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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
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Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: Profa. Kárem Cristina de Sousa Ribeiro

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
Ingres
so na
IES

Ingres
so no
PET

Período
letivo
atual

CRA do 1º
sem.

Letivo *

CRA do 2º
sem.

Letivo **
CRA

acumulado

Ana Gabriela Martins Silva 08/2019 11/2020 2º período 98,667 86,000 89,571

Ana Luísa Gabriel Santos 08/2019 11/2020 2º período 91,000 70,000 83,702

Antônio Marçal Neto 08/2019 11/2020 2º período 93,077 90,500 87,634

Elmis Braz da Silva Filho 03/2019 11/2020 3º período 88,333 86,000 84,209

Felipe Fernandes Tolentino 03/2018 06/2019 5º período 76,250 72,000 91,177

Gabriel Henrique Martins 
Bonifácio

03/2019 11/2020 3º período 95,538 90,000 85,155

Gabriel Tadato Fujihara 
Nobuyasu

03/2017 05/2018 7° período 83,500 78,857 77,161

Ignácio Felipe Moraes Medeiros 03/2017 05/2018 7° período 86,500 83,000 76,659

Jayc Castro Leal 08/2017 05/2018 6° período 94,667 78,000 85,690

Júlia Barbosa Morais 03/2019 11/2020 3º período 93,889 97,000 92,032

Lucas Main Netto 08/2018 06/2019 4° período 85,000 75,000 78,952

Marcos Vinícios Silvestre 08/2017 06/2019 6º período 93,000 76,000 88,568

Maria Eduarda Ferreira dos 
Reis

08/2019 11/2020 5º período 94,667 79,333 85,835

Oscar Fonseca Silva Netto 03/2017 05/2018 7° período 84,000 83,200 79,012

Rodrigo Carrilho da Cunha 03/2018 05/2018 5° período 85,000 0,000 88,612

Vinícius Francisco da Silva 08/2017 06/2019 6° período 94,000 72,667 78,304

Vitor Babilonia Barcelos 03/2017 06/2019 7° período 87,667 91,400 91,836

Washington Erly Contato 03/2017 05/2018 7° período 86,400 81,000 77,565

CRA do 1º sem. Letivo * = CRA do 1º Período Letivo Especial
CRA do 2º sem. Letivo ** = CRA do 2º Período Letivo Especial



6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO PERÍ-
ODO

Nome do bolsista
Ingresso na

IES
Ingresso
no PET

Mês de
desligamen
to do PET

Motivo do desligamento

Laura Fernandes Milani 07/2016 06/2017 02/2021 Estágio

Letícia Cristina Costa Silva 03/2016 06/2017 02/2021 Estágio

Thabata do Carmo Fonseca 03/2017 05/2018 02/2021 Estágio

Victor Borges Zema Rosa 07/2016 06/2017 02/2021 Estágio

Warlen Agnelo Dias 03/2016 06/2017 02/2021 Estágio



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 XXII MOSTRA FEQUI

X X 30 30

02
Ciclo de seminários em 
língua portuguesa

X X 18 14

03
Ciclo de seminários em 
língua estrangeira

X X 18 15

04

Minicursos / 1. Introdução à
Lógica de Programação; 2. 
Noções Básicas de Cálculo;
3. Introdução ao AutoCAD 
2D; 4. Excel básico 
aplicado à Engenharia; 5. 
Introdução a Calculadora 
Básica – CASIO FX 82-MS;
6. Calculadora Avançada – 
CASIO FX 991ES; 7. 
Introdução ao Adobe 
Illustrator.

X X

1. 30
2. 25
3. 25
4. 25
5. 20
6. 20
7. 25

1. 33
2. 20
3. 12
4. 25
5. 20
6. 20
7. 33

05
Cursos de capacitação dos 
petianos

X X 18 18



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

06 RevisaPET X X 150 180

07 Vem pra Engenharia X 100 95

08
Minicurso: Aprendendo a 
Brincar com a Química

X 30 30

09

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

X X

1. 40
2. 40
3. 40
4. 40

1.    70
2.    55
3.  275
4.    27

10 PET Integração X 25 23
11 Ajuda-me que eu te ajudo X 20 20
12 Ciclo de debates X X 18 18

13
Participação  de  eventos
relacionados ao PET

X 18 4

14
Pesquisas científicas 
Individuais 

X 18 18

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
Campanha de doação de 
material escolar

X 12 12

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS



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

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
18

01 Vem pra UFU X 300
02 Interação com o PET X X 100
03 Atividade de caráter social X X 30

04
Participação e 
apresentação de trabalhos 
em eventos científicos

X 18

05
XXIV Jornada em 
Engenharia Química

X X X 300

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 Palestras  Técnicas  /  1.
Mercado  de  Trabalho  na
Engenharia Química: Como
se  Preparar;  2.O  Ensino
remoto  na  Engenharia
Química;  3.  Como  se

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

1. 60
2. 80
3. 55
4. 45
5. 40



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

diferenciar  no  mercado  de
trabalho;  4.  Atuação  do
Engenheiro  Químico  na
Polícia Federal; 5. Processo
de Cerveja caseira.
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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
Ana Gabriela Martins
Silva

Prof. Dr. Ricardo Reis 
Soares

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

Sim
Fevereiro/

2019
Dezembro/

2020

02
Ana Luísa Gabriel 
Santos

A definir - - -

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

Não - -

04
Elmis Braz da Silva 
Filho

A definir - - -

05
Felipe Fernandes 
Tolentino

Profa. 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

06
Gabriel Henrique 
Martins Bonifácio

Profa. Juliana de Souza 
Ferreira

Recuperação de lítio e cobalto de baterias 
de íons de lítio por processo híbrido de 
lixiviação e biolixiviação.

Sim Março/2020
Dezembro/

2020

07
Gabriel Tadato Fujihara
Nobuyasu

Prof. Marcos Antônio de 
Souza Barrozo

Estudo da influência dos tensoativos na 
flotação da apatita em coluna

Sim Agosto/2019
Dezembro/

2020

08
Ignácio Felipe Moraes 
Medeiros

Profa. Cláudio Roberto 
Duarte

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

Sim Janeiro/2018
Dezembro/

2020

09 Jayc Castro Leal Profa. Carla Eponina Hori e
Profa. Erika Ohta 

Extração supercrítica de matrizes vegetais Sim Março/2020 Dezembro/
2021



9

Watanabe

10 Júlia Barbosa Morais A definir - - - -

11 Laura Fernandes Milani
Prof. Marcos Antônio de 
Souza Barrozo

Produção de etanol empregando sementes
de Sorgo

Sim Julho/2018
Dezembro/

2020

12
Letícia Cristina Costa 
Silva

Profa. Larissa Nayhara 
Soares Santana Falleiros

Imobilização de β-galactosidase de 
Kluyveromyces marxianus em duolite A568

Sim Janeiro/2018
Dezembro/

2020

13 Lucas Main Netto
Prof. Luiz Gustavo Martins 
Vieira

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

Sim Agosto/2019
Dezembro/

2020

14
Marcos Vinícios 
Silvestre

A definir - - - -

15
Maria Eduarda Ferreira
dos Reis

A definir - - - -

16
Oscar Fonseca Silva 
Netto

Prof. Marcos Antônio de 
Souza Barrozo

Uso do secador rotatório com recheio de 
inertes na desidratação do camu-camu

Sim    Março/2020
Dezembro/

2020

17
Rodrigo Carrilho da 
Cunha

Profa. Carla Eponina Hori e
Profa. Erika Ohta 
Watanabe

Extração supercrítica de matrizes vegetais Sim Março/2020
Dezembro/

2021

18
Thabata do Carmo 
Fonseca

Profa. Marcos Antônio de 
Souza Barrozo

Uso do secador rotatório com recheio de 
inertes na desidratação do camu-camu

Sim Março/2020
Dezembro/

2020

19
Victor Borges Zema 
Rosa

Profa. Juliana de Souza 
Ferreira

Avaliação da degradação de corantes 
empregando processos híbridos

Sim Janeiro/2019
Dezembro/

2020

20
Vinícius Francisco da 
Silva

Prof. Marcos Antônio de 
Souza Barrozo

Estudo da influência dos tensoativos na 
flotação da apatita em coluna

Sim
Setembro/

2019
Dezembro/

2020

21
Vitor Babilônia 
Barcelos

Prof. 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

22 Warlen Agnelo Dias
Prof. Marcos Antonio de 
Souza Barrozo 

Produção de etanol empregando sementes
de Sorgo

Sim Julho/2018
Dezembro/

2020
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23
Washington Erly 
Contato

Prof. Wisley Falco Sales
Influência de nanopartículas na 
contaminação em fluido de corte

Sim Janeiro/2019
Dezembro/

2020
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9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

Os aspectos mais relevantes que caracterizam as atividades realizadas pelo grupo são:

 A crise sanitária ocasionada pela pandemia do novo coronavírus e a suspensão
das atividades acadêmicas, determinada pelo Comitê de Monitoramento   COVID-19 no
âmbito  da  UFU,  exigiram  modificações  significativas  no  planejamento  das  atividades
executadas  pelo  PET  Engenharia  Química.  As  atividades  que  demandavam  ações
exclusivamente presenciais, como por exemplo, experimentos de física e química, visitas
sociais,  presença  em  congressos  científicos  e  interação  com  a  comunidade  externa,
infelizmente, não puderam ser realizadas.

 Uma reorganização das atividades planejadas foi  realizada a fim de modificar  o
formato  de  apresentação  presencial  para  o  modo  remoto.  Desta  maneira,  o  PET
Engenharia Química trabalhou arduamente durante o ano de 2020 para realização das
ações voltadas para a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, com o objetivo de cumprir o
planejamento proposto da melhor maneira possível.

 O grupo PET EQ manteve a realização de atividades que visem 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, aplicação do software excel para
aplicação de conteúdos de Engenharia Química, uso de calculadora para cálculos simples
e  mais  avançados.  Além  disso,  o  grupo  propôs  elaborar  vídeos  com  conteúdos  das
disciplinas que apresentam elevado índice de retenção no curso.

 A  organização  de  atividades  extracurriculares,  que  complementem  a  formação
acadêmica do petiano e demais estudantes do curso, de modo a ampliar e aprofundar
conhecimentos. Dentre estas atividades, destacam-se as palestras ministradas no formato
de lives por ex-alunos do curso e profissionais de diversas áreas.

 O 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 da 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.

 A 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.

 Ampla  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.

 O 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.
Apesar  do  isolamento  social  imposto  pela  pandemia,  os  petianos  reuniram-se  para  o
trabalho em equipe através de plataformas de tecnologia de informação.
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 A necessidade de participação efetiva de todos os integrantes do grupo e a tutora
em todas as 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. Como as atividades no formato remoto, dependem
de redes de internet e energia, é essencial a participação de todo o grupo nas atividades,
pois caso o petiano ministrante tenha algum problema de conexão de rede de internet,
outros petianos podem assumir a sua função.

 O apoio  e ação conjunta  do Grupo PET EQ aos trabalhos da Coordenação de
Curso, do Núcleo Docente Estruturante, da Faculdade de Engenharia Química para 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 de curso e dos docentes, apresentação das Resoluções referentes ao formato
remoto do curso.

 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:

 O modo  remoto  das  atividades  dificultou  de  maneira  significativa  as  atividades
voltadas para extensão, em que há uma troca de experiências e de informações entre os
petianos e comunidade externa. As atividades de extensão elaboradas no planejamento
para 2020 exigiam o modo presencial para efetividade das ações.

 O formato remoto das atividades também prejudicou o contato com a comunidade
mais carente, uma vez que o acesso destas pessoas à internet é bastante limitado.

 O 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.

 A realização do Processo Seletivo no formato remoto foi necessária, mas dificultou
a escolha  dos  petianos pela  impossibilidade  de aplicação  de algumas  etapas como a
redação e a dinâmica de grupo. A avaliação da apresentação oral e da entrevista também
foi prejudicada, uma vez que torna-se mais difícil identificar os estudantes mais motivados
para ingressar no PET e os candidatos com maior potencial  de crescimento pessoal e
profissional no Grupo PET.

 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
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desigualdades,  garantindo  a  igualdade  de  oportunidades  e  tratamento,  existe  ainda  a
dificuldade de atrair estudantes dos cursos de Engenharia para discussão destes temas.

 A liberação dos recursos financeiros apenas no final de cada ano de exercício ou
mesmo no outro ano traz insegurança para o tutor nos gastos necessários para o grupo.
Além  disso,  a  impossibilidade  de  compra  de  material  permanente,  por  exemplo,
computadores, impressoras e acessórios para som (microfones, caixas de som, headsets,
etc.) dificulta a realização de algumas atividades do PET.

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE

ATIVIDADE 1: Organização e realização da XXII 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: 10/03/2020 Data de fim: 11/03/2020

 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 2020-1.

Número de participantes: 32 participantes no dia 10/03 e 30 participantes no dia 11/03 na

XXII MOSTRA FEQUI

 Descrição e justificativa

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

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

de  pesquisa  da  Instituição.  Nesta  Mostra  FEQUI  são  apresentadas  as  diversas

oportunidades oferecidas pelo curso, como: iniciação científica, monitoria, PET, programas

de mobilidade etc. A atividade busca orientar, acolher e acompanhar o aluno ingressante.

A justificativa para a referida atividade é antecipar o contato dos alunos ingressantes no

curso  com  a  Diretoria,  Coordenação  do  curso  e  o  corpo  docente  da  Faculdade  de

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

oferecidas pelas Instituições.

