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1 IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 
 
Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Uberlândia  
Pró-Reitor(a) responsável pelo PET na UFU: 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: http://www.petequfu.com.br 
Data da criação do Grupo: Novembro/1991 
Natureza do Grupo:  
( X ) Curso específico: Engenharia Química 
(   ) Interdisciplinar: ................................................  (nomes dos cursos)  
(   ) Institucional: ..................................................... (nome(s) do(s) curso(s))  
 
 
3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 

 
Nome do(a) tutor(a): Danylo de Oliveira Silva 
E-mail do(a) tutor(a): danylo@ufu.br 
Titulação e área: Doutor em Engenharia Química 
Data de ingresso do(a) tutor(a) (mês/ano): Junho/2021 

 
 

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 

 
 

http://www.petequfu.com.br/


 

 

5 RESUMO DAS ATIVIDADES  
Marque com um “X” todas as opções de “Natureza da atividade” que sua atividade se encaixar, destacando com um “X” em vermelho a Natureza principal da atividade. 
A ordem das atividades apresentada nesta tabela deverá ser a mesma a ser apresentada no texto.  
As atividades internas e administrativas do Grupo, indicadas na Seção 8, não precisam constar nesta tabela. 
 

 

ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

No Nome da atividade 

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

Público esperado 
(quantidade de participantes) Ensino Pesquisa Extensão 

Coletiva e 
Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

01 
Organização e realização 
da XXV e XXVI MOSTRA 
FEQUI 

X    X   70 

02 
Ciclo de seminários em 
língua portuguesa 

X   X    19 

03 
Ciclo de seminários em 
língua estrangeira 

X   X    19 

04 Minicursos X    X   100 

05 
Cursos de capacitação 
dos petianos 

X   X    18 

06 Projeto Coletivo X X X   X  300 

07 RevisaPET X    X   150 

08 
XXV Jornada em 
Engenharia Química 

X X   X   200 

09 Vem pra UFU   X     300 

10 Vem pra Engenharia    X     100 

11 Palestras Temáticas   X   X  50 

12 Interação com o PET   X X    50 

13 PET Integração    X    25 

14 Ciclo de Debates    X  X  19 

15 UFU na Escola   X X  X  500 



 

 

 

ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

No Nome da atividade 

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

Público esperado 
(quantidade de participantes) Ensino Pesquisa Extensão 

Coletiva e 
Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros 

16 Visita Técnica    X   X 19 

17 
Campanha de 
Arrecadação 

  X X    30 

18 

Participação e 
apresentação de 
trabalhos em eventos 
científicos 

 X      18 

19 
Participação de eventos 
relacionados ao PET 

   X    18 

20 Ajuda-me que te ajudo X   X    25 

22 PET Intercâmbio    X    25 

23 Avaliação Interna    X    19 

24 Integração Interna    X    19 

25 
Pesquisas científicas 
Individuais 

 X      18 
 

* Atividades concebidas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção. 
 
 

  



 

 

6 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS PLANEJADAS 
 

No Nome do petiano Título da pesquisa 
Possui 

Registro? 
(sim ou não) 

Data de início 
Previsão de 

término 

01 Ana Gabriela Martins Silva Estudo de catalisadores a base de ferro promovidos por 
cobre na reação de hidrogenação de CO/CO2 à 
hidrocarbonetos na faixa do querosene. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

02 Ana Luísa Gabriel Santos Estudos envolvendo modelagem e simulação através de 
um simulador de processos comercial. 

Sim Junho/2021 Junho/2023 

03 Ângelo Fernandes Diniz Estudo da pirólise rápida assistida por micro-ondas de 
bagaço de malte. 

Sim Janeiro/2022 Dezembro/2022 

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

Sim Junho/2021 Junho/2022 

05 Elmis Braz da Silva Filho Estudo da pirólise rápida catalítica de bagaço de malte 
assistida por micro-ondas 

 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

06 Felipe Fernandes Tolentino Construção de plataforma analítica automatizada para 
monitoramento de ozônio gasoso em ambientes internos 
e externos. 

Sim Setembro/2021 Dezembro/2022 

07 Gabriel Nunes Santana A definir - - - 

08 Gabriel Henrique Martins Bonifácio Recuperação de lítio e cobalto de baterias de íons de lítio 
por processo híbrido de lixiviação e biolixiviação 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

09 Júlia Barbosa Morais Estudo de processos físico-químicos e biológicos para 
remoção de corantes. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

10 Lucas Macedo Silva A definir - - - 

11 Lucas Main Netto Concentração da Luz Solar por Lentes Fresnel para 
Conversão de Resíduos Carbonatados em Cal Virgem. 

Sim Março/2021 Março/2022 

12 Marcos Vinícios Silvestre Construção de plataforma analítica automatizada para 
monitoramento de ozônio gasoso em ambientes internos 
e externos. 

Sim Maio/2021 Dezembro/2022 

13 Maria Eduarda Ferreira Reis  Computação científica em linguagem “python” para o 
desenvolvimento de processos químicos. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 



 

 

No Nome do petiano Título da pesquisa 
Possui 

Registro? 
(sim ou não) 

Data de início 
Previsão de 

término 

14 Maria Fernanda Lindquist Chicote  Avaliação do potencial do processo Fenton e sua 
combinação com sonicação e luz UV e de processos 
biológicos na remoção de compostos oresentes em 
efluentes de indústria têxtil. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

15 Marina Ferreira de Castro A definir  - - - 

16 Rodrigo Carrilho da Cunha Identificação de metabólitos por espectrometria de 
massas em extratos das folhas de Piper fuligineum 
através de extração supercritica e Avaliação da atividade 
antiviral in sílico contra o SARS-CoV-2 

Sim Novembro/2020 Abril/2022 

17 Thiago de Almeida Melo A definir - - - 

18 Vinícius Francisco da Silva Construção de plataforma analítica automatizada para 
monitoramento de ozônio gasoso em ambientes internos 
e externos. 

