Química  foi  efetivo  na  organização  e

disponibilidade de ônibus e alojamento para os alunos participantes do XIII COBEQ IC. A

Faculdade também foi participativa na Mostra FEQUI, com a aquisição de brindes para os

ingressantes e no VEM PRA UFU na confecção dos banners. Além disso, a Faculdade de

Engenharia Química disponibiliza a sala de reuniões para atividades e reuniões do PET

EQ, assim como a sala de informática para os minicursos oferecidos pelo grupo.

A UFU também oferece apoio através do setor responsável pelo PET através do

esclarecimento de dúvidas, fornecimento de certificados e outros serviços burocráticos. A

disponibilidade da Prefeitura Universitária na reserva de espaço físico para a realização de

atividades  do  PET  (como  minicursos,  atividades  culturais  promovidas  pelo  InterPET,

palestras, etc.) é de suma importância. A organização da Diretoria de Processos Seletivos

no VEM PRA UFU com a distribuição de camisetas, mesas, porta banners faz a diferença

para o sucesso deste evento.

Além disso,  a  disponibilidade  da Pró-reitoria  de Extensão no esclarecimento  de

dúvidas sobre as atividades de extensão, SIEX e editais auxilia na organização e execução
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das atividades do PET. A Divisão de Saúde da UFU dispõe-se sempre que solicitada nas

palestras, sendo grande parceira nas atividades que discutem sobre a Saúde Mental.

16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação

(CLAA) quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do grupo

O  acompanhamento  do  CLAA  realizado  através  das  visitas  in  loco é  muito

importante para direcionamento das atividades e também para avaliação do grupo e da

tutora.  Neste  momento,  é  possível  tirar  dúvidas  em  relação  às  atividades  realizadas

durante o ano, para posterior planejamento de atividades para o ano seguinte. Todas as

avaliações foram bastante produtivas até o presente momento, com muitas sugestões e

críticas construtivas. No entanto, acredito que os avaliadores devem sempre considerar as

diferentes especificidades de cada curso na sua avaliação. As orientações fornecidas pelo

CLAA  para  os  grupos  PET  da  UFU  são  bastante  efetivas  e  gostaria  de  elogiar  a

disponibilidade em auxiliar do Prof. Jesiel e da técnica administrativa Mônica.

O Encontro dos tutores, organizado pelo CLAA, foi bastante produtivo, uma vez que

foi possível discutir  problemas, dificuldades e preocupações comuns a todos os grupos

PET. Neste encontro também foi importante ouvir diferentes opiniões e soluções de cada

grupo  em relação  aos  processos  seletivos,  atividades  de  extensão,  ações  afirmativas,

dentre  outros  assuntos.  Estes  encontros  possibilitam  aos  tutores  demonstrarem  seus

receios e anseios em relação aos seus grupos.

Uberlândia, 20 de fevereiro de 2020.

_______________________________________________

Tutora: Erika Ohta Watanabe
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