 Aspectos gerais da atividade
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XXII  Mostra  FEQUI  –  2020-1: A realização  das  atividades  foi  dividida  em dois  dias,

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

1° Dia (10/03/2020):

13h30min – 14h00min: Recepção dos calouros. Apresentação da Diretoria do Curso de

Engenharia Química – UFU: O Prof. Dr. Ricardo Malagoni, diretor da FEQUI, fez o discurso

de boas-vindas e acolhimento aos ingressantes e apresentou a estrutura da faculdade e

suas linhas de pesquisa.

14h00min – 14h20min: Apresentação da Coordenadora de graduação da FEQUI: A Prof.

Dra. Érika Ohta Watanabe, apresentou a estrutura da graduação, os direitos e deveres dos

alunos segundo os regulamentos da Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Fernanda  Potenza  e  Matheus  Marçal,  relataram sobre  as  suas  experiências  em  suas

respectivas iniciações científicas.

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

formados no curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia deram

seus depoimentos em relações a suas experiências durante a graduação e a entrada em

suas carreiras profissionais na indústria e na academia respectivamente.

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

Gabriel e Warlen apresentaram as informações referentes a bolsas de auxílio, monitorias e

editais possíveis que ocorrem periodicamente na Universidade Federal de Uberlândia.

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

apresentaram as  informações  sobre  o  Programa de  Educação  Tutorial  da  Engenharia

Química e suas atividades realizadas. Além disso relataram suas experiências pessoais no

grupo  PET  e  o  que  este  Programa  de  Educação  Tutorial  acrescentou  em termos  de

habilidades e conhecimento.

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

promover a integração entre os discentes e os petianos, nessa dinâmica haviam “tocas” e

“coelhos” em grupos de 3 pessoas onde em um intervalo de tempo deveriam ocorrer trocas

entre os coelhos para sempre ter um novo integrante no grupo. 

2° Dia (11/03/2020):

13h30min – 15h20min: Informações sobre entidades voltadas para os alunos da graduação

pertencentes  à  Faculdade  de  Engenharia  Química  ou  à  Universidade  Federal  de

Uberlândia:  AIChe,  Diretório  Acadêmico  (DAEQ),  Enactus,  CVU,  Aiesec  e  a  Empresa

Júnior  Consulteq.  Todas  essas  entidades  tiveram  tempos  proporcionais  e  seus

representantes apresentaram suas atividades e propostas para os calouros. 

15h20min – 15h50min:  Visita pela UFU e pelos laboratórios da FEQUI: Visitas com os

ingressantes foram realizadas pelos petianos em pontos considerados importantes e que
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são utilizados como pontos de referência dentro da universidade para que os calouros

pudessem se acostumar com a Universidade:

 Centro de Convivência;

 Faculdade de Engenharia Química e seus laboratórios (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).

Mantendo o formato de dois dias foi possível manter uma boa eficiência com presença

média de 31 participantes. Deste modo conclui-se que o evento foi realizado com êxito ao

apresentar as diversas oportunidades e apoios fornecidos pela Universidade Federal de

Uberlândia  e  a  Faculdade  de  Engenharia  Química.  Além  disso,  a  MOSTRA  FEQUI

conseguiu integrar os discentes as entidades presentes no evento de modo a visualizar as

possibilidades futuras na graduação. No final os alunos podem colocar suas opiniões sobre

o evento sobre pontos negativos e positivos e como poderiam ser melhorados.

 Resultados alcançados

Através desta atividade os ingressantes tomaram conhecimento das normas de graduação,

direitos e deveres dos alunos na Universidade Federal de Uberlândia e da Faculdade de

Engenharia  Química,  dos órgãos responsáveis  pela  graduação,  núcleos de pesquisa e

estrutura da graduação. Além disso, conheceram as diversas possibilidades de atividades

extracurriculares dentro da FEQUI e fornecida por outras entidades, deste modo motivando

os alunos  em sua estadia  na graduação e diminuindo  a  taxa de evasão do curso de

graduação.

 Registro Fotográfico da Atividade
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: Ciclo de Seminários em Língua Portuguesa

Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora

 Carga horária de execução da atividade: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 12 horas.

 Data de início: 07/03/2020         Data de fim: 08/03/2020.

 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: 14 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,  professores,  alunos  de  outros  cursos  e  até  pessoas  desvinculadas  da

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

sendo  uma  ferramenta  muito  importante  para  qualquer  profissional.  Através  dessa

atividade,  os  alunos  têm  a  oportunidade  de  elaborar  uma  apresentação  científica  ou

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

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

habilidades  de  síntese  e  apresentação  e  de  compartilhar  informações  com  o  público

presente durante os dias da realização da atividade. As apresentações de cunho científico

têm especial  importância para os petianos que farão apresentações orais  técnicas  em

eventos científicos.

 Aspectos gerais da atividade

O ciclo de seminários em português é uma atividade presente no planejamento do grupo

há mais de seis anos. Este tipo de atividade visa a apresentação, de forma individual, e

exposição  de  um  seminário  pelos  petianos  do  grupo.  O  tema  é  de  cunho  livre  deve

desencadear  uma  discussão  entre  os  presentes  ao  final  de  cada  seminário.  As



17

apresentações são abertas à Unidade Acadêmica. A atividade foi realizada nos dias 07 e 8

de março de 2020 na sala Giulio Massarani do Bloco 1K às 9:00h. Para realização da

mesma, o petiano teve à disposição um notebook e um aparelho de projeção de imagens

para  exibir  sua  apresentação  por  meio  de  arquivo  em  Power  Point,  PDF  e  vídeos

ilustrativos, quadro branco e pinceis para expor seu trabalho e suas ideias. No Ciclo de

Seminário em Língua Portuguesa, todos os integrantes do grupo PET Engenharia Química

realizaram apresentações orais e individuais. Cada apresentação tem duração de cerca de

20-30 minutos. Os temas apresentados foram:

Tema Petiano

5 curiosidades para entender (ou não) o mundo 

quântico
Felipe Fernandes Tolentino

Café: o ouro verde Gabriel Tadato Fujihara Nobuyasu

A influência mundial da música pop sul-coreana e 

os dilemas morais da indústria cultural
Ignácio Felipe Moraes Medeiros

Coronavírus Jayc Castro Leal

Epidemias que assolaram a humanidade Laura Fernandes Milani

Teoria da conspiração: O Titanic nunca afundou? Letícia Cristina Costa Silva

A medicina tradicional Lucas Main Netto

O futuro da carne Marcos Vinícios Silvestre

A história dos gatos Oscar Fonseca Silva Netto

Agrotóxicos Thabata do Carmo Fonseca

A importância do efeito placebo Vinicius Francisco da Silva

A ciência e a guerra Vitor Babilônia Barcelos

Corrida espacial Washington Erly Contato

Curiosidades da família real britânica Warlen Agnelo Dias

O tema do seminário é de caráter livre, entretanto, é exigido que a temática abordada seja

atual,  relevante e passível  de debate entre o público  ouvinte.  Neste  ano,  os assuntos

abordados  foram:  coronavírus,  epidemias,  desenvolvimento  da  ciência  através  das

guerras, física quântica, etc. Ao final de cada apresentação foi realizada uma discussão do

tema  proposto  juntamente  com  uma  avaliação  sobre  a  organização  da  apresentação,

postura, oralidade e desenvoltura do petiano. Além disso, as discussões realizadas ao final

de cada apresentação têm o objetivo de desenvolver a capacidade de argumentação e



18

senso crítico do grupo. Essa segunda etapa tem a duração aproximada de 15min, sendo

que o tempo total  estimado para  cada apresentação seja  de 40-60 min,  justificando a

realização da atividade em dois dias distintos. Atividades desta natureza possibilitam ao

petiano o desenvolvimento de sua habilidade de oratória e desenvoltura perante o público,

propiciando um treinamento para apresentações em congressos e eventos científicos bem

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

público.  A  metodologia  de  avaliação  é  a  capacidade  do  tema  escolhido  de  suscitar

discussões, perguntas, dúvidas e reflexões.

 Resultados alcançados

Esta atividade proporcionou aos petianos uma participação de maneira integradora dos

seminários  através  de  questionamentos  e  críticas,  o  que  contribuiu  para  a  troca  de

aprendizagem. Além disso, os seminários em português despertam o interesse dos alunos

para temas atuais e relevantes à sociedade e colocam-se como uma oportunidade de troca

de experiências, vivências e opiniões sobre determinado assunto.

 Registro fotográfico da atividade:



19

ATIVIDADE 3: Ciclo de seminários em Língua Estrangeira

Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora

Carga horária de execução da atividade: 20 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 6 horas

 Data de início: 14/07/2020             Data de fim: 13/08/2020

 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: 15 petianos.

 Descrição e justificativa 

O  mercado  de  trabalho  exige  cada  vez  mais  do  profissional  de  engenharia  química,

habilidades tecnológicas, domínio de línguas estrangeiras e interpessoais. Nesse sentido,

o PET Engenharia Química realizou o Ciclo de seminários em língua estrangeira,  uma

atividade na qual os petianos devem selecionar um tema e fazer uma apresentação oral na

língua  escolhida.   Dessa  forma,  coloca-se  o  petiano  em  contato  com  uma  atividade

desafiadora,  que  coloca  em prática  e  desenvolve  habilidades  de  oratória,  domínio  da

língua, preparação e apresentação de informações. Ao realizar a apresentação, a plateia

de professores, outros alunos da graduação e petianos egressos, gera um retorno sobre as

características  positivas  e  negativas  sobre  cada  apresentação,  para  que  sejam

identificados  e  avaliados  pontos  de  melhoria,  preparando  os  participantes  para

apresentações no mercado de trabalho e entrevistas.

 Aspectos gerais da atividade 

O Ciclo  de Seminários em Língua estrangeira é  realizado por  todos os integrantes do

grupo PET – Engenharia Química. A atividade é composta por apresentações orais com

duração  de,  aproximadamente,  20  minutos,  realizadas  individualmente.  Cada  petiano

define o idioma no qual será realizado sua apresentação (usualmente se adota o inglês ou

francês). Além disso, o tema é escolhido de forma livre e deve ser pertinente e passível de

debate. O grupo,  a tutora e um petiano egresso, discutem sobre os aspectos gerais e

específicos de cada apresentação e fornecem um “feedback” ao apresentador. O ciclo de

Seminários em Língua Estrangeira foi realizado entre os dias 14 de julho de 2020 e 13 de

agosto de 2020, durante as reuniões semanais realizadas às 19:00 nas terças e quintas-

feiras. A atividade foi realizada por meio de videoconferência na plataforma “Google Meet”.

Os temas apresentados seguem descrito:  

Seminários em francês :
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- “Fromage” – Thabata do Carmo

Seminários em inglês:

- “History of art” – Felipe Tolentino

- “Most sucessful robberies in history” - Gabriel Tadato

- “Why podcasts are dominating the media landscape” – Ignácio Medeiros

- “The God Particle” – Jayc Castro

- “The bees society and some curiosities”- Laura Milani

- “The story of pencil” – Letícia Costa

- “The main effects generated by social isolation” – Lucas Netto

- “20 things to look forward to in 2020” – Marcos Silvestre

- “AEROGEL Chemistry” – Oscar Fonseca

- “Personal Marketing” – Victor Borges

- “Amazing Facts About the Blue Whale” – Vinícius Silva

- “Vaccines” - Vitor Babilônia

- “The most nutritios fruits for food” – Warlen Dias

- “The universe of The Lord of the Rings” – Washington Erly

No  caso  das  apresentações  em  francês,  a  aluna  Cecília  Guerino  Miranda  ex-bolsista

Brafitec participou dos seminários em francês para motivar a petiana através de sugestões

de vocabulário e diccção.

 Resultados alcançados 

Esta atividade auxiliou os petianos em relação a habilidades de comunicação e arguição

em  língua  estrangeira,  construindo  vocabulário  e  domínio  nas  línguas  não-nativas

escolhidas. Além disso, os petianos tiveram a possibilidade de melhorar as habilidades de

apresentação  em  aspectos  como  postura,  oralidade  e  controle  de  nervosismo  os

preparando  para  atividades  acadêmicas,  pessoais  e  profissionais  que  demandem  tais

habilidades.

 Registro fotográfico da atividade
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_________________________________________________________________________

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

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

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

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

Illustrator.

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

Carga horária de execução da atividade: 60 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 40 horas

 Data de início: 18/03/2020            Data de fim: 27/11/2020

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

1. Alunos do 1º período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: 33 alunos.

2. Alunos do 1° período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: 20 alunos

3. Alunos do curso de Engenharia Química. Número de participantes: 12 alunos 

4. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 25 alunos 

5. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 20 alunos 

6. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 20 alunos

7. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 33 alunos 

 Descrição e justificativa 

Durante o ano de 2020,  o grupo PET Engenharia Química ofertou minicursos  de caráter

extracurricular ministrados  pelos próprios petianos.  Alguns  minicursos  visaram

complementar  a  formação  dos  estudantes,  principalmente  os  alunos  ingressantes  no

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

diminuição dos índices de reprovação. Outros minicursos tiveram como objetivo introduzir

e aprofundar conhecimentos sobre ferramentas computacionais para complementação da
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formação  profissional.  Devido  às  condições  sanitárias  em  função  da  pandemia  pelo

coronavírus, os minicursos em 2020 foram ofertados de modo remoto. As inscrições foram

feitas  de forma  online e  estiveram abertas  aos  alunos  de todos os  cursos da UFU e

comunidade externa na plataforma coursify. Os seguintes minicursos foram oferecidos: 1.

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

AutoCAD 2D; 4. Excel básico aplicado à Engenharia; 5. Introdução a Calculadora Básica –

CASIO FX 82-MS; 6. Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES e 7. Introdução ao Adobe

Illustrator.