Sim Maio/2021 Dezembro/2022 

 

Os petianos que ainda não têm pesquisa individual definida na ocasião do planejamento das atividades, devem ser citados com a informação “a definir” no campo “Título da 
pesquisa”. Ressaltamos a obrigatoriedade de que todos os petianos desenvolvam pelo menos uma pesquisa individual no período de sua permanência no Grupo PET.  
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7 ATIVIDADES PLANEJADAS 
 

 

ATIVIDADE 1: ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA XXV E XXVI 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: 25 horas 

• Data de início: 03/05/2022 e 20/09/2022 Data de fim: 04/05/2022 e 21/09/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

Faculdade de Engenharia Química - UFU; 

Coordenação do curso de Engenharia Química - UFU; 

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

Destinado aos alunos ingressantes do curso de Engenharia Química da UFU nos semestres 

de 2021-2 e 2022-1. As mostras contam com cerca de 70 alunos ingressantes nesse período. 

• Descrição e justificativa 

A Mostra FEQUI vem sendo realizada desde 2002 semestralmente e durante o ano de 2022 

terá as edições XXIV e XXV. A atividade propõe a recepção, acolhimento e orientação das 

principais dúvidas dos discentes ingressantes no curso de Engenharia Química da 

Universidade Federal de Uberlândia. Os pontos apresentados no evento envolvem as 

principais áreas que o profissional de Engenharia Química pode atuar e as linhas de pesquisa 

que a faculdade oferece para seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Ainda são 

apresentadas as entidades acadêmicas, as oportunidades de bolsas auxílio, pesquisa e 

monitoria além das oportunidades de intercâmbio nacional e internacional, iniciação científica, 

monitoria, dentre outras. A ideia do evento é promover o contato dos ingressantes com a 

comunidade acadêmica, Diretoria, Coordenação do curso e informar aos alunos ingressantes 

sobre as oportunidades presentes na unidade. 

• Objetivos 

O principal objetivo da realização da Mostra FEQUI é apresentar aos ingressantes as 

oportunidades disponibilizadas na Universidade Federal de Uberlândia durante sua vida 

acadêmica. Dessa forma, são informados os programas de bolsas que a instituição 

disponibiliza para o apoio aos universitários, como as de intercâmbio, de assistência 

estudantil, monitoria, iniciação científica, dentre outros. Apresentam-se também os núcleos 

de pesquisas e alguns de seus projetos, as entidades presentes na UFU e demais grupos de 

extensão realizadas na Universidade. Isso faz com que os alunos entendam a importância 

desse tripé para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, além das possibilidades de 

inserção em diferentes grupos e integração entre os corpos docente e discente da Faculdade 



 

 

e possível que os ingressantes tenham conhecimento das possibilidades que têm para 

prosseguirem com êxito em sua graduação. 

• Metodologia proposta para sua realização 

A Mostra FEQUI é realizada em duas tardes e conta com a abertura feita pela Diretoria da 

Faculdade, Coordenação da Graduação e um representante do grupo PET- Engenharia 

Química. A primeira atividade envolve uma dinâmica com os ingressantes, com a finalidade 

dos alunos e petianos se conhecerem. Após, são apresentados através de palestras os 

núcleos de pesquisa presentes na FEQUI, depoimentos de alunos da Pós-Graduação, 

egressos de intercâmbio e ex-alunos que atuam como engenheiros químicos. No segundo 

dia, são apresentadas as entidades presentes na Universidade (por exemplo: ENACTUS, 

CVU, AIChE, entre outros), além de um tour que é realizado pelo grupo PET para mostrar 

todos os laboratórios de ensino e pesquisa da Faculdade de Engenharia Química, 

atendimento ao aluno, reitoria e outros locais de interesse dos alunos. 

• Resultados esperados 

Através da atividade, os discentes têm a oportunidade de conhecer os setores que serão 

necessários para sua graduação, entre eles temos as Bibliotecas, Restaurante Universitário, 

Reitoria, Coordenações de Curso, entre outros. Outro objetivo é fazer com que os 

ingressantes entendam o que é a engenharia química, suas áreas de atuação profissional e 

oportunidades dentro no curso. Espera-se que as apresentações façam com que os alunos 

tenham interesse de conhecer e/ou de participar de alguma das áreas de pesquisas e núcleos 

que integram a Faculdade de Engenharia Química da UFU e queiram ingressar em grupos 

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

disso, espera-se que o evento possa motivar e integrar os alunos ingressantes para melhorar 

a adaptação na cidade e no curso, diminuindo a evasão de alunos no início da graduação. 

• Método de avaliação da atividade 

Durante o evento os alunos serão instigados a apresentarem as dificuldades e dúvidas que 

não foram supridas sobre a Universidade e o curso de graduação. No último dia da atividade, 

é disponibilizado um espaço para os participantes se manifestarem e apontarem os aspectos 

positivos e negativos da atividade. Essas informações são pautadas e discutidas pelo grupo 

PET-EQ em reunião e utilizadas no ROA (relatório de otimização da atividade). 

_________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 2: CICLO DE SEMINÁRIOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 
 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 18 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 



 

 

• Data de início: 10/02/2022     Data de fim: 24/02/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química. 

Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ e tutor. 

• Descrição e justificativa 

A habilidade de falar em público é de extrema importância para o mercado de trabalho e 

muitas vezes essa não é ensinada no ambiente universitário. Dessa forma, as apresentações 

em língua portuguesa permitem o desenvolvimento da capacidade de preparação, síntese e 

apresentação de determinado assunto para uma plateia. Além disso, a atividade consiste em 

exercitar as habilidades de oratória, síntese e repasse de conhecimentos sobre temas 

acadêmicos, políticos ou sociais de maneira concisa e coerente. Assim, preparando os 

apresentadores para diversas situações de sua vida cotidiana e/ou profissional que exijam a 

exposição de temas de forma clara e objetiva. 

• Objetivos 

Um dos objetivos dessa atividade é o desenvolvimento e aprimoramento de competências 

que envolvem a oratória, síntese e apresentação de ideias, capacidade de organização de um 

determinado assunto e linguagem corporal frente a uma plateia. Dessa forma, é possível que 

os petianos criem técnicas que os possibilitem abordar e discutir diversos temas apresentados 

em seu cotidiano de forma concisa e coerente apresentando os seus pontos de vistas e 

adquiram conhecimentos em vários assuntos por meio da discussão dos assuntos tratados. 