 Aspectos gerais da atividade

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

minicursos extracurriculares de forma remota, por meio de videoaulas, que contemplaram

a complementação da formação dos estudantes ingressantes e a utilização de algumas

ferramentas essenciais para o desenvolvimento profissional diferenciado. Uma explicação

mais detalhada de cada um dos cinco minicursos realizados é encontrada a seguir:

1)  Devido  a  pandemia  de  COVID19  o minicurso  foi  realizado  de  forma  online  pela

plataforma  coursify com  o  objetivo  de oferecer  um  primeiro  contato dos  alunos

ingressantes com os principais conceitos de programação, apresentando as ferramentas e

comandos utilizados pelo software code-blocks utilizando a linguagem C/C++. Esta noção

de lógica  de programação é essencial para  a  disciplina  “Algoritmo e  Programação de

Computadores” e foi ofertada durante os dias 25/05 até dia 29/06/2020.  As aulas foram

gravadas pelos petianos Ignácio Felipe, Lucas Netto e Vitor Babilonia, na página do PET

Engenharia  Química  UFU do  site  coursify e  teve como monitores  os  petianos  Gabriel

Tadato  e Warlen Agnelo. A carga horária total  do minicurso foi aproximadamente  de  6

horas distribuídas ao longo de 15 aulas teóricas mais 4 aulas de exercícios.

2)  O minicurso  de  Noções  Básicas  de  Cálculo  oferece  complementação  e  reforço  de

Cálculo aos alunos ingressantes dos cursos de Engenharia para reduzir as dificuldades

encontradas  nas  disciplinas  do  ciclo  básico  de  Engenharia,  como:  Cálculo,  Geometria

Analítica e Álgebra Linear. Estas disciplinas acarretam grande dificuldade para os alunos

ingressantes,  levando  à  desistência  do  curso. A  atividade  foi realizado  na  forma  de

vídeoaulas,  disponíveis  na plataforma  coursify. O minicurso foi  disponibilizado dos dias

02/06 até 08/07/2020 e foi ministrado pelos petianos Felipe Tolentino, Marcos Silvestre e

Vinícius Silva e teve como monitores, para sanar as possíveis dúvidas dos participantes e

corrigir as listas de exercícios, os petianos Oscar Fonseca, Laura Milani, Letícia Cristina e

Thabata do Carmo. A carga horária total do minicurso foi de 8 horas distribuídas ao longo

de 46 vídeo aulas.

3) AutoCAD é um software do tipo CAD, utilizado principalmente para a elaboração de

peças  de  desenho  técnico  em  duas  dimensões  (2D).  É  amplamente  utilizado  em
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arquitetura,  design  de  interiores,  engenharia  civil,  engenharia  química,  engenharia

mecânica,  engenharia  geográfica,  engenharia  elétrica  e  em  vários  outros  ramos  da

indústria. Os  petianos  Gabriel  Tadato  e  Victor  Borges  gravaram  as  vídeoaulas  do

minicurso,  disponibilizadas  na  plataforma  online  coursify, com  um  total  de  11  aulas

contabilizando 4 horas de minicurso, as aulas foram disponibilizadas durante os dias 06/11

até 06/12.

4) O minicurso “Excel Básico Aplicado à Engenharia Química” foi ofertado aos alunos da

graduação  em  Engenharia  Química  no  dia  24  de  agosto,  sendo  oferecido  o  primeiro

módulo  do  curso  e  posteriormente  o  segundo  módulo  no  dia  31  de  agosto.  Evento

realizado pelo  grupo PET Engenharia  Química da Universidade Federal  de Uberlândia

através da plataforma digital Coursify.me que contou com uma carga horária de 8 horas. O

minicurso tem como objetivo apresentar técnicas e comandos básicos para resolução de

problemas ou auxílio na implementação de métodos matemáticos e lógicos no software

Excel. Planilhas eletrônicas são ferramentas de ampla aplicação e fácil manuseio, sendo

largamente utilizadas para as mais diversificadas funções por profissionais e engenheiros

de  todo  o  mundo.  Nesse  caso,  foram  apresentados  desde  suas  funções  básicas  e

principais  a  aplicação  do  software  na  resolução  de  problemas  envolvendo  a  área

Engenharia Química,  possuindo como alguns dos tópicos abortado:  células,  fórmulas e

operadores, as funções do Excel, formatação, gráficos, atingir meta, solver, termodinâmica

química, sistemas de equações lineares e não lineares, derivadas e balanço de massa. A

interação com os alunos  no decorrer  da atividade  foi  mantida por  meio  de grupos de

monitoria, atividade que contou como ministrantes os petianos Jayc Castro Leal,  Lucas

Netto e Marcos Silvestre e como monitores os petianos Vitor Babilônia, Warlen Agnelo e

Washington Contato. 

5) O minicurso  de calculadora básica teve como objetivo abordar diferentes funções da

Calculadora  Científica  Casio  FX-82MS,  visando  o  domínio  do  estudante  sobre  esta,

bastante utilizada nos primeiros anos de graduação.  O minicurso foi  ofertado no  final do

primeiro semestre de 2020, com início no dia 20/05 e término no dia 17/06. Ocorreu de

forma remota através da plataforma coursify.me,  tendo como ministrante  e monitora  a

petiana Jayc Castro. Como esperado, do total de inscritos obteve-se uma alta parcela de

alunos da Engenharia Química.

6) O  grupo  PET  Engenharia  Química  ofereceu  do  dia  27/07  a  03/09  o  minicurso  de

“Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES”, minicurso foi ofertado de forma remota na

plataforma  Coursify. A  calculadora  CASIO  FX991ES,  é  uma  das  calculadoras  mais

utilizadas nos cursos de engenharia,  já  que ela possui  as funções mais requeridas ao

longo  da  graduação.  As  aulas  do  minicurso  foram  gravadas  e  disponibilizadas  na

plataforma  e  separadas  por  tópicos,  desde  o  mais  simples  até  o  avançado,  incluindo

exemplos aplicáveis na área de Engenharia Química. Dentre os tópicos abordados foram:
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Números  complexos,  Regressões,  Estatística,  Cálculo  de  Equações  e  a  utilização  do

Solve, Calc e Table. O minicurso foi ministrado pelos petianos: Felipe Tolentino, Letícia

Costa e Laura Milani.

7) O  software  Adobe  Illustrator  é  muito  utilizado  em  empresas  e  afins,  na  área  de

marketing,  publicidade,  entre  outras.  Dependendo  da  característica  do  emprego  e/ou

atividade não se trata de um pré-requisito, entretanto, possuir o conhecimento sobre esta

ferramenta pode ser decisivo em um processo seletivo, além do aprendizado que poderá

ser obtido. Ademais, o ano de 2020 teve como uma grande característica a popularização

da educação à distância, devido ao período de isolamento e quarentena causados pelo

Coronavírus  (Covid-19).  Desta  forma,  de  modo  a  estimular  a  aquisição  de  novos

conhecimentos e de acesso gratuito, foi desenvolvido o presente minicurso. 

Os minicursos 1 e 2 foram os primeiros a serem realizados pelo PET Engenharia Química

de forma online e utilizando a plataforma nova, ambos foram avaliados de forma positiva

pelos petianos e participantes. Isso fez com que o grupo continuasse a utilizar o coursify

para disponibilizar os próximos minicursos realizados. Além disso, os alunos ingressantes

conseguiram através das vídeo aulas ter uma base mais consolidada para as matérias

básicas do curso.

O minicurso 3 foi minicurso com menor quantidade de participantes, pois foi disponibilizado

no final do ano de 2020, período cujo ocorrem as provas finais da faculdade juntamente

com o cansaço dos estudantes devido ao período letivo.

O minicurso 4 foi retomado por incentivar e estimular os alunos de graduação a resolverem

problemas  práticos  e  teóricos  apresentados  em  sala  de  aula  utilizando  resolução

computacional por meio do software Excel. Minicurso que tem sido muito bem avaliado

pelos estudantes devido a praticidade e didática, que acaba sendo de bastante auxílio no

decorrer da graduação para a resolução de problemas recorrentes na Engenharia Química.

O  minicurso  5  enfatizou  aos  alunos  o  foco  e  o  cuidado  ao  manusear  os  dados  na

calculadora, pois mesmo sendo básica, qualquer erro de digitação e/ou sintaxe gera um

erro  de  resultado.  Foram  abordadas  desde  a  correta  forma  de  realizar  cálculos  com

parênteses  até  funções  estatísticas  e  regressão  linear,  amplamente  utilizadas  nas

disciplinas iniciais do curso tais como Introdução à Engenharia Química e Física Geral e

Experimental 1. Avaliações anônimas foram realizadas através de formulários via Google,

e  a  partir  delas  pode-se  destacar  o  dever  cumprido  do  minicurso  no  acadêmico  dos

inscritos, de auxiliá-los nas disciplinas com a agilidade e praticidade da calculadora. 

O minicurso 6 foi adicionado e separado do minicurso 5 devido à necessidade de maior

número de horas para mostrar todas as ferramentas e funções da calculadora.
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O minicurso 7 foi realizado pela primeira vez no ano de 2020 e foi considerado promissor,

de  grande  engrandecimento  e  aprendizado  para  ambos  os  lados  e  recebeu  uma boa

avaliação dos participantes. A plataforma utilizada se mostrou muito eficiente e prática para

os organizadores. Para edições futuras, será analisada a situação do ensino (presencial ou

a distância),  onde poderá haver algum tipo de reformulação na estrutura do minicurso.

Como  consideração  final,  o  evento  foi  um  sucesso  e  obteve  grande  êxito  em  sua

realização.

 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. 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.  Houve  muitas  inscrições  no  minicurso  online,  o  que  demonstra  a

necessidade  dessa  atividade  para  os  alunos  de  graduação,  principalmente  para  os

ingressantes  com  dificuldades  relacionadas  a  lógica  de  programação; 2.  Os  alunos

aproveitaram  de  forma  satisfatória  o  conteúdo  abordado  e  puderam  revisar  conceitos

matemáticos,  assim  como  aprender  novos.  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 as

disciplinas de Cálculo, Álgebra, Física, Geometria Analítica, dentre outras; 3. O Minicurso

abordou diversas funções desde as mais básicas até algumas um pouco mais complexas.

Assim os principais assuntos ministrados foram: comandos básicos, comandos de apoio,

layers, hachuras, blocos, cotas, textos e projeto; 4. Os participantes do minicurso foram

capacitados a resolverem problemas recorrente no curso por meio de implementação de

métodos matemáticos e lógicos no software Excel; 5. O minicurso destacou as variadas

funções e aplicações presentes nas calculadoras Casio FX-82MS; 6. Com esse minicurso

os alunos conseguiram desenvolver uma forma de resolver exercícios complexos de forma

rápida,  como por  exemplo:  utilização  do Solve para  obter  o  valor  de uma variável  na

equação, operação com Matrizes, derivada e integral, operação com números complexos,

obtenção  de  parâmetros  estatísticos.  Todas  elas  habilidades  desenvolvidas  com

aplicações no âmbito da engenharia, na graduação e trabalho; 7. foi muito enriquecedor

para os participantes, os quais puderam aprimorar seu conhecimento e/ou se desenvolver

em uma nova ferramenta. Críticas de caráter enriquecedor foram discutidas em reunião

com o objetivo de aperfeiçoar ainda mais a atividade.

 Registro fotográfico da atividade



26

1) Introdução à Logica de Programação

2) Noções Básicas de Cálculo

3) Introdução ao AutoCAD 2D

4) Excel básico aplicado à Engenharia
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5) Introdução a Calculadora Básica – CASIO FX 82-MS

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

________________________________________________________________________

ATIVIDADE 5: Cursos de capacitação dos petianos / 1. Adobe Illustrator

Natureza da atividade: Ensino

 Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 20 horas

 Data de início: 08/08/2020 Data de fim: 22/08/2020

 Promotor(es) da atividade:

Grupo PET Engenharia Química

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

Público alvo: todos os petianos.

Número de participantes: 18 petianos, sendo 2 ministrantes e 16 ouvintes.

 Descrição e justificativa

O grupo PET ao longo do ano realiza diversas atividades que necessitam de divulgação

para atingir o maior número de pessoas. Estas divulgações são realizadas por meio de

panfletos, banners e artes postadas nas redes sociais, os quais eram confeccionadas por

meio do software CorelDRAW. Atualmente, o CorelDRAW se mostra defasado em relação

aos softwares  da  Adobe,  que possuem uma interface mais  moderna,  mais  recursos e
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possibilidades de integração com programas de edição de vídeo. Com isso, idealizou-se a

realização do minicurso de forma remota,  para que os próprios petianos conheçam as

funções desta ferramenta. A capacitação mostra-se essencial para treinamento de novos

petianos, que ministrarão os minicursos nos próximos anos, garantindo a continuidade das

atividades aos alunos do curso e comunidade externa.

 Aspectos gerais da atividade:

O minicurso foi realizado de forma remota. Os ministrantes, Vinícius e Ignácio, gravaram

vídeos curtos e objetivos explicando a ferramenta e aspectos sobre composição visual. Os

vídeos foram disponibilizados na plataforma Google Drive dos dias 08/08 a 22/08, e os

demais petianos deveriam assistir todos os vídeos e entregar uma arte final, que

integrava  a  utilização  de  todas  as  ferramentas  apresentadas,  para  constatar  a

finalização do minicurso.

 Resultados alcançados:

Através  desta  atividade  os  petianos  tomaram  conhecimento  sobre,  além  de  outros

aspectos  da confecção  audiovisual,  a  ferramenta.  Todos  os  participantes  conseguiram

realizar a atividade proposta e forneceram um feedback. A atividade se mostrou efetiva e

pronta para ser apresentada para os demais estudantes de graduação.  Além disso,  os

petianos agora capacitados nesta ferramenta podem futuramente ministrar minicursos para

outros alunos de graduação, assim como membros da comunidade externa.