• Metodologia proposta para sua realização 

O Ciclo de Seminários em Língua Portuguesa será composto por apresentações orais, em 

que cada petiano deverá escolher um tema de sua preferência, desde assuntos técnico-

científicos até assuntos mais diversos como fatos curiosos, filmes, entre outros que se 

relacionam com a atualidade. Esses temas diversos, têm por objetivo contribuir para uma 

formação mais eclética e globalizada que ajudem na formação profissional e pessoal dos 

participantes em seus pensamentos críticos. No caso das apresentações que envolvam suas 

pesquisas individuais, o objetivo é a preparação para congressos e eventos científicos, além 

da divulgação de conhecimentos técnicos. Cada exposição deve durar cerca de 20 a 30 

minutos e contam com a preparação de materiais que ajudem o apresentador. 

• Resultados esperados 

Com essa atividade, espera-se que os petianos possam aprimorar sua criticidade através de 

questionamentos e sugestões que ajudem no desenvolvimento dos demais membros do 

grupo de forma uniforme. Além disso, o aprofundamento e pesquisa de temas atuais para a 

exposição, tem como propósito fazer com que os participantes se interessem por assuntos 

que impactam de diversas formas a sociedade, fazendo com que haja uma troca de 



 

 

experiências, opiniões e fatos para um debate que acrescente em seu desenvolvimento 

pessoal. Ademais, os seminários que envolvam as pesquisas individuais, desejam capacitar 

e aprimorar os petianos para apresentações orais em eventos científicos. 

• Método de avaliação da atividade 

Após cada seminário, todos os participantes são incentivados a se manifestarem através das 

suas opiniões, pontos de melhoria da exposição e discussão do tema exposto. Para as 

apresentações das pesquisas individuais, os orientadores podem participar do seminário e 

discutir o tema. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

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 de preparo da atividade: 12 horas 

• Data de início: 06/09/2022       Data de fim: 13/09/2022 

• Promotor(es) da atividade: Grupo PET Engenharia Química  

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química. 

Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ e o professor tutor. 

• Descrição e justificativa 

Tendo ciência da essencialidade do conhecimento e domínio da língua inglesa nos tempos 

atuais para a execução de diversas atividades cotidianas, e a necessidade de nos tornarmos, 

e sermos, profissionais com diferentes atribuições e hard skills, a fim de superarmos a 

demanda do mercado atual, em que se torna cada vez mais recorrente a requisição do idioma 

inglês para a realização de etapas seletivas, o grupo PET Engenharia Química visa trabalhar 

tal temática através do Ciclo de Seminários em Língua Inglesa. Os seminários apresentados 

buscam desenvolver nos petianos a capacidade destes de prepararem uma apresentação em 

língua inglesa, desde a separação do material de referência, até o perfil comportamental 

durante sua apresentação, como postura e oralidade. Teremos como plateia os petianos e o 

tutor, e salienta-se, que se caso não seja possível a realização desta atividade de modo 

presencial na Universidade, por questões sanitárias atribuídas a pandemia do Covid-19, o 

seminário em língua inglesa será realizado remotamente através de plataformas de tecnologia 

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

remota promove a facilitação na participação de membros egressos não residentes na cidade 

da Universidade, e também convidados. 

• Objetivos 



 

 

O foco central da realização do ciclo de seminários em língua inglesa é proporcionar ao 

petiano a possibilidade de praticar e desenvolver sua pronúncia, vocabulário e fluência na 

língua inglesa, além de aprimorar a capacidade de organizar ideias, falas, e aprimorar sua 

postura durante o processo de apresentação. É importante ressaltar, que outro benefício é a 

disseminação de conhecimentos em outro idioma para o grupo, e também, como a temática 

destes seminários é de escolha do próprio autor, o desenvolvimento da criatividade se faz 

presente, e ocorre a promoção e o enriquecimento na discussão de diversos assuntos pelos 

membros. 

• Metodologia 

Cada seminário tem um tempo reservado de 30 min para apresentação e é de 

responsabilidade do petiano a confecção de todo o material a ser apresentado. Como a 

temática é livre, o membro executante apresenta total liberdade de escolha acerca do que 

pretende compartilhar com o grupo, porém, nota-se que comumente abordam-se temáticas 

que visam a contribuição para o grupo no que tange o universo técnico-científico, econômico 

e social, ou abordagens que fazem referência à aplicação cotidiana da língua estrangeira em 

questão, a fim de proporcionar além de uma absorção de conhecimentos, um enriquecimento 

gramatical. Dessa forma, é possível proporcionar uma grandiosa socialização de 

conhecimentos entre os integrantes do grupo. Além disso, esta atividade ocorrerá no segundo 

semestre do ano, a ser realizada presencialmente, ou remotamente, mediante as condições 

citadas anteriormente. 

• Resultados esperados 

Espera-se que com o ciclo de seminários na língua estrangeira em questão, o membro 

consiga aperfeiçoar competências como dicção, oralidade, pronúncia, domínio gramatical e 

postura frente a cenários em que a língua inglesa é requisitada, desde apresentações de 

cunho acadêmico, até a participação de etapas seletivas durante a concorrência de uma vaga 

empresarial. Além disso, almeja-se que com o processo de preparação do seminário, o 

petiano possa aprimorar sua criatividade ao longo da estruturação do material de 

apresentação, além de seus argumentos visando o foco da discussão a ser abordada. 

• Método de avaliação da atividade 

Logo após a apresentação ser realizada, um tempo é ofertado aos participantes para que 

estes realizem críticas, sugestões e elogios, a fim de proporcionar um maior crescimento 

daquele que está apresentando. Todos são incentivados a participarem do processo de 

feedback, e além disso, o grupo realiza, se necessário, correções quanto ao vocabulário e 

pronúncia do apresentador, visando a efetividade da prática do ciclo de seminários. 

__________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

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

Básicas de Cálculo; 3. Matemática Básica para a Introdução à Engenharia Química; 4. 

Introdução ao Phyton; 5. Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES; 6. Excel Básico 

Aplicado à Engenharia Química; 7. Introdução ao R. 

 

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

• Carga horária de execução da atividade: 120 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 50 horas 

• Data de início: 05/01/2022           Data de fim: 12/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

1. Alunos do 1º período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 30 

alunos. 

2. Alunos do 1° período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 30 

alunos. 

3. Alunos do 1° período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: média de 30 

alunos. 

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

5. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: média de 25 alunos. 

6. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: média de 25 alunos. 

7. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: média de 25 alunos.  

• Descrição e justificativa 

Durante o ano de 2022 serão ofertados diversos minicursos extracurriculares ministrados 

pelos petianos, que têm como objetivo contemplar desde disciplinas básicas da grade 

curricular até softwares computacionais que ajudem a formação profissional e que introduzam 

conhecimentos gerais e específicos relacionados à Engenharia para os alunos da graduação 

da UFU. Estão planejados para o ano de 2022 os seguintes minicursos: 1. Introdução à Lógica 

de Programação; 2. Noções Básicas de Cálculo; 3. Matemática Básica para a Introdução à 

Engenharia Química; 4. Introdução ao Phyton; 5. Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES; 

6. Excel Básico Aplicado à Engenharia Química; 7. Introdução ao R. Os minicursos de lógica 

de programação, noções básicas de cálculo e matemática básica para a Introdução à 

Engenharia Química se justificam pelo elevado grau de dificuldade e grande índice de 

reprovação nas disciplinas do primeiro semestre da graduação. Os minicursos de Excel e de 

calculadora avançada, apresentam aplicações e maneiras diferentes de resolver problemas 

da Engenharia Química, auxiliando os universitários em diversas atividades durante a sua 

graduação. Além disso, os minicursos de Phyton e R permitem o aprendizado em uma 

linguagem de programação e um software estatístico, respectivamente, ajudando os 



 

 

estudantes em uma formação diversificada e com temas de extrema importância para os 

futuros profissionais. 

• Objetivos 

Um dos objetivos principais dos minicursos é abordar diversos temas relacionados às 

diferentes áreas de atuação do Engenheiro Químico além da introdução de softwares 

computacionais. Outro ponto importante é a diminuição da evasão no curso através da revisão 

dos conceitos básicos nos minicursos e motivação dos estudantes, tendo assim a queda dos 

índices de reprovação, pois os temas contribuem para o aprimoramento de conceitos 

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

Programação. Ademais, os minicursos procuram nivelar os alunos ingressantes dos cursos 

de Engenharia a fim de reduzir as dificuldades encontradas nas disciplinas do ciclo básico e 

apresentar uma complementação da formação dos discentes através de programas e 

linguagens computacionais que não são fornecidos na grade curricular da graduação. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Os minicursos de Introdução à Lógica de Programação, Noções Básicas de Cálculo e 

Matemática Básica para Introdução à Engenharia Química serão ministrados duas vezes no 

ano para os ingressantes, enquanto os outros serão ofertados apenas em um dos semestres 

de 2022. Alguns dos minicursos serão ofertados no período da noite, normalmente das 19h 

às 21h com carga horária de cerca de 6-8 horas, geralmente dividida em 3 dias de minicursos. 

Todos os minicursos possuem segmentos teóricos e práticos, com exercícios e exemplos que 

os alunos deverão executar para melhor assimilação do conteúdo passado. Os minicursos 

que dependem do uso de computadores são realizados no Laboratório de Informática da FEQ-

UFU, localizado no bloco 5K. Todos os minicursos dispõem de monitores, que retiram as 

dúvidas dos participantes a qualquer momento, sem que o minicurso tenha que ser 

interrompido. Outros minicursos serão ofertados por plataformas online, com a possibilidade 

de acompanhar tanto parte prática como teórica e ainda realizar uma lista de exercícios para 

assimilação do conteúdo e acesso ao certificado. Ademais, será possível o acesso ao grupo 

de dúvidas do evento. 

• Resultados esperados 

Através das atividades, espera-se que os participantes dos minicursos aprendam e entendam 

os diversos assuntos e ferramentas/softwares instruídos. Mais especificamente, a expectativa 

para cada um dos minicursos é apresentada na sequência. 

1. Possibilitar e ajudar os estudantes de Engenharia Química com a lógica computacional e 

com a disciplina, oferecendo uma base sólida aos participantes e contato amigável com o 

ambiente de programação. Desta forma, gera-se uma diminuição do índice de reprovação da 

disciplina e evasão nos primeiros semestres do curso. 

2. Abordar os conceitos e técnicas de matemática aprendidas durando o ensino médio, 

focando nos assuntos cujo entendimento é imprescindível para o domínio das disciplinas de 



 

 

Cálculo, Geometria Analítica e Álgebra Linear. Será possível o desenvolvimento de diversos 

exercícios que apresentem vários níveis de dificuldade para a correta fixação do conteúdo, 

além de reservar um momento para atendimento de alunos que tiverem mais dúvidas. Esse 

minicurso ajuda a diminuir as taxas de evasão nos cursos de Engenharia. 

3. O minicurso visa a apresentar cálculos básicos necessários para a disciplina de Introdução 

a Engenharia Química, revisando os conceitos que muitas vezes são esquecidos ao longo da 

vida estudantil. Isso envolve contas com as operações simples, inequações e problemas que 

envolvam ambos. Além disso, ensinar aos discentes as funções básicas que a calculadora 

oferece e as mais utilizadas durante a graduação, apresentando o uso da sua forma correta 

para que os alunos tenham noção de como usá-la para diferentes tipos de contas e resolução 

de exercícios, bem como a realizar cálculos de forma correta. 

4. Nesse minicurso têm-se a introdução a um novo código de programação diferente dos 

ensinados dentro da grade curricular, com o objetivo de auxiliar a formação do estudante na 

capacidade lógica computacional além de o capacitar no correto uso de um novo software 

que possa auxiliá-lo em diferentes áreas profissionais, fazendo com que possua um diferencial 

dentro do mercado de trabalho além de se interessar pelo uso do programa. 

5. Fazer com que os graduandos do curso de Engenharia Química possam operar as 

ferramentas que a calculadora CASIO FX 991ES oferece. Algumas das diversas funções 

diferenciais desta calculadora são explicadas e aplicadas em exercícios relacionados ao curso 

de Engenharia Química, tais como Termodinâmica e Cálculo de Reatores, entre outras, para 

ressaltar aos participantes a praticidade em resoluções ao se conhecê-las, auxiliando-os 

durante a graduação. 