 Registro da atividade:
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_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 6: Revisa PET

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

Carga horária de execução da atividade: 30 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 10/09/2020             Data de fim: 14/12/2020

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química

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

Alunos do curso de Engenharia Química UFU.

Quantidade de visualizações no Youtube: 180 visualizações

 Descrição e justificativa

O grupo PET Engenharia Química se dispôs a realizar a atividade intitulada RevisaPET,

que consiste em apresentar, na forma de vídeos, conteúdos de disciplinas específicas do

curso  de  Engenharia  Química.  Esta  atividade  tem  o  objetivo  de  proporcionar  uma

complementação em disciplinas de maior dificuldade para sanar conteúdos considerados

de  difícil  compreensão  pelos  estudantes.  Foram  realizados  5  vídeos  explicativos  e

divulgados no Instagram e Youtube do grupo PET Engenharia Química. Esta atividade foi

realizada em parceria com os docentes das disciplinas,  os quais  indicaram referências

bibliográficas, exercícios e outras atividades que auxiliassem a aprendizagem dos alunos.

 Aspectos gerais da atividade 

A  atividade  foi  realizada  utilizando  vídeos  contendo  matérias  específicas  do  curso  de

Engenharia Química, que foram divulgados nas redes sociais do grupo PET Engenharia
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Química Youtube e Instagram. O conteúdo dos vídeos foram: 3 vídeos sobre Balanço de

Massa e Energia (primeira aula sobre Balanço de Massa sem Reação Química, segunda

aula sobre Balanço de Massa com Reação Química e a terceira aula sobre Balanço de

Energia sem e com Reação Química), matéria ofertada no terceiro período do curso, e 2

vídeos  sobre  Termodinâmica  Química  I  (primeira  aula  sobre  Equações  de  Estado  e

Sistemas Abertos e a segunda sobre Propriedades Residuais e Calor de Reação), matéria

ofertada no quarto período da graduação. As estatísticas dos vídeos foram:

Título Data de
publicação

Total de
Visualizações

RevisaPET- Balanço de Massa e Energia - parte 1 10/11/2020 60

RevisaPET - Balanço de Massa e Energia com Reações 
Químicas

16/11/2020 43

RevisaPET - Termodinâmica Química I (Equações de 
Estado e Sistemas Abertos)

18/11/2020 40

RevisaPET - Balanço de Massa e Energia - Parte 3 14/12/2020 20

RevisaPET - Termodinâmica Química I - Parte 2 14/12/2020 30

 Resultados alcançados 

A atividade foi proveitosa para os petianos responsáveis pela sua execução, tanto pelo

aprendizado de desenvolvimento de conteúdo através de softwares, uso de softwares de

edição  de  vídeos  e  experiência  de  didática,  oralidade  e  capacidade  de  concisão  de

conteúdo a ser abordado nos vídeos. O retorno positivo dos alunos mostraram que esta

atividade  foi  bastante  importante,  declarando  que  os  vídeos  foram  esclarecedores  e

facilitaram  o  entendimento  da  disciplina,  melhorando  o  desempenho  nas  avaliações.

Devido  ao  êxito  desta  atividade,  o  grupo  PET  EQ  estenderá  esta  ação  para  outras

disciplinas do curso em 2021.

 Registro fotográfico da atividade 
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_______________________________________________________________________

ATIVIDADE 7: Vem pra Engenharia

Natureza da atividade: Extensão

Carga horária de execução da atividade: 5 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 12/10/2020             Data de fim: 15/12/2020

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Alimentos

Grupo PET Engenharia Ambiental e Sanitária

Grupo PET Engenharia Biomédica

Grupo PET Engenharia Civil

Grupo PET Engenharia Eletrônica e Telecomunicações 

Grupo PET Engenharia Mecânica

Grupo PET Engenharia Mecatrônica

Grupo PET Engenharia Química

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

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares.

Quantidade de visualizações no Youtube: 95 visualizações.

 Descrição e justificativa

Diversos  estudantes  não  possuem  conhecimento  sobre  a  formação  em  Engenharia,

enquanto outros têm interesse no curso de Engenharia, porém acreditam erroneamente

que não estão aptos a cursar uma Universidade. Esta atividade, criada em junção com os

grupos  PET  de  Engenharias  da  UFU,  tem  o  objetivo  de  despertar  o  interesse  dos

estudantes do ensino médio da rede pública nos diferentes cursos de Engenharia através

de  informações  apresentadas  sobre  os  cursos,  grades  curriculares,  atividades

extracurriculares relacionadas ao curso e áreas de atuação dos engenheiros. Além disso,

espera-se  incentivar  os  alunos  da  rede  pública  sobre  a  possibilidade  de  ingresso  na
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Universidade, estimulando-o que este sonho pode realmente tornar-se factível. Devido a

isso o “Vem pra Engenharia” tem o objetivo explicar um pouco sobre cada engenharia,

para assim tornar a decisão dos vestibulandos de escolher um curso superior mais fácil e

clara.

 Aspectos gerais da atividade 

Como não foi possível a visita às escolas públicas devido a pandemia pelo Coronavírus, o

“Vem pra engenharia” de 2020  foi  realizado de forma diferente dos anos anteriores. A

atividade foi  realizada através de um canal criado na plataforma  YouTube,  onde foram

disponibilizados os vídeos de cada curso de Engenharia feito pelos próprios grupos PET

participantes.  Os  vídeos  foram  feitos  de  forma  livre  para  cada  curso,  com  o  objetivo

principal  de  explicar  sobre  seu  curso  de  graduação.  O  vídeo  produzido  pelo  PET

Engenharia  Química  foi  executado  através  de  um formato  de  “perguntas  e  respostas”

através  de  dúvidas  de  alunos  em  relação  ao  curso.  As  perguntas  foram  coletadas

utilizando  as  redes  sociais  dos  membros  do  grupo.  Os  cursos  apresentados  nessa

atividade foram: Engenharia Aeronáutica, Engenharia Ambiental e Sanitária,  Engenharia

Biomédica,  Engenharia  Civil,  Engenharia  de  Alimentos,  Engenharia  Eletrônica  e  de

Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia Química.

 Resultados alcançados 

Apesar do formato diferente da atividade neste ano percebeu-se um grande entrosamento

dos alunos de ensino médio, principalmente de escolas particulares. Ainda que esses não

sejam  o  público  principal  da  atividade,  o  grupo  ficou  satisfeito  com  os  resultados

encontrados.  Além de divulgar  o curso de Engenharia Química,  a atividade obteve um

alcance  maior  para  um  público  externo,  conseguindo  assim  divulgar  também  a

Universidade Federal de Uberlândia para pessoas que moram em outras regiões do Brasil.

 Registro fotográfico da atividade 
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_______________________________________________________________________

ATIVIDADE  8:  MINICURSOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM

ESCOLAS PÚBLICAS DA CIDADE DE UBERLÂNDIA

Natureza da atividade: Extensão

Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 12 horas

 Data de início: 05/03/2020 Data de fim: 05/03/2020

 Promotor(es) da atividade:

Grupo PET Engenharia Química

Escola Estadual Jerônimo Arantes

Escola Estadual Maria da Conceição Barbosa de Souza

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

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

Estadual Maria da Conceição Barbosa de Souza.

Número de participantes: 96 alunos do Ensino Fundamental, sendo 37 alunos da Escola

Estadual Jerônimo Arantes e 59 da Escola Estadual Maria Conceição Barbosa de Souza.
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 Descrição e justificativa

Esta  atividade  só  pode  ser  realizada  para  o  Ensino  Fundamental  da  rede  pública  de

Uberlândia.  Devido à pandemia pela  COVID-19,  considerando  a decisão do comitê  de

monitoramento da COVID-19/UFU, que suspendeu as aulas e atividades acadêmicas da

UFU a partir de 18/03/2020 e considerando a suspensão das aulas na rede pública de

Uberlândia, infelizmente, esta atividade não pode ser realizada para o Ensino Médio. A

atividade foi realizada para alunos do Ensino Fundamental, com o intuito de despertar o

interesse e a curiosidade dos mesmos pelos conteúdos relacionados ao minicurso, como a

Química  e  a  Física.  As  dificuldades  apresentadas  pelos  alunos  nestes  conteúdos

programáticos são amenizadas ou mesmo extintas através do uso de atividades práticas,

que  proporcionam  o  desenvolvimento  da  aprendizagem  do  aluno.  Apresentam-se

atividades de físico-química, com o uso de materiais básicos de laboratório e materiais

caseiros acessíveis.  Através de experiências, transmitem-se conteúdos de forma lúdica,

com o objetivo de atrair o interesse e aproximar os alunos dos temas apresentados, bem

como esclarecer possíveis dúvidas.

 Aspectos gerais da atividade

O  minicurso  foi  ministrado  para  estudantes  do  Ensino  Fundamental  das  escolas

supracitadas, ambas na cidade de Uberlândia – MG, no dia 5 de março de 2020, em dois

períodos  distintos.  No  primeiro  período,  os  petianos  Gabriel,  Ignácio,  Letícia,  Marcos,

Thabata, Vítor, Warlen e Washington ficaram responsáveis por ministrarem a atividade na

Escola Estadual Jerônimo Arantes. No segundo período, os petianos Felipe, Jayc, Laura,

Lucas, Oscar e Vinícius ministraram o minicurso na Escola Estadual Maria da Conceição

Barbosa de Souza. Durante a atividade, há troca de experiências entre os envolvidos. Os

alunos  do  ensino  fundamental  têm  a  oportunidade  de  compreenderem  os  fenômenos

físico-químicos presentes nas práticas do minicurso, de modo a aumentar seus interesses

nestes conteúdos; os petianos ministrantes, ao apresentarem e executarem as práticas,

praticam suas habilidades de oratória, respondem às dúvidas dos alunos em uma troca de

informações; e os professores das escolas onde a atividade é realizada podem utilizar as

práticas apresentadas pelo grupo a fim de agregarem exemplos a conteúdos já ministrados

em sala de aula. A avaliação da atividade é feita junto às coordenações das escolas e com

os professores das respectivas disciplinas onde a atividade é apresentada.

 Resultados alcançados

O minicurso tem por objetivo associar às práticas a teoria, vista em sala de aula, através

de experiências que podem ser feitas com materiais do cotidiano. As escolas valorizam

muito a parceria com o PET, visto que em algumas, não há infraestrutura nem materiais

disponíveis  para que os professores realizem esse tipo de prática.  Por esse motivo,  o

grupo PET e as escolas mantêm essa parceria no intuito de enriquecer o aprendizado dos
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alunos  do  ensino  fundamental,  no  que  tange  aos  conteúdos  de  química  e  física.  Os

resultados dessa atividade foram positivos e satisfatórios para todos os envolvidos, uma

vez que os estudantes se manifestaram entusiasmados em compreender as práticas em si

e a teoria envolvida nas mesmas. As escolas manifestaram-se disponíveis em receber a

atividade nos anos seguintes. Além disso, a troca de informações entre alunos e petianos

enriquece a formação acadêmica de ambas partes.

 Registro fotográfico da atividade

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 9: Palestras Temáticas / 1. Palestra Étnico Racial; 2. Palestra 

Gênero; 3. Saúde Mental; 4. Processo Seletivo

 Natureza da atividade: Extensão e Ações Afirmativas

 Carga horária de execução da atividade: 15 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 01/04/2020          Data de fim: 25/09/2020

 Promotor(es) da atividade: 

Palestra 1: PET Engenharia Química, PET Civil
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Palestra 2: PET Engenharia Química

Palestra 3: PET Engenharia Química 

Palestra 4: PET Engenharia Química 

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

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia

Comunidade externa

Palestra 1: Número de participantes: média de 70 participantes na plataforma Youtube

Palestra  2:  Número  de  participantes:  média  de  55  participantes  simultâneos,  623

visualizações na plataforma Instagram e 319 visualizações na plataforma Facebook

Palestra 3: Número de participantes: 275 visualizações na plataforma Facebook.

Palestra 4: Número de participantes: 27 alunos na plataforma Youtube

 Descrição e justificativa

Baseado no princípio de que o preconceito e a discriminação são frutos da ausência de

conhecimento, o Programa de Educação Tutorial realizou palestras onlines, utilizando o

Youtube  e  “Conferenciaweb”,  durante  o  ano  de  2020  direcionadas  à  comunidade

acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia e público externo. Nesse sentido, as

atividades  são  capazes  de  esclarecer  e  conscientizar  as  pessoas  dos  paradigmas

existentes na sociedade, evidenciando as suas mais variadas dificuldades decorrentes do

preconceito. O objetivo principal é promover a discussão - geralmente com a participação

de palestrantes externos - de ações afirmativas, tendo como base a conscientização e

educação  da  sociedade,  alimentando  o  respeito  e  a  tolerância  entre  as  pessoas  ali

presentes.