6. Apresentar técnicas e comandos básicos para resolução de problemas ou auxílio na 

implementação de métodos matemáticos e lógicos no software Excel. Ademais, instruir 

conceitos para resolução de balanços de massa e energia, termodinâmica e fenômenos de 

transporte utilizando planilhas e ferramentas como solver/atingir meta. Isso fará com que os 

alunos possam resolver problemas mais complexos com a ferramenta aprendida. 

7. O minicurso em R mostrará as diversas aplicações, importância e ferramentas desse 

software que é pouco conhecido nas áreas de Engenharia, porém apresenta extrema 

importância e capacita em uma linguagem de programação multi-paradigma orientada a 

objetos, programação funcional, dinâmica, voltada à manipulação, análise e visualização de 

dados. Ideal para o desenvolvimento de pesquisas e correto tratamento de certos dados, 

dessa maneira incentivando e capacitando o aluno à aplicação e ao manejo de um aplicativo 

multidisciplinar. 

• Método de avaliação da atividade 

Em todos os minicursos os discentes são instruídos a exercitar o conteúdo ministrado e a 

realizar exercícios, principalmente os que requerem a resolução de listas para conseguirem a 

certificação da capacitação. Através da quantidade de dúvidas e a demanda de ajuda dos 



 

 

monitores, conseguem-se os feedbacks que avaliam o sucesso da atividade. Além disso, é 

disponibilizado um meio de avaliação de cunho anônimo que ocorre ao final de todos os 

minicursos, qualificando-os em relação à carga horária, conteúdo abrangido, monitores, 

ministrantes, material utilizado. As avaliações são levadas e discutidas em reuniões 

administrativas do grupo PET Engenharia Química e são utilizadas no ROA (relatório de 

otimização da atividade), visando uma melhoria dos minicursos. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 5: CURSOS DE CAPACITAÇÃO DOS PETIANOS 

 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 50 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

• Data de início: 08/02/2022      Data de fim: 30/11/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química Colaboradores (alunos de pós-graduação, docentes 

convidados e membro externo da comunidade) 

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

Grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ 

• Descrição e justificativa 

No ano de 2022 serão ofertados minicursos de caráter extracurricular para os alunos de 

graduação tais como: Matemática Básica para a Introdução à Engenharia Química, Introdução 

à Lógica de Programação, Noções Básicas de Cálculo, Calculadora Avançada, Excel e 

Introdução ao Software Estatístico R. Além disso, estão previstas as capacitações internas 

para promoção das habilidades dos membros da equipe em Word, AutoCAD e Canva. Dessa 

maneira, a capacitação interna do grupo PET-EQ se torna indispensável para a formação de 

ministrantes e monitores aptos a oferecerem minicursos de alta qualidade e rendimento, como 

esperado. Ademais, a capacitação tem o intuito de fornecer conhecimento sobre áreas com 

aplicação indireta no curso de graduação, assim como preparar os petianos a atenderem as 

demandas da comunidade de alunos da Faculdade de Engenharia Química e condicioná-los 

para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e rígido. 

• Objetivos 

O intuito dessa atividade é proporcionar cursos de capacitação aos membros do grupo PET-

EQ sobre conhecimentos de áreas diversas e técnicas que não são ofertadas na grade 

curricular comum do curso. Além disso, os membros do grupo se deparam com novas 



 

 

metodologias de ensino que futuramente podem ser úteis para a condução de minicursos 

abertos tanto à comunidade interna da Universidade Federal de Uberlândia quanto à 

comunidade externa. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Ficará a critério dos petianos, no decorrer do ano de 2022, a escolha de assuntos de interesse 

ao grupo e busca de colaboradores capacitados a ministrarem sobre tais temas. Sendo assim, 

caso não haja a possibilidade de realizar essa atividade de modo presencial, as plataformas 

online a serem utilizadas serão Coursify.me, Microsoft Teams, Google Meet, dentre outros. 

• Resultados esperados 

Almeja-se a capacitação e aptidão dos petianos em diversos assuntos extracurriculares, tendo 

em vista a probabilidade de estes ministrarem minicursos sobre os temas abordados para 

alunos de graduação e membros da comunidade externa à universidade. Com isso, tanto os 

integrantes do grupo como os beneficiados pela ação terão a viabilidade de desenvolver 

competências, as quais servirão como incorporação para a vida profissional. Portanto, o 

aprendizado de novos conteúdos e mecanismos será imprescindível para a transferência 

bem-sucedida do conhecimento e, consequentemente, o desenvolvimento intelectual dos 

envolvidos com a atividade. 

• Método de avaliação da atividade 

Ao longo dos minicursos, os petianos responsáveis terão que exercer a função de monitor, 

sendo assim, as tarefas desenvolvidas pelos inscritos e os formulários de feedback servirão 

como avaliação. Em caso de colaborador ministrante, esse deverá avaliar o desempenho 

desses para com o minicurso. E, por fim, na capacitação interna, os membros responsáveis 

pela elaboração dos minicursos ficarão a cargo de avaliar o grupo por meio de críticas e 

sugestões para enriquecimento. Posteriormente, apreciações das atividades realizadas serão 

efetuadas nas reuniões administrativas do grupo PET-EQ. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 6: PROJETO COLETIVO - ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA: OBTENÇÃO 

DE FARINHA DE JATOBÁ 

 

• Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa e Extensão 

• Carga horária de execução da atividade: 120 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 30 horas 

• Data de início: 01/01/2022       Data de fim: 30/11/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 



 

 

Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários (Cieps/UFU) 

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

Agricultores e consumidores vinculados ao Cieps/UFU (aproximadamente 300 pessoas) 

• Descrição e justificativa 

Um dos pilares do grupo PET-EQ está na abrangência da atuação deste para a comunidade 

externa, tendo em vista os benefícios que os conhecimentos das áreas presentes na 

Engenharia Química podem trazer. A partir disso, o projeto coletivo possui o intuito, junto ao 

Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários da Universidade Federal de 

Uberlândia, de fornecer a pesquisa e inovação tecnológica ao grupo de pessoas beneficiárias 

em relação ao aprendizado do processo de obtenção da farinha de jatobá. Sendo assim, a 

comunidade terá o contato com a produção, e consequente capacitação da prática de 

obtenção da farinha, devido a possibilidade de empreendedorismo e melhorias 

socioeconômicas. Portanto, o grupo reconhece a importância do projeto e colabora com a sua 

realização. 