 Aspectos gerais da atividade

As palestras realizadas em 2020: 1) A palestra “Minorias na Engenharia: O ingresso de

pretos e pardos na universidade e o sistema de cotas no Brasil” realizada no canal do

Youtube do PET Civil, foi ministrada pelas petianas Jayc do PET Engenharia Química e

Natália do PET Engenharia Civil e com participação de Isadora Bandeira, graduanda do

curso de Engenharia Civil da FURG, e Leandro Mendes, graduando do curso de Direito da

UFMA, teve o objetivo de fornecer um maior conhecimento sobre o ingresso dos pretos e

pardos  nas  universidades  públicas,  sobre  leis  de  cotas  e  a  representatividade  dessas

minorias nos cursos de Engenharia. 2) A palestra “Mulheres na Engenharia” visou abordar

questões  de  desigualdade  de  gênero  e  machismo enfrentado  por  mulheres  dentro  da

carreira de engenheira. A palestra foi realizada no formato de live utilizando a plataforma

Instagram e foi ministrada pela Engenheira Química Lívia Tizzo e pela petiana Letícia, que

conduziu o andamento da atividade. Esta palestra foi voltada para todos os discentes de

engenharia da Universidade Federal de Uberlândia e comunidade externa. A ministrante

contou sua trajetória e respondeu perguntas coletadas previamente pelo grupo. O tema
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gerou  bastante  discussão  e  comentários  positivos  no  chat da  live,  além  de  muita

representatividade e consequente motivação para as discentes do sexo feminino. 3) Com o

objetivo de informar e auxiliar os discentes, o grupo PET Engenharia Química convidou a

psicóloga clínica Renata Elisa Feitosa Brust para ministrar a palestra de saúde mental no

formato de vídeo, no qual foram abordadas as maneiras de lidar com o isolamento social

durante a pandemia.  Foi falado desde a conscientização da realidade,  importante fator

para  conseguir  enfrentar  a  problemática,  se  informar  das  notícias  através  de  fontes

confiáveis, até o desenvolvimento de novas tarefas tais como cursos online, cozinhar, ler.

O vídeo foi  publicado  no  Facebook do  PET,  e  todos os petianos participaram da sua

divulgação de forma a alcançar o maior número de pessoas possíveis, uma vez que todos

enfrentaram  dificuldades  devido  à  situação  descrita.  4) A  palestra  contou  com  uma

apresentação  geral  do  grupo  PET  feita  pelos  petianos  Lucas  Netto  e  Vitor  Babilônia,

apresentação  da  comissão  da  ATA  pelo  petiano  Felipe  Tolentino,  apresentação  da

comissão  Arte  e  Imagem  pelo  petiano  Vinícius  Francisco,  apresentação  da  comissão

Computação pelo petiano Marcos Vinícius e apresentação da comissão Comunicação e

InterPET pelo petiano Lucas Netto e, por fim, a apresentação do edital pela tutora Érika

Watatanabe .Teve com principal propósito auxiliar os estudantes que se candidataram ao

processo seletivo.

 Resultados alcançados

1.  A  palestra  foi  uma  ótima  oportunidade  de  discussão,  questionamentos  e

esclarecimentos sobre as cotas na Universidade e em outros Programas como o PET. As

discussões foram essenciais  para a formação de discentes como cidadãos respeitosos

com  a  diversidade,  tolerantes;  2. A  palestra  promoveu  grande  conscientização  e

ensinamento sobre o papel dos homens na luta contra o machismo e motivou a sororidade

entre  as  mulheres.  Além  disso,  foi  fundamental  para  desenvolver  os  sentimentos  de

empatia, respeito e solidariedade nos participantes presentes, auxiliando para a formação

de profissionais cada vez mais humanos; 3. A palestra gerou uma discussão construtiva

sobre os aspectos da saúde mental especificamente no momento de pandemia, além do

relato positivo de muitos estudantes ao aplicarem as dicas da psicóloga abordadas no

vídeo; 4. Como resultado da palestra percebeu-se que os candidatos puderam tirar muitas

dúvidas sobre o procedimento de envio do currículo e se interessar mais pelas atividades

desempenhadas pelo grupo PET-Engenharia Química. Também, notou-se que após a live,

o número de inscritos aumentou consideravelmente.

 Registro fotográfico da atividade

1) Étnico-Racial 
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2) Gênero

3) Saúde Mental
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4)Processo Seletivo

_________________________________________________________________________

ATIVIDADE 10: PET Integração

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

 Carga horária para execução da atividade: 4 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

 Data de início: 21/07/2020 Data de fim: 21/07/2020

 Promotor(es) da atividade:

PET Engenharia Química, PET Engenharia Elétrica e InterPET – UFU

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

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

Número de participantes: 28 participantes

 Descrição e justificativa:

O PET Integração é uma atividade de caráter coletivo e integrador, que tem como principal

objetivo promover o conhecimento mútuo entre os grupos PET da Universidade Federal de

Uberlândia  (UFU),  por meio da troca de experiências  e sugestão de atividades.  Dessa
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forma, é possível fortalecer o envolvimento dos grupos com a universidade, estimulando

novas  ideias  para  ensino,  pesquisa  e  extensão,  garantindo  o  crescimento  e

aperfeiçoamento  do programa.  Os grupos foram selecionados  por  meio  de um sorteio

realizado  pelo  InterPET-UFU e  os  petianos  se  reuniram  no  dia  21/07/2020,  de  forma

remota via Google Meet, para formalizarem a atividade.

 Aspectos gerais da atividade:

A  atividade  iniciou-se  com  a  apresentação  pessoal  dos  petianos,  de  uma  forma

descontraída,  com  a  premissa  de  aproximar  os  membros  e  deixar  a  reunião  mais

agradável. Na sequência, cada grupo apresentou suas principais atividades, motivações e

dificuldades ao efetuá-las. Nesse momento, os petianos tiveram a oportunidade de propor,

expor, discutir e receber ideias para um melhor aproveitamento das atividades de ambos

os grupos PET.  O PET Engenharia  Química,  especificamente,  relatou a dificuldade de

adaptar as atividades de extensão para as novas condições, de forma remota, tendo em

vista que essas eram caracterizadas por palestras temáticas, visitas sociais e minicursos

presenciais  nas  escolas  públicas  de  Uberlândia-MG.  A discussão  foi  bem articulada  e

promoveu  o  engajamento  dos  petianos  presentes  em  tentar  buscar  soluções  para  as

dificuldades enfrentadas por ambos os grupos.

 Resultados alcançados:

A avaliação do evento foi positiva, uma vez que a troca de experiências resultou em novas

ideias que podem auxiliar na execução das atividades futuras do PET Engenharia Química

no  modo  online.  Como resultado  imediato,  o  PET  Engenharia  Elétrica  compartilhou  o

formato de uma plataforma usada nos eventos científicos do grupo e que poderá ser usada

na próxima edição da Jornada em Engenharia Química (JORNEQ), do grupo PET EQ.

Além disso, os petianos se mostraram dispostos a estabelecer possíveis parcerias entre os

grupos com o intuito de alcançar resultados mais satisfatórios em suas atividades.

 Registro fotográfico da atividade:

_________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 11: AJUDA-ME QUE EU TE AJUDO

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

 Carga horária para execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 10 horas

 Data de início: 13/05/2020 Data de fim: 04/06/2020

 Promotor(es) da atividade:

Grupo PET – Engenharia Química 

Grupo PET – Engenharia Ambiental e Sanitária

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

Integrantes do grupo PET- Engenharia Química

Integrantes do grupo PET– Engenharia Ambiental e Sanitária

Número de participantes: 20 participantes.

 Descrição e justificativa

Cada grupo PET da UFU possui habilidades e competências inerentes do seu curso de

graduação e que podem ser de interesse de outro grupo PET da UFU. Desta maneira, esta

atividade incentiva a troca de experiência e conhecimentos entre os integrantes dos grupos

PET. Esta atividade vem sendo realizada nos últimos 3 anos com bastante sucesso, como

uma forma de capacitação básica para os integrantes dos grupos PET.

 Aspectos gerais da atividade:

Em decorrência da crise sanitária  ocasionada pela pandemia do novo coronavírus,  em

2020, esta atividade foi  proposta a ser realizada de forma remota. Desta maneira, nos

meses  de  maio  e  junho  ocorreu  uma  troca  de  conhecimentos  através  cursos

característicos  de  cada  grupo  PET.  No  formato  online a  possibilidade  de  atividades

assíncronas possibilita que os integrantes realizarem a atividade em diferentes horários. O

PET Engenharia  Química  confeccionou  o  material  digital  do  minicurso  de  Calculadora

Básica-Cásio FX 82 MS já existente como atividade e realizou o intercâmbio deste material

com o PET Engenharia Ambiental e Sanitária,  assim como disponibilizou petianos para

auxiliar  nas  dúvidas  dos  participantes  e  na  correção  das  listas.  O  PET  Engenharia

Ambiental e Sanitária por sua vez disponibilizou um minicurso de oratória. Os minicursos

foram utilizados pelos dois grupos para oferta aos alunos dos respectivos cursos e também

para os petianos através da plaforma “cousify.me”.

 Resultados alcançados:

Esta atividade resultou em uma integração com o PET Engenharia Ambiental e Sanitária,

sendo este um grupo PET recente. A atividade foi considerada como uma nova experiência

para ambos grupos devido  ao contexto  atual  de adaptação das atividades  para  forma
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remota.  Esta  atividade  resultou  também  em  muitos  ensinamentos  essenciais  para

parcerias  como  a  importância  de  comunicação  mútua  e  clara.  Dessa  maneira,  esta

atividade possibilitou o crescimento mútuo dos grupos participantes de forma que, ambos

se beneficiaram da parceria através da troca de experiências e de conhecimento, e assim

ampliar o aprendizado interno e conhecer o funcionamento das atividades de cada grupo.

 Registro fotográfico da atividade:

________________________________________________________________________

ATIVIDADE 12: Ciclo de debates

 Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações Afirmativas

 Carga horária para execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 3 horas

 Data de início: 04/06/2020             Data de fim: 04/06/2020

 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 

Mesmo no cenário  atual  de pandemia,  a atividade  que costumava ser  desempenhada

presencialmente em grupo foi realizada de forma virtual utilizando a plataforma:  “Google

Meet”. O  PET  Engenharia  Química  UFU  ratificou  a  importância  da  realização  desta

atividade e se disponibilizou a realizar o Ciclo de Debates a fim de incitar a aquisição de

cultura e conhecimentos pelos petianos. Visto que, esse ano foi de grande dificuldade tanto

pessoal como de nova adaptação ao ensino remoto do curso de Engenharia, grande parte

dos discentes se sentiram sobrecarregados e estressados. Dessa maneira, este momento

se mostrou um momento de descontração e discussão de assuntos variados. Os debates

gerados foram discutidos durante a reunião administrativa. Preza-se por obras que incitem
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uma reflexão  sobre  questões  sociais  e  neste  ano  foram  discutidos  assuntos  como  a

importância da educação, diferenças econômico-sociais e o conceito de solidão.

 Aspectos gerais da atividade 

O grupo PET Engenharia Química dispôs-se a assistir ao documentário “Opostos” (2017)

para a realização do Ciclo de Debates. O documentário retrata uma conversa informal, em

que Cietto e Luiz descobrem que suas realidades diferentes e experiências completamente

opostas são conectadas por uma lição de vida impressionante.  Traz questões como a

pobreza,  esforço  pessoal  e  busca  pelo  conhecimento  e  educação.  Além  disso,  o

documentário  possui  uma  grande  revelação  que  causa  surpresa  ao  telespectador  e

provoca um sentimento de inspiração, motivação e de superação de dificuldades. Outro

filme  analisado  foi  o  documentário  “Solidões”-  Oswaldo  Montenegro  (2013), o  drama

apresenta as histórias cruzadas de diversas pessoas solitárias: uma mulher que recusa o

contato com qualquer ser humano desde que perdeu a memória, palhaço trabalhando em

idade avançada, uma mulher a espera do namorado, etc. Em reunião, cada petiano relatou

suas impressões sobre o filme, que reflete muito bem os dias atuais de isolamento social e

solidão.

 Resultados alcançados 

Observou-se  uma  aproximação  dos  petianos  após  o  reconhecimento  de  sentimentos

abordados pelos documentários e identificação de situações semelhantes, de tal forma que

o objetivo da reflexão foi alcançado. Os temas se mostraram atuais e esclarecedores e

geraram uma reflexão a respeito de outros assuntos não relacionados à rotina do curso de

Engenharia  Química.  O  ciclo  de  debates  foi  considerada  uma  atividade  muito

enriquecedora  e  diferenciada  para  discussão  de  assuntos  que  costumam  ser  pouco

discutidos dentro e fora da universidade como solidão, sofrimento, diferenças econômicas

e sociais, perseverança e superação.

 Registro fotográfico da atividade 

________________________________________________________________________
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ATIVIDADE 13: 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: 2 horas

 Data de início:10/10/2020             Data de fim:25/10/2020 

 Promotor(es) da atividade

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA)

Organizadores dos Eventos Sudeste PET UFU 2020

https://xxsudestepet.wixsite.com/sudeste2020 

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

Grupos PET

Número de participantes: 4 petianos. (Ignácio, Jayc, Vinícius e Washington)

 Descrição e justificativa 

Tradicionalmente,  o  PET-EQ  apoia  a  participação  ativa  dos  petianos  nos  eventos

relacionados ao PET. Devido o cenário atual de pandemia, o principal evento da região foi

o  Sudeste  PET  UFU  2020,  organizado  pela  Universidade  Federal  de  Uberlândia.  A

discussão constante sobre os diversos recursos e experiências do Programa de Educação

Tutorial é de grande importância, assim como a articulação de vários grupos PET para

promoção de mais eventos, decisões e mudanças. São sugeridas pautas para discussão

através de formulários e as mesmas são discutidas, registradas e os encaminhamentos e

sugestões são levados para Assembleia Geral do evento. Dessa maneira, os participantes

podem  envolver-se  diretamente  em  prol  de  temas  relevantes  à  manutenção  e  ao

desenvolvimento do programa.

 Aspectos gerais da atividade

Devido à pandemia, o evento foi realizado no formato virtual. Algumas dificuldades foram

encontradas pela organização do evento, como adaptação de formato e financeiro, por

isso, quatro petianos puderam participar do evento representando o grupo PET-Engenharia

Química.  Após  as  inscrições,  os  petianos  foram  divididos  em  grupos  de  discussões

chamados GDT’s. Assim, seguiu-se o cronograma do evento que incluía: 

10 de outubro de 2020 – Sábado

 09:00 às 10:00 - Abertura oficial do evento e lançamento do livro "PET estratégias:

histórias, vivências e experiências"

 10:00 às 11:30 - Mesa redonda "PET em tempos de pandemia".  Live no Canal XX

SudestePET no YouTube

 14:00 às 17:00 - Reunião de tutores - Videoconferência no GoogleMeet
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 14:00 às 17:00 - Reunião de discentes - Live no Canal XX SudestePET no YouTube

11 de outubro de 2020 – domingo

 09:00  ÀS  12:00  -  grupos  de  discussão  e  trabalho  -  Videoconferências  no

GoogleMeets

 14:00 ÀS 17:00 - grupos de discussão e trabalho (continuação) - Videoconferência no

GoogleMeet

12 de outubro de 2020 – segunda

 09:00 ÀS 12:00 - Apresentação de trabalhos - Videoconferências no GoogleMeets

 14:00 ÀS 17:00 - Apreciação e deliberação do regimento da assembleia geral -  Live

no Canal XX SudestePET no YouTube

15 à 20 de outubro de 2020

 Assembleia geral - momento assíncrono - Formulário de votação criado por meio do

GoogleForms

17 de outubro de 2020 - sábado

 09:00 às 12:00 - MOBILIZA PET - Live no Canal XX SudestePET no YouTube

 14:00 às 17:00 - MOBILIZA PET (continuação) -  Live no Canal XX SudestePET no

YouTube

 20:00  ÀS  22:00  -  live de  confraternização  -  Live  no  Canal  XX  SudestePET  no

YouTube

18 de outubro de 2020 - domingo

 14:00 ÀS 17:00 - momento cultural - Live no Canal XX SudestePET no YouTube

24 de outubro de 2020 - sábado

 08:30 às 09:00 - mesa de encerramento - Live no Canal XX SudestePET no YouTube

 09:00  às  12:00  -  assembleia  geral  -  momento  síncrono  -  Live  no  Canal  XX

SudestePET no YouTube

 14:00  às  17:00  -  assembleia  geral  -  momento  síncrono  -  Live  no  Canal  XX

SudestePET no YouTube

25 de outubro de 2020 - domingo

 09:00  às  12:00  -  assembleia  geral  -  momento  síncrono  -  Live  no  Canal  XX

SudestePET no YouTube

 14:00  às  17:00  -  assembleia  geral  -  momento  síncrono  -  Live  no  Canal  XX

SudestePET no YouTube

 Resultados alcançados

Por  meio  desta  atividade  os  petianos  participantes  puderam  compreender  diferentes

realidades enfrentadas por diversos grupos PET e assim, trazer para discussão interna

argumentos para melhorias preventivas. Também, foi positivamente destacado um maior

conhecimento  acerca  de  grupos  de  mobilização  como  MOBILIZA  PET  que  possuem
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grande papel para o desenvolvimento do Programa. Assim, a atividade se mostra de suma

importância, pois promoveu debates, engajamento, aplicação dos direitos como cidadãos,

conhecimentos e melhorias para o Programa de Educação Tutorial como um todo.

 Registro fotográfico da atividade

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 14: PESQUISAS CIENTÍFICAS INDIVIDUAIS

 Natureza da atividade: Pesquisa

 Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 4 horas

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

 Promotor(es) da atividade

Laboratórios de pesquisa da Faculdade de Engenharia Química

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

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

 Descrição e justificativa

Cada  petiano  possui  uma  atividade  de  pesquisa  individual  entre  as  áreas  gerais  da

Engenharia  Química,  as  quais  podem-se  citar:  sistemas  particulados  e  fenômenos  de

transporte,  termodinâmica,  catálise  e  engenharia  das  reações  químicas,  engenharia

bioquímica  e  alimentos,  modelagem,  simulação  e  controle  de  processos  e  engenharia

ambiental.  Esse  desenvolvimento  de  pesquisas  propicia  uma  formação  continuada

abrangente,  motivando  discussão  dos  diversos  temas  entre  os  membros  do  grupo  de

pesquisa.  Além  disso,  a  pesquisa  individual  proporciona  conhecimentos  em diferentes

áreas de atuação na Engenharia Química.

 Aspectos gerais da atividade

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

vagas  de  emprego  através  do  contato  com  alunos  pós-graduação  e  professores
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competentes, melhorar as habilidades laboratoriais dos petianos, aprofundar o contato com

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

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

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

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

 Resultados alcançados 

Os petianos  adquirem habilidades de organização, estudo científico, leitura e escrita de

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

Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, quando possível, como resultados das

atividades realizadas serão feitas apresentações dos trabalhos em eventos e congressos

diversos promovidos pelo país no ramo da Engenharia Química.

Descrição de cada uma das atividades de pesquisa desenvolvidas pelos petianos:

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

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

QUEROSENE

Petiano: Ana Gabriela Martins Silva

Orientador: Ricardo Reis Soares

Período: Março/2020 – Dezembro/2020

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

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

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

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

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

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

objetivo principal avaliar condições operacionais favoráveis e desenvolver catalisador para

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

de alcanos e/ou olefinas na faixa do Querosene. 

Petiano: Ana Luísa Gabriel Santos

Período: Março/2020 – Dezembro/2020

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

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

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

professores especializados nesta área e aguarda retorno.
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Petiano: Antônio Marçal Neto

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

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

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

Petiano: Elmiz Braz da Silva Filho

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

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

Processos de Separação.

Título: ADAPTAÇÃO  DE  MICROALGA  VERDE  CHLORELLA  VULGARIS PARA

UTILIZAÇÃO NA FOTOCATÁLISE DE CROMO HEXAVALENTE EM MEIO ÁCIDO.

Petiano: Felipe Fernades Tolentino

Orientador: Fabiana Regina Xavier Batista

Período: Março/2020 – Dezembro/2020

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

resíduos industriais se tornou uma das principais fontes de pesquisa no mundo. Dentre

eles, o cromo hexavalente, o qual é altamente tóxico diferente do seu estado trivalente,

necessário ao ser humano. Devido aos diversos processos industriais que utilizam esse

metal e geram resíduos problemáticos seguido de tratamentos químicos com alto custo e

insuficiência  no rendimento,  buscam-se bioalternativas  para  o  tratamento  desse  metal.

Uma das possíveis  alternativas  é  o  uso  de algas  associado  aos  processos oxidativos

avançados (POAs). Nesta pesquisa,  será estudado o uso da microalga verde  Chlorella

vulgaris para fotoredução de cromo hexavalente em meio ácido e a sua adaptação para tal

condição.

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

PROCESSO HÍBRIDO DE LIXIVIAÇÃO E BIOLIXIVIAÇÃO.

Petiano: Gabriel Henrique Martins Bonifácio

Professor orientador: Profª. Dra : Juliana de Souza Ferreira

Período: março/2020 a dezembro/2020

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

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

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

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

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

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

a biolixiviação como processos alternativos.
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Título: ESTUDO DA INFLUÊNCIA DE TENSOATIVOS NA FLOTAÇÃO DA APATITA EM

COLUNA.

Petianos: Gabriel Tadato e Vinícius Francisco da Silva

Orientador: Marcos Antonio de Souza Barrozo

Período: março/2020 à dezembro/2020

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

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

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

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

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

Título: ESTUDO  EXPERIMENTAL  E  NUMÉRICO  DE  PARÂMETROS  DE  ENTRADA

“DEM” PARA APLICAÇÕES EM UM MOINHO DE BOLAS.

Petiano: Ignácio Felipe Moraes Medeiros

Orientador: Profº Dr. Cláudio Roberto Duarte

Período: março/2020 à dezembro/2020

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

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

caracterizar tais equipamentos, sendo que a abordagem DEM, ou Lagrangeana, é a mais

utilizada nesse processo. Além disso, este trabalho visa analisar a influência do coeficiente

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

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

realizar  a  simulação  de  todos  os  procedimentos  experimentais.  Dessa  maneira,  a

calibração  será  feita,  e  os  resultado obtidos  experimentalmente  e  via  simulação  serão

comparados.

Título: EXTRAÇÃO SUPERCRÍTICA DE MATRIZES VEGETAIS

Petianos: Jayc Castro Leal e Rodrigo Carrilho da Cunha

Orientadores: Profº Carla Eponina Hori e Erika Ohta Watanabe

Período: março/2020 à dezembro/2020

Resumo: A  Humanidade  vem  percebendo  a  utilidade  extremamente  abrangente  dos

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

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

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

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

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

de  pimenta  utilizando-se  gás  carbônico  supercrítico.  O  objetivo  desse  trabalho  será
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encontrar  as  melhores  condições  de  temperatura  e  pressão  para  obtenção  de  alto

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

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

extração e granulometria das partículas no rendimento dos compostos extraídos.

Petiano: Júlia Barbosa Morais

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

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

Título: PRODUÇÃO DE ETANOL EMPREGANDO SEMENTE DE SORGO

Petianos: Laura Fernandes Milani e Warlen Agnelo Dias.

Orientador: Profº Dr. Ubirajara Coutinho Filho

Período: Março/2020 a Dezembro/2020

Resumo: As  fontes  de  energia  utilizadas  atualmente  para  atender  as  demandas  da

sociedade dependem, economicamente, da utilização de combustíveis fósseis. No entanto,

a  queima  desses  combustíveis  ocasiona  inúmeros  problemas  ambientais devido  às

emissões de gases efeito  estufa,  como dióxido de carbono.  Nesse sentido,  o etanol  é

considerado alternativa viável em substituição aos derivados de petróleo. A produção de

etanol no mundo é crescente, empregando- se diferentes fontes de biomassa, tais como:

amido (milho e grãos de cereais), sacarose (cana-de-açúcar, de beterraba açucareira e

sorgo sacarino) e culturas celulósicas (resíduos vegetais e madeira). No entanto, a cultura

de  sorgo  sacarino  apresenta  características agroindustriais  que  torna  a  matéria-prima

economicamente  promissora  para  essa aplicação.  Sendo  assim,  torna-se  necessário

estudos  para  avaliar  a  viabilidade  dessa biomassa  na  produção  de  etanol.  Nesse

seguimento, o trabalho possui como objetivo quantificar o etanol produzido por meio da

semente de sorgo, empregando diferentes hidrólises para cinco tipos de biomassa. Para

isso, será verificado a capacidade calorífica dos sorgos, a caracterização das biomassas e

a quantificação dos ácidos orgânicos encontrados.

Título:  IMOBILIZAÇÃO  DE  β-GALACTOSIDASE  DE  KLUYVEROMYCES  MARXIANUS

EM DUOLITE A568

Petiano: Letícia Cristina Costa Silva

Professor orientador: Profª Drª Larissa Nayhara Soares Santana Falleiros

Período: Março/2020 a Agosto/2020

Resumo: Consumido  em  todas  as  fases  da  vida,  o  leite  é  considerado  um  alimento

completo, sendo rico em nutrientes e fundamental para o crescimento e desenvolvimento

dos seres humanos. (BUNACIU et al., 2016). Diante da crescente procura por leite e seus

derivados isentos  de  lactose,  faz-se  necessário  o  estudo  da  enzima  β-galactosidase,
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responsável  por hidrolisar  a  lactose  em  glicose  e  galactose,  como  uma  fonte  para  a

fabricação de produtos específicos para os intolerantes.  A enzima pode ser obtida em

plantas,  animais  e microrganismos.  A  levedura  Kluyveromyces  marxianus  tem  se

destacado  por  ser  considerada uma  enzima  segura  para  aplicação  em  processos

biotecnológicos,  além  de  apresentar  um  pH ótimo  em  região  neutra  (REED;

NAGODAWITHANA, 1993). Existem inúmeras vantagens da utilização das enzimas como

biocatalisadores,  como a disponibilidade,  alta  atividade e especificidade.  Entretanto,  há

dificuldades no processo, sendo que há um alto custo de isolamento e purificação das

enzimas, dificuldade com a estabilidade e também alta sensibilidade da enzima. Visto isso,

surge o estudo das enzimas imobilizadas no intuito de atenuar as dificuldades do processo

(KLEN,  2010).  A  imobilização  das  enzimas  traz  como vantagens  a  possibilidade  de

reutilização  da  enzima,  maior  estabilidade  da  mesma, estendendo  a  aplicação  das

enzimas.  Sendo um processo interessante  na utilização  da enzima β-galactosidase  na

indústria de laticínios (KLEN, 2010), porém, não há um método ideal de imobilização, visto

que cada enzima e processo possuem suas especificidades. Diante do exposto, é clara a

necessidade  do  estudo  detalhado  da  enzima  β-galactosidase  para  sua aplicação  em

processos,  como  na  elaboração  de  produtos  para  intolerantes  a  lactose.  Nesse

seguimento, o estudo tem por objetivo estudar a influência das variáveis do processo de

imobilização, como pH, tempo, força iônica, bem como o método empregado e a atividade

enzimática frente a diferentes suportes.

Título: CONCENTRAÇÃO  DA  LUZ  SOLAR  POR  LENTES  FRESNEL  PARA  A

CONVERSÃO DE RESÍDUOS CARBONATADOS EM CAL VIRGEM.

Petiano: Lucas Main Netto

Orientador: Prof. Dr. Luiz Gustavo Martins Viera

Período: março/2020 a novembro/2020 

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

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

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

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

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

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

conversão dos resíduos. 