• Objetivos 

O intuito da pesquisa coletiva é integrar os petianos, colaborando com o trabalho em grupo e 

desenvolvendo habilidades que serão futuros requisitos ao mercado de trabalho. Ademais, o 

projeto fomentará aprendizados e vivências sobre a produção de um alimento (farinha de 

jatobá) comum e de possível comercialização para os beneficiados, assim como tornará os 

conhecimentos acadêmicos acessíveis a pessoas que não possuíram contato com o ensino 

superior. Dessa forma os integrantes do grupo PET Engenharia Química também ficarão 

incumbidos por acessar a literatura científica de modo a aplicá-la tanto na produção do 

alimento quanto no ensino coerente ao público leigo. 

• Metodologia proposta para sua realização 

A metodologia referente à atividade consistirá em etapas de preparo interno e externo para a 

efetiva elaboração. Em primeiro lugar, serão realizadas revisões bibliográficas da literatura de 

trabalhos existentes sobre o processo de obtenção da farinha a partir do fruto jatobá, logo 

depois serão avaliadas as principais necessidades do público-alvo, as quais serão acopladas 

com a pesquisa científica de forma a cumprir o desenvolvimento mútuo da comunidade 

acadêmica e externa. A partir disso será feito um levantamento dos possíveis processos e 

capacitações pertencentes à Engenharia Química que são capazes de suprir a demanda 

exposta, como também meios de tornar tal ação viável. 

• Resultados esperados 

Espera-se o contato bem-sucedido entre os petianos e a comunidade beneficiária, a fim de 

criar um vínculo de ensino e aprendizagem, como também, amplificar o conhecimento 

acadêmico acerca dos processos pertinentes à obtenção da farinha advinda do fruto jatobá. 

Assim como a elaboração de um procedimento acessível e viável para a produção do 

alimento, tendo em vista sua utilização para gerar empreendimentos solidários. Por fim, os 



 

 

membros ao final da ação devem estar aptos ao desenvolvimento tecnológico obtido, como 

também, ao aperfeiçoamento educacional. 

• Método de avaliação da atividade 

A avaliação será configurada por meio de formulários aplicados para o grupo beneficiário da 

atividade, assim como reuniões administrativas de apreciação das etapas desenvolvidas, 

tendo em vista a busca por melhorias no que tange à pesquisa e ao convívio proporcionado. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 7: REVISAPET 

 

• Natureza da Atividade: Ensino e redução da evasão e/ou retenção; 

• Carga horária de execução da atividade: 40 horas 

• Carga horária de preparo da atividade: 40 horas 

• Data de início: 20/05/2022       Data de fim: 05/08/2022 

• Promotor(es) da atividade: Grupo PET Engenharia Química 

E discentes do curso de engenharia química que desejarem participar da atividade. 

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

Discentes do primeiro ao sétimo período, do curso de graduação em Engenharia Química, da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Número de do público a ser atingido: Aproximadamente 50 discentes do curso. 

• Descrição e justificativa 

O grupo PET engenharia química, traz como proposta, a apresentação, por meio de vídeos, 

de alguns conteúdos que compõem a grade curricular do curso de engenharia química, e que 

apresentam um considerável teor de dificuldade, a fim de proporcionar um reforço e uma ajuda 

aos discentes. Estes vídeos contarão com abordagem teórica, resolução de exercícios para 

fixação e prática, e dicas de assuntos que carecem de maior atenção durante o processo de 

estudo. Para o ano de 2022, está prevista a abordagem das disciplinas Introdução à Lógica 

de Programação (primeiro período) e Fenômenos de Transporte 1 (quinto período), visto a 

dificuldade encontrada pelos estudantes. 

• Objetivos 

O objetivo do RevisaPET é proporcionar aos alunos um melhor suporte e reforço nas 

disciplinas do curso que apresentam maior de dificuldade e consequentemente retenção. 

Além disso, esta atividade tem também como finalidade: (i) a criação de vídeos criativos para 

a disseminação e abordagem do conteúdo a ser trabalho, o que proporcionará ao(s) petiano(s) 

envolvido(s) a possibilidade de organizar, planejar e criar conteúdos didáticos; (ii) a 

aproximação entre os membros do PET, para com os docentes e monitores das disciplinas a 



 

 

serem abordadas, a fim de proporcionar uma maior conexão entre estes; (iii) o incentivo à 

autonomia dos estudantes, e alimentar o seus interesses pelos conteúdos programáticos 

abordados no curso de graduação, e também, (iv) proporcionar uma maior motivação aos 

discentes do curso na prática de estudos e aprofundamento das disciplinas abordadas, tendo 

em vista que estas serão trabalhadas por outros alunos (petianos), com abordagens 

descomplicadas e interativas. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Inicialmente o grupo PET EQ fará uma seleção das disciplinas a serem abordadas na 

atividade levando em consideração aquelas que apresentam um índice elevado de retenção 

no curso de engenharia química da UFU. Posteriormente, os petianos entrarão em contato 

tanto com os docentes que ministram a disciplina, quanto com os monitores, a fim de coletar 

dicas, materiais para a preparação do conteúdo, referências bibliográficas para 

embasamentos, exercícios e tópicos principais a serem abordados, dentre outros conteúdos 

que poderão aumentar a efetividade no processo de aprendizagem dos alunos. Feito isso, os 

petianos ficarão responsáveis por gravar um vídeo abordando a temática em questão e 

aplicando os conteúdos coletados, e estes vídeos serão disponibilizados em veículos digitais 

que proporcionem um fácil acesso dos discentes, como o canal do PET EQ UFU no YouTube 

e até mesmo no perfil do Instagram do PET EQ, assim como realizado anteriormente. 