Petiano: Marcos Vinícius Silvestre 

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

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

da faculdade de Engenharia Química, o qual desenvolve pesquisas científicas aplicadas
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em  sistemas  que  envolvem  fluidos  e  partículas  em  operações  unitárias  da  indústria

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

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

transferência  de  calor  e  massa  e  uso  de  técnicas  nucleares  para  caracterização  de

sistemas multifásicos.

Petiano: Maria Eduarda Ferreira dos Reis

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

A petiana, em 2021, procurará uma pesquisa para iniciar.

Título: USO  DE  SECADOR  ROTATÓRIO  COM  RECHEIO  DE  INERTES  NA

DESIDRATAÇÃO DO CAMU-CAMU.

Petianos: Oscar Fonseca Silva Netto e Thabata do Carmo Fonseca

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

Período: Março/2020 à Dezembro/2020

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

despertado  interesse  pelo  seu  elevado  conteúdo  de  vitamina  C  e  de  compostos

antioxidantes, segundos estudos. Porém, ele é caracterizado por apresentar alto teor de

umidade, sendo necessária a aplicação de técnicas de desidratação. Dentre as técnicas

existentes, o secador rotatório com recheio de inertes tem tido grande relevância uma vez

que  o  equipamento  se  destaca  pela  possibilidade  de  secar  materiais  pastosos  e  por

possuir um produto pós-secagem pronto para comercialização. Para definição da melhor

condição experimental de secagem da polpa, almejando-se a obtenção de um produto com

pouca umidade, baixa atividade de água e de um processo com bom rendimento, foram

explorados os efeitos de diferentes concentrações do agente carreador, responsável por

promover maior estabilidade à secagem devido ao aumento da temperatura de transição

vítrea do  material,  da  temperatura  do  ar,  do  fator  de enchimento  e  da  velocidade  de

rotação durante o processo.

Título: Avaliação da degradação de corantes empregando processos híbridos.

Petiano: Victor Borges Zema Rosa

Orientadora: Professora Dra. Juliana de Souza Ferreira

Período: Março/2020 à Dezembro/2020

Resumo: Os corantes são compostos orgânicos recalcitrantes, ou seja, são persistentes e

de difícil  degradação  por  tratamentos  convencionais,  apresentando alta mobilidade  em

solos e podendo atingir também recursos hídricos. Constituem os principais resíduos da

indústria têxtil e, embora a maioria dos corantes não apresente forma de toxicidade aguda,

seu acúmulo devido a longo tempo de exposição e lenta degradação podem causar efeitos
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crônicos,  contaminantes  e  mutagênicos  para  animais, plantas  e  para  o  ambiente

(DELLAMATRICE et al., 2017).

Os principais corantes sintéticos utilizados na indústria são Indigo Carmine,

Chromotrope 2R, Phenol Red, Safranin T, Rhodamine B, Methyl Orange, Methylene Blue,

Trypan Blue, Acid Black 10 BX, Direct Blue 10 e Malachite Green (DELLAMATRICE et al.,

2017; KATHERESAN et al., 2018).

Como forma de tratamento e controle dessa contaminação,  vários métodos podem ser

aplicados,  dentre  eles:  métodos  de  adsorção,  tratamentos  químicos  e  tratamentos

biológicos.

Dentre  os  tratamentos  biológicos,  destaca-se  a  biodegradação  de  corantes utilizando

microrganismos (fungos,  bactérias,  cianobactérias  e/ou culturas mistas)  como processo

isolado  ou  combinado  com  demais  tratamentos  físico-químicos.  Neste tratamento  é

verificada a degradação do corante dos efluentes em termos da descoloração e produção

de  novos  compostos  durante  o  processo,  sendo  os  corantes consumidos/degradados

como fonte de energia. Algumas vantagens deste processo são degradação simultânea de

diferentes  corantes  e  descoloração  rápida  (cerca  30  horas)  de águas  residuais

(KATHERESAN et al., 2018). Assim sendo, a proposta deste projeto será a investigação de

diferentes métodos químicos (ex, oxidação por processo Fenton) e biológicos, com ênfase

na aplicação de diferentes microrganismos (fungos, cultura mista e cianobactérias) para

degradação de corantes industriais, assim como o uso de diferentes bioadsorvantes. Além

disso, o tratamento deste efluente têxtil poderá ser combinado com a síntese de produtos

de valor agregado.

Título: ESTUDO  EXPERIMENTAL  E  NUMÉRICO  DO  EFEITO  DE  VARIÁVEIS

OPERACIONAIS  E  DE  PROJETO  SOBRE  A  DINÂMICA  DE  PARTÍCULAS  EM

TAMBORES ROTATÓRIOS COM SUSPENSORES.

Petiano: Vítor Babilônia Barcelos

Orientador: Cláudio Roberto Duarte

Período: Março/2020 à Dezembro/2020

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

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

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

primordiais  para  a  rentabilidade  do  bem  submetido  a  esta  operação.  Os  processos

simultâneos de transferência de calor e massa que ocorrem nos secadores rotativos fazem

deles um item de capital significativo para várias indústrias. O projeto e a operação correta

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

de material no tambor e da estimação da quantidade de sólidos para secagem. Portanto,
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esse projeto tem como objetivo avaliar os efeitos das variáveis operacionais e de projeto

sobre a dinâmica de partículas em tambores rotativos com suspensores.

Título: INFLUÊNCIA  DE  NANOPARTÍCULAS  NA  CONTAMINAÇÃO  EM  FLUIDO  DE

CORTE

Petiano: Washington Erly Contato

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

Data: Março/2020 à Agosto/2020

Justificativa: No ano de 2020 devido ao COVID-19 diversos laboratórios de Universidade

Federal de Uberlândia restringiram a entrada de alunos da Iniciação Cientifica para evitar

um número muito grande de pessoas dentro dos mesmos, além disso o falecimento do

professor Wisley Falco Sales devido ao COVID-19, orientador referente a essa pesquisa,

houve  momentos  de  extrema  dificuldade  para  se  estabelecer  horários  presenciais  no

laboratório. Pelo motivo citado acima não foi possível realizar a contaminação do fluido e a

análise do mesmo. A resposta para contornar essa situação foi entrado em acordo com o

Doutorando e o Aluno de Iniciação científica para realizar uma Revisão (Review) sobre

fluido de cortes vegetais  na indústria  para que não fosse um ano “perdido”  devido as

restrições que ocorreram.

__________________________________________________________________

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: 70

 Carga horária de preparação da atividade: 30

 Data de início: 01/04/2020             Data de fim: 31/12/2020

 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: 600 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  2014.  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 2014, pois os

alunos ingressantes após 2014 ainda não estão aptos a colar grau, o que significa que os

dados a partir de 2014 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  e  observou-se  que  as  disciplinas  de  Cálculo  (Cálculo  I  e  II)

apresentaram valores de 30% de reprovação de estudantes. É importante salientar que a

deficiência apresentada nas disciplinas básicas repete-se em disciplinas profissionalizantes

e específicas (Termodinâmica, Balanço de Massa e Energia, Fenômenos de Transporte,

Cálculo de Reatores e Operações Unitárias) apresentando índices de reprovação de cerca

de 33 a 36%. 

 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 poderiam ser obtidos ao final de

2020, quando a primeira turma do semestral estiver apta para colar grau. No entanto, a

suspensão do calendário acadêmico da UFU devido à pandemia pelo novo coronavírus

impossibilitou esse levantamento de dados. 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  oferecidos  de  cálculo,  algoritmos  e

programação  e  calculadora  básica  para  os  alunos  ingressantes.  O  levantamento  das

disciplinas que apresentam maior índice de reprovação de estudantes também é de suma

importância, uma vez que indica que o PET EQ deve persistir no minicurso de cálculo e

continuar com a iniciativa do RevisaPET. Outras ações também sugeridas como resultado

preliminar  deste  projeto  são:  (i)  divulgar  conteúdo  para  melhoria  da  aprendizagem  de

algumas disciplinas, como a iniciativa do RevisaPET; (ii) realizar uma avaliação do curso

com o corpo docente e discente; (iii) envolver o NDE e o Colegiado do Curso nas questões

de evasão, retenção e reprovação do curso.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: CAMPANHA DE DOAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR

Natureza da atividade: Coletiva e Integradora

Carga horária de execução da atividade: 10 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 2 horas

 Data de início: 01/04/2020             Data de fim: 31/12/2020

 Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química,

 Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo):
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Pessoas em condições de vulnerabilidade

 Descrição e justificativa 

Em  parceria  com  outras  entidades  da  Faculdade  de  Engenharia  Química  (Diretório

Acadêmico  e  Empresa  júnior),  o  grupo  PET  Engenharia  Química  organizará  dessa

atividade  de arrecadação  de material  escolar  para  crianças  e  adolescentes  do  ensino

fundamental  e  médio.  O objetivo  central  é  a  conscientização  e  a  preocupação  com a

comunidade.  Os  valores  de  reciprocidade  e  bem-estar  coletivo  munidos  de  uma

arrecadação de objetos de necessidade aos menos favorecidos leva os petianos do grupo

a se engajarem em atividades desse teor social.

 Aspectos gerais da atividade 

Todos os anos, o grupo PET Engenharia Química organiza uma atividade de arrecadação

de  algum  produto  necessário  para  a  comunidade  externa.  O  objetivo  central  é  a

conscientização  e  a  preocupação  com  a  comunidade.  O  planejamento  inicial  era  a

realização de doação de material escolar para crianças e adolescente do ensino médio e

fundamental de Uberlândia. No entanto, devido à pandemia pelo coronavírus, suspensão

das atividades acadêmicas e isolamento social, não foi possível a arrecadação conjunta

deste material. Assim, o grupo decidiu que cada petiano, que tivesse condições, tentaria

ajudar de alguma maneira pessoas ou entidades em condição de vulnerabilidade em suas

cidades. 

 Resultados alcançados

A  tutora  e  os  petianos  se  esforçaram  em  ajudar  as  pessoas  e/ou  entidades  que

necessitaram de auxílio através da compra de alimentos, doações em dinheiro, aquisição

de medicamentos, etc. A pandemia ocasionou desemprego e aumentou a desigualdade

social  em todo  país,  e  os  sentimentos  de  solidariedade,  empatia  e  consciência  social

sempre foram premissas do Grupo PET.

 Registro fotográfico da atividade

Não foram realizados registros fotográficos.

_________________________________________________________________________

12 ATIVIDADES PLANEJADAS E NÃO REALIZADAS 

ATIVIDADE 1: VEM PRA UFU

 Natureza da atividade: Extensão

 Aspectos gerais da atividade 

Devido  às  questões  de saúde  envolvendo  os  casos do  novo coronavírus  no  País,  as

iniciativas do PET Engenharia Química devem estar alinhadas com o isolamento social, no
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intuito  de  que  todos  evitem aglomerações  de pessoas  e  respeitem as  orientações  da

Organização Mundial da Saúde. Considerando a decisão do Comitê de Monitoramento ao

COVID-19/UFU  de  suspensão  de  aulas  e  atividades  acadêmicas  da  UFU  a  partir  de

18/03/2020 devido à pandemia pelo novo coronavírus, todas as atividades que envolviam a

participação  presencial  de  alunos,  docentes  e  técnicos  administrativos  em  educação

também foram suspensas. Desta maneira, a atividade VEM PRA UFU foi cancelada em

2020 pela Universidade Federal de Uberlândia.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 2: Interação com o PET

Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e Integradora

 Aspectos gerais da atividade 

O objetivo  desta  atividade  é  a  integração entre  os  grupos PET e a  comunidade,

através da troca de conhecimentos, levando 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. Devido

às condições sanitárias impostas pela pandemia da COVID-19, esta atividade não foi

organizada pelo InterPET UFU pela necessidade de interação presencial  entre os

grupos PET e comunidade externa.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 3: Visita de caráter social

 Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e Integradora

 Aspectos gerais da atividade 

O objetivo desta atividade é cooperar com a comunidade local, transformando as pessoas

que  necessitam  de  auxílio,  da  mesma  forma  que  enriquece  e  conscientiza  aqueles

dispostos  a  oferecer  ajuda.  As  atividades  consistem de  oficinas  de  práticas  de  física,

envolvendo material de simples acesso para demonstração dos fenômenos envolvidos de

uma  forma  didática  e  descontraída.  No  entanto,  devido  às  condições  sanitárias  em

decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19) e as orientações da

Organização Mundial de Saúde, esta atividade de cunho prático e presencial que ocorreria

em centro de assistência de crianças ou abrigo infantil não pode ser realizada.

__________________________________________________________________________
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ATIVIDADE  4:  Participação  e  apresentação  de  trabalhos  em  eventos

científicos

 Natureza da atividade: Pesquisa

 Aspectos gerais da atividade

Os Congressos Científicos Nacionais da área de Engenharia Química, como o Congresso

Brasileiro  de  Engenharia  Química,  o  Encontro  Brasileiro  de  Adsorção,  o  Congresso

Brasileiro de Sistemas Particulados e semanas acadêmicas foram cancelados em 2020

devido à pandemia pelo coronavírus. Dessa maneira, os petianos não puderam participar

e/ou publicar trabalhos referentes as suas pesquisas individuais.

__________________________________________________________________________

ATIVIDADE 5: XXIV JORNADA EM ENGENHARIA QUÍMICA

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

 Aspectos gerais da atividade

A Jornada de Engenharia Química é um evento realizado pelo grupo PET-EQ desde 1992.