• Resultados esperados 

Almeja-se, que com os vídeos preparados pelo PET EQ, os discentes do curso de engenharia 

química da UFU possam melhorar seu desempenho naquelas disciplinas que demonstram 

um teor considerável de dificuldade, auxiliando assim em seus estudos, e consequentemente, 

agregando valor e efetividade no processo de aprendizagem dos estudantes. Além disso, 

objetiva-se que o conteúdo preparado possa impactar diretamente na taxa de retenção dos 

discentes em tais disciplinas, reduzindo assim o número de reprovações, e 

consequentemente de evasão, o que por sua vez, valorizará a saúde mental de nossos 

alunos. Cabe ressaltar também, que a atividade proporcionará também uma maior conexão 

entre a tríplice docente-estudante-petiano. Esta atividade teve início no ano de 2020, com as 

disciplinas de Balanço de Massa e Energia e Termodinâmica Química I, o que demonstrou 

elevada aceitação por parte do público-alvo. No ano de 2021 foi dada continuação, abordando 

conceitos de Cálculo de Reatores I, e mais uma vez ressaltando a adesão vista anteriormente. 

• Método de avaliação da atividade 

Após a implementação das atividades de revisão, o retorno dos docentes e discentes serão 

de suma importância para eventuais melhorias e modificações nas abordagens e posteriores 

construções. Além disso, as apreciações, realizadas em reuniões administrativas do grupo 

PET EQ, auxiliarão nesse processo de crescimento da atividade. É importante frisar que outro 

parâmetro avaliativo a ser utilizado é a redução do percentual de reprovações e desistência 

das disciplinas trabalhadas no RevisaPET. 
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ATIVIDADE 8: XXV JORNADA EM ENGENHARIA QUÍMICA 

 

• Natureza da atividade: Ensino, Pesquisa e Redução evasão e/ou retenção 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 100 horas 

• Data de início: 01/05/2022             Data de fim: 31/10/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química  

Faculdade de Engenharia Química 

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

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

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

e Goiás. 

Número do público a ser atingido: cerca de 150 participantes 

• Descrição e justificativa 

O PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia, promove a Jornada em 

Engenharia Química desde o ano de 1992, completando no ano de 2022 a sua 25° edição. 

Este evento demonstra grande prestígio e reconhecimento, por promover e intensificar o 

desenvolvimento do conhecimento científico, profissional e acadêmico dos discentes de 

graduação do curso de Engenharia Química. Esta atividade ocorre de forma versátil, por meio 

da implementação de diversos minicursos e exposição de palestras informativas com a 

aplicação de temáticas pertinentes da atualidade, do setor da engenharia, tecnologia, 

mercado de trabalho, economia e ciência, tais como: indústrias alimentícias, setores 

ambientais, processos produtivos industriais, desenvolvimento tecnológico, biotecnologia, 

cosmetologia, farmácia, progresso profissional, dentre outros. Outrossim, é importante 

salientar que este evento conta com a também importante possibilidade de publicações de 

trabalhos completos, desenvolvidos tanto pelos discentes de graduação em suas iniciações 

científicas com parcerias com o corpo docente e a pós-graduação, quanto pelos discentes da 

própria pós-graduação (mestrado, doutorado e pós-doutorado), além da oportunidade de 

apresentarem oralmente seus trabalhos, o que promove uma conexão mais assertiva entre 

os discentes, a sociedade acadêmica e o setor industrial. 

• Objetivos 

Esta atividade demonstra como principal objetivo a intensificação e o desenvolvimento 

daqueles inscritos no evento, por meio da participação destes nas palestras, minicursos e 



 

 

apresentações de trabalhos científicos, realizadas ao longo da aplicação da atividade. Dessa 

forma, o evento tem por finalidade: i) disseminar saberes relacionados à prática e exercício 

da Engenharia Química alinhados à ética-social; ii) discutir assuntos que norteiam o contexto 

atual, tanto do meio científico e social, quanto do mercado econômico e de trabalho; iii) 

apresentar conceitos e demandas dos mais variados setores que compõem o universo da 

Engenharia Química, a fim de demonstrar a versatilidade do ramo e a aplicação da Pesquisa 

e Desenvolvimento nas áreas abordadas; iv) proporcionar uma maior democratização ao 

acesso de conhecimentos científicos e tecnológicos aos discentes de graduação de diversas 

Instituições de Ensino Superior (IES); v) promover a integração dos alunos de graduação das 

diversas IES, o que consequentemente proporciona o enriquecimento da rede de contato 

destes e seus processos de socialização como um todo; vi) proporcionar a oportunidade do 

desenvolvimento das habilidades requeridas para a criação, organização e apresentação de 

trabalhos acadêmicos, uma vez que tais competências são de extrema importância para a 

ocupação de diversas áreas de atuação de um profissional. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Caso haja a possibilidade de ocorrência no formato presencial autorizado pelo Comitê Local 

de Monitoramento à Covid-19 da Universidade Federal de Uberlândia, o evento contará com 

três dias, no primeiro ocorrerá a cerimônia de abertura, já no segundo dia haverá a entrega 

do material confeccionado, realizações de palestras e minicursos. Por fim, no terceiro dia 

serão apresentados trabalhos científicos no estilo oral e pôster, assim como confeccionadas 

as sessões orais desses, minicursos e a plenária de encerramento da atividade. A avaliação 

dos trabalhos de cunho científico é organizada por docentes, mestre ou doutores com 

especialidade no assunto abordado. No que diz respeito ao cronograma para organização do 

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

do site do evento, abertura de inscrições, seleção de palestras e minicursos, submissão de 

trabalhos científicos, patrocínio, confecção do material utilizado tais como cartazes, crachás, 

folders, dentre outros. Se a atividade for atribuída no modo online, será mantida a estrutura 

apresentada no formato remoto, utilizando o canal do YouTube do PET Engenharia Química 

como fonte de transmissão e acessibilidade dos inscritos, além de outras plataformas digitais 

de tecnologia como o Microsoft Teams e Streamyard para fins de reunião e streaming. 

• Resultados esperados 

Espera-se que, com esse evento, os participantes fomentem seu conhecimento sobre a área 

de Engenharia Química e semelhantes, em específico os de cunho técnico científico, sempre 

acompanhados da abordagem ética-profissional necessária para a atuação como um 

engenheiro químico. Cada palestra é selecionada, de forma a preencher as necessidades 

atuais do mercado de trabalho, assim como a viabilidade de novos desenvolvimentos 

tecnológicos no ramo estudado, com o objetivo de agregar maior interesse dos alunos pelo 

curso e pelas oportunidades de atuação recorrentes na vida de um profissional graduado. Já 



 

 

os minicursos retratam a importância de capacitar e fornecer conhecimentos de distintos 

temas ligados ao âmbito profissional, como capacitações de softwares utilizados nesse, de 

modo a agregar o aprendizado dos inscritos em meio ao mundo corporativo. Finalmente, a 

exposição de pesquisas científicas, desenvolvidas na Faculdade de Engenharia Química, 

fornece enriquecimento aos estudantes devido a apresentações que proporcionam a 

experiência desde a síntese do material a ser mostrado, até a melhoria de aspectos como 

oratória e postura. 

• Método de avaliação da atividade 

Após o término de cada atividade atribuída ao evento, será disponibilizado aos inscritos 

formulários de avaliação através do aplicativo Google Forms com o intuito de coletas críticas 

e sugestões, as quais, posteriormente serão discutidas internamente pelo grupo PET-EQ, nas 

reuniões administrativas de apreciação, tendo em vista o aperfeiçoamento da ação.  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 9: VEM PRA UFU 

 

• Natureza da atividade: Extensão 

• Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas 

• Data de início: 01/09/2022  Data de fim: 31/10/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Pró – Reitoria de Graduação da UFU (PROGRAD) 

Grupo InterPET – UFU 

Grupos PET UFU, Entidade Acadêmicas, Empresas Júniores, Diretórios Acadêmicos 

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

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

Profissionais da educação. 

Número de participantes: aproximadamente 300 estudantes 

• Descrição e justificativa 

Os grupos PET da UFU serão responsáveis em auxiliar a Pró-Reitoria de Graduação da UFU 

- PROGRAD na realização do Vem pra UFU 2022, um evento anual oferecido pela 

universidade. O Vem pra UFU é uma atividade em que todos os cursos oferecidos pela 

universidade e esses são apresentados em seus diversos campi aos alunos das escolas de 

Uberlândia e região. Muitos alunos do ensino médio, na busca pela escolha do curso 

desejado, procuram no evento a oportunidade para conhecer e tirar dúvidas sobre os cursos 

ofertados. 



 

 

• Objetivos 

O objetivo dessa atividade é difundir os cursos ofertados pela Universidade Federal de 

Uberlândia aos seus futuros discentes, alunos de ensino médio das escolas públicas e 

privadas da cidade de Uberlândia e região. Nos anos em que foi realizado, o Vem pra UFU 

atingiu seu objetivo contando com uma grande participação de estudantes das escolas de 

várias cidades. Além disso, tem-se a divulgação dos programas acadêmicos e 

extracurriculares da UFU aos alunos do ensino médio, como as bolsas de auxílio, atividades 

dos diretórios acadêmicos e atléticas, programa de mobilidade internacional e programas de 

Iniciação Científica, uma forma de despertar o interesse dos alunos ao meio acadêmico. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Essa atividade é realizada conjuntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, Coordenação do 

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

estudantes realizam apresentações sobre o curso de Engenharia Química, sua estrutura, 

possíveis áreas de atuação e oportunidades dentro da Universidade. As interações 

desenvolvidas durante os dias do evento são destinadas ao esclarecimento do universo 

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

entre os cursos de Engenharia e entre os cursos de Engenharia Química e Química. 

• Resultados esperados 

A ação promove a integração entre a comunidade externa, representada pelos alunos de 

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

Uberlândia. Dessa maneira, possibilita que os alunos tenham todas as informações para fazer 

a melhor escolha da profissão, aquela que condiz com o seu perfil e suas aspirações. Com 

esta atividade têm sido alcançados significativos resultados na identificação, pelos 

candidatos, das diversas opções de cursos ofertados pela instituição, levando a redução das 

taxas de desistência. 

• Método de avaliação da atividade 

Durante toda a atividade, os petianos são colocados à disposição para questionamentos dos 

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

Química e também sobre as experiências que o curso proporciona. Uma reunião é realizada 

pelo Grupo PET a fim de avaliar a atividade e verificar se mudanças devem ser realizadas na 

próxima edição do Vem pra UFU. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 10: VEM PRA ENGENHARIA 

 

• Natureza da atividade: Extensão 



 

 

• Carga horária de execução da atividade: 30 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas 

• Data de início: 05/09/2022 Data de fim: 16/09/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

Grupos PET de outras Engenharias da UFU (Engenharia Elétrica, Aeronáutica, 

Telecomunicações, Civil, Ambiental e Sanitária, Telecomunicações, Mecânica, Elétrica etc.). 

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

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e profissionais da educação 

Número de participantes: cerca de 150 estudantes 

• Descrição e justificativa 

Frente às dificuldades de acesso dos alunos de ensino médio de escolas públicas aos cursos 

de engenharia, tanto pela falta de conhecimento sobre sua existência como pelo interesse por 

essa área, além de muitos acreditarem não ter capacidade ou habilidade para tal, a atividade 

Vem pra Engenharia surgiu com o intuito de reverter esse quadro negativo. Dessa forma, em 

conjunto com outros grupos PET da área de Engenharia da Universidade Federal de 

Uberlândia, o evento busca levar aos alunos de ensino médio a diversidade nas graduações 

de engenharia (química, mecânica, civil, aeronáutica, telecomunicações, dentre outras) 

muitas vezes desconhecidas pelo público-alvo, juntamente com explicações e exposições 

atrativas que cada PET organiza, com o objetivo de despertar o interesse dos estudantes por 

essa área. 

• Objetivos 
A atividade tem como foco alcançar alunos de ensino médio de escolas públicas de Uberlândia 

(presencialmente) e escolas de todo Brasil a depender do alcance e divulgação 

(remotamente), de forma que os mesmos despertem o interesse pelas variadas áreas de 

engenharia, e que os inspire sobre a capacidade que cada um possui de ingressar numa 

universidade federal nessa área. Ademais, visa-se apresentar as diversas áreas de atuação 

do engenheiro, as habilidades desenvolvidas ao longo da graduação e presentes no mercado 

de trabalho bem como expor experimentos de cada engenharia de forma lúdica e atrativa. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Edições anteriores