O evento estaria em sua 25ª edição em 2020 e tinha como principais metas contribuir para

a complementação da formação acadêmica dos discentes por meio de atividades como

minicursos  e  palestras  sobre  os  assuntos  atuais  e  relevantes  da  área  de  Engenharia

Química. Além disso, o evento conta com visitas técnicas e apresentação oral de trabalhos

de pesquisa. Devido à crise sanitária decorrente da pandemia do coronavírus, o Comitê de

Monitoramento ao COVID-19/UFU suspendeu as atividades acadêmicas na Universidade.

Com a impossibilidade de realização das atividades na forma presencial, o grupo PET UFU

precisou  adaptar  todas  as  suas  atividades  para  o  formato  remoto,  o  que  exigiu  uma

reorganização do planejamento e elaboração de todos os minicursos oferecidos pelo grupo

na forma remota. A sobrecarga de atividades e o tempo exíguo para organização de um

evento de grande porte fizeram com que o PET EQ optasse por não realizar a sua semana

acadêmica.  No  entanto,  para  atender  às  demandas  dos  alunos  da  graduação  em

Engenharia Química, o PET EQ organizou 05 palestras no formato de lives no seu canal

do YouTube, conforme pode ser observado no item 13 deste relatório.
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13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO 

ATIVIDADE 01: Palestras Técnicas / 1. Mercado de Trabalho na Engenharia 

Química: Como se Preparar; 2.O Ensino remoto na Engenharia Química; 3. 

Como se diferenciar no mercado de trabalho; 4. Atuação do Engenheiro 

Químico na Polícia Federal; 5. Processo de Cerveja caseira.

Natureza da atividade: Ensino

Carga horária de execução da atividade: 8 horas

 Carga horária para preparação da atividade: 30 horas

 Data de início: 01/04/2020          Data de fim: 25/09/2020

 Promotor(es) da atividade: 

Palestra 1: PET Engenharia Química

Palestra 2: PET Engenharia Química e Diretório Acadêmico Engenharia Química

Palestra 3: PET Engenharia Química 

Palestra 4: PET Engenharia Química 

Palestra 5: PET Engenharia Química 

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

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia

Comunidade externa

Palestra 1: Número de participantes: média de 60 participantes na plataforma Youtube

Palestra 2: Número de participantes: média de 80 participantes na plataforma Youtube

Palestra 3: Número de participantes: média de 55 participantes na plataforma Youtube

Palestra 4: Número de participantes: média de 45 participantes na plataforma Youtube

Palestra 5: Número de participantes: média de 40 participantes na plataforma Youtube

 Descrição e justificativa

As  lives  técnicas foram um meio que o grupo PET Engenharia Química encontrou para

atender  os  interesses  dos  discentes,  contemplando,  assim,  diversas  áreas  do

conhecimento técnico e científico em Engenharia Química. Nesse sentido, a atividade teve

como principais  metas  contribuir  para  a  complementação  da formação  acadêmica  dos

discentes  por  meio  de palestras  sobre  assuntos  atuais  e  relevantes.  Além disso,  esta

atividade apresentou um panorama atualizado do mercado de trabalho e cenário científico,

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

Tecnológico e o papel que o futuro engenheiro deverá desempenhar.

 Aspectos gerais da atividade

Todas as palestras foram feitas utilizando a plataforma Youtube e para a realização das

transmissões  se  utilizou  o  software  OBS  (Open  Broadcaster  Software) As  palestras
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realizadas foram: 1) A palestra “Mercado de Trabalho na Engenharia Química: Como se

Preparar” realizada no canal do  Youtube do PET Engenharia Química, ministrada pelos

petiano Ignácio Felipe com a participação da Maria Carolina Falcomer, engenheira química

formada pela UFU atuando como engenheira de processos na Bayer. Esta palestra teve o

objetivo de fornecer um maior  conhecimento sobre o mercado de trabalho na área de

engenharia química. A convidada contou sua trajetória e respondeu perguntas coletadas

previamente pelo grupo. 2) A palestra “O Ensino remoto na Engenharia Química” visou

abordar questões de como seria realizado o ensino remoto no curso de graduação de

engenharia química, a live foi ministrada pelo petiano Felipe Tolentino e pela discente Ana

Carolina e com a participação da tutora do PET engenharia química e coordenadora do

curso  Erika  Watanabe.  A  palestra  se  dividiu  em  duas  partes  sendo  a  primeira  uma

explicação de como ocorreria o ensino remoto na UFU e posteriormente, um momento em

que a coordenadora Erika esclareceu dúvidas dos participantes. Esta palestra teve como

principal propósito auxiliar os estudantes para a etapa remota do curso proposta em 2020.

3) A live “Como se diferenciar no mercado de trabalho” foi ministrada pelo petiano Gabriel

Tadato e com a participação do engenheiro químico Rodrigo Miro, que atualmente trabalha

embarcado  na  empresa  Petrobras.  O  convidado  se  apresentou  e  depois  respondeu

algumas perguntas pré selecionadas pelo grupo, utilizando a rede social Instagram, sobre

o  tema  proposto.  Além  disso,  ao  término  das  perguntas  previamente  coletadas  foram

realizadas  perguntas  feitas  pelos  participantes  no  chat. 4) A  palestra  “Atuação  do

Engenheiro Químico na Polícia Federal” foi ministrada pela petiana Thabata do Carmo e

pela docente Juliana Ferreira, com a participação do perito criminal federal Mario Henrique

Santana. A apresentação realizada mostrou sobre a atuação do Engenheiro Químico na

Polícia Federal, o convidado apresentou seus conhecimentos sobre: técnicas de análise

como cromatografia (CLAE), técnicas de identificação de compostos por espectrometria de

massa,  química  forense,  análise  de  agrotóxicos  e  produtos  farmacêuticos.  Além disso

contou  sobre  sua  carreira  e  forneceu  sugestões  sobre  os  processos  seletivos  que  o

ministrante já havia realizado. 5) A palestra “Processo de Cerveja Caseira” foi ministrada

pelos petianos Warlen e Felipe Tolentino e a docente Juliana Ferreira, com a participação

do cervejeiro e sommelier de cerveja Fernando Fontoura. Na live o convidado contou sobre

a sua história e sua Cervejaria Matrona, bar itinerante, levando a cultura cervejeira para a

cidade de Uberlândia e região. Ademais, a live teve como objetivo mostrar um pouco do

processo  de  fabricação  de  cerveja  caseira  aos  estudantes  de  engenharia  química,

explicando  cada  uma  das  etapas  de  fabricação  da  cerveja,  equipamentos  utilizados,

insumos, etc.

 Resultados alcançados
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As  palestras  neste  formato  de  lives foram  muito  bem  recebidas  pelos  estudantes  de

engenharia química sendo a atividade de maior adesão do ano de 2020. Além disso, para

o grupo foi muito gratificante e enriquecedor, visto que, para os petianos ministrantes foi

uma ótima experiência de oratória e de interação com o público participante. Além disso,

esta  atividade  possibilitou  a  criação  de  vínculos  do  grupo  PET  EQ  com  profissionais

qualificados,  proporcionando novas parcerias para atividades futuras. Ademais,  o grupo

também aprendeu o uso de novos softwares que podem ser utilizados posteriormente, e

um novo canal para divulgação e postagem de atividades onlines. Notou-se também que

após  as  lives,  o  número  de  inscritos  do  canal  aumentou  consideravelmente  e  muitas

sugestões de temas para próximas palestras foram fornecidas pelos alunos do curso.

 Registro fotográfico da atividade

Palestra 1

Palestra 2
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Palestra 3

Palestra 4

Palestra 5
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_________________________________________________________________________

14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO 

14.1 Atividades de língua estrangeira

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

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

Por meio dos Seminários em Língua Estrangeira realizados em 2020, 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 propô-se a assistir filmes

conjuntamente e realizar um debate sobre o assunto tratado no filme. Esta atividade é
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bastante enriquecedora, pois é possível conhecer diferentes pontos de vista e realizar uma

discussão que extrapola a ficção para problemas do cotidiano. Além disso, a realização de

atividades em conjunto, fora do ambiente acadêmico, possibilita maior interação, diversão

e espírito coletivo entre os integrantes do grupo PET.

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. No ano de 2020, em função da pandemia pela COVID-19 e necessidade de

isolamento  social,  não  foi  possível  a  realização  de  confraternização  presencial.  As

confraternizações ocorreram de forma remota no ingresso dos novos integrantes no grupo,

nas despedidas de petianos e também para discussões sobre o Planejamento do próximo

ano.  Estes  eventos  reúnem  todos  os  petianos  e  a  presente  tutora  como  forma  de

descontração, conversas informais e oportunidade de afinidade entre os integrantes do

grupo.  Atividades  como  esta  são  de  suma  importância  para  maior  interação,

autoconhecimento do grupo, conhecimento das individualidades, o que facilita o trabalho a

ser realizado coletivamente e também a tutoria.

Atividades culturais promovidas pelo InterPET UFU: ao longo do ano de 2020, o grupo

InterPET UFU promoveu o PET Integração para interação entre os grupos PET da UFU.

Esta  atividade  foi  de  grande  importância  para  estimular  a  união  entre  os  petianos,

possibilidades de parcerias e momentos de descontração. A participação dos grupos PET

nesta atividade é vital para apoiar o InterPET-UFU, o qual tem se esforçado nos últimos

anos  para  a  consolidação  das  suas  atividades  e  para  maior  e  melhor  interação  e

conhecimento dos grupos PET da UFU.

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

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

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

disso,  a  capacitação  dos  petianos  permite,  futuramente,  o  preparo  e  ensino  de  tais

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 2020 com a

aprovação de 8 novos petianos ao grupo. O processo foi realizado em uma fase única para

a seleção de candidatos,  contando com provas de apresentação oral  e  entrevista.  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

em 2021, 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. Devido à crise sanitária ocasionada pela pandemia do coronavírus, as

reuniões foram realizadas de forma remota com a utilização do “Google Meet”. As reuniões

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

com o calendário e os eventos programados.  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  adquira  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, submissão e revisão de trabalhos pelo comitê científico.

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

e YouTube, como um esforço para redução da divulgação em papel.

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.  O Coordenador do Projeto

CAPES-BRAFITEC  realiza  uma  apresentação  sobre  oportunidade  de  mobilidade  para

França para estudos de 1 ano ou 2 anos (duplo diploma) através do Projeto BRAFITEC e

também  do  Programa  Eiffel  da  França.  O  Coordenador  mostra  as  Universidades

Francesas parceiras e fala da necessidade de aprendizado do francês e do nível requerido.

Além disso, estudantes que retornaram de mobilidade estudantil relatam suas experiências

aos  estudantes,  aprendizado  obtido,  projetos  acadêmicos  realizados  e  estágio  em

empresas. Apesar da dificuldade de mobilidade internacional e nacional no atual momento,

o PET EQ acredita que a divulgação desta oportunidade é de grande importância para que

os  alunos  se  preparem  no  estudo  de  idiomas,  documentação,  CRA  necessário,  para

futuramente terem a opção de ampliar a sua formação acadêmica.

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 e Divulgação

e (5)  Organização.  Esta estrutura de organização interna permite que todos os alunos

desempenhem tarefas  em grupo  relacionadas  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.

15 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

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

referência do relatório. 
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Devido  à  pandemia  pelo  novo  coronavírus,  os  congressos  e  encontros  da  área  de

Engenharia  Química  foram  cancelados.  Em  virtude  dessa  condição  excepcional,  os

petianos não conseguiram apresentar trabalhos referentes as suas pesquisas individuais

no ano de 2020.

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL 

16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades

acadêmicas do grupo

A Faculdade tem sido participativa na Mostra FEQUI, com a participação do Diretor

da Faculdade e aquisição de brindes para os ingressantes. A Faculdade de Engenharia

Química (FEQUI) também disponibiliza a sala de reuniões para atividades e reuniões do

PET EQ, assim como a sala de informática para os minicursos oferecidos pelo grupo. No

ano de 2020, esta participação foi menos efetiva, uma vez que não tivemos atividades

presenciais na UFU. Porém com a nova estruturação do site da FEQUI, todas as entidades

da Faculdade puderam divulgar seu site, o que facilitou o contato de outros grupos PET e

alunos  interessados.  A  Faculdade  de  Engenharia  Química  também se disponibilizou  a

comprar cadeiras para a sala do PET, uma vez que não é possível a compra deste material

com o valor do custeio.

A disponibilidade da Prefeitura Universitária  na reserva de espaço físico para a

realização da Mostra FEQUI em 2020 foi de suma importância.

Além disso,  a disponibilidade da Pró-reitoria  de Extensão no esclarecimento  de

dúvidas  sobre  as  atividades  de  extensão  na  pandemia,  SIEX  e  editais  auxilia  na

organização e execução 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 no ano de 2020 foi essencial para o grupo PET EQ.

A  realização  de  reunião  com  os  tutores  para  conhecimento  das  atividades  a  serem

realizadas durante o período da pandemia e isolamento social foi de suma importância

para o replanejamento das atividades do PET EQ. As orientações fornecidas pelo CLAA

para os grupos PET foram bastante efetivas e gostaria de elogiar  a disponibilidade em

auxiliar do Prof. Jesiel e da técnica Mônica. Outro momento de grande importância para

esclarecimentos foi a reunião sobre o custeio com os tutores PET MEC. A discussão, troca
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de experiências, depoimentos dos tutores e sugestões foram de muita relevância para o

gasto do custeio, diante da atual situação.

A criação do grupo de WhatsApp e de e-mail para os tutores dos grupos PET da

UFU pelo CLAA auxiliam os tutores nas dúvidas comuns, procedimentos realizados e troca

de ideias e conhecimento.

Uberlândia, 24 de fevereiro de 2021.

_______________________________________________
Tutora: Erika Ohta Watanabe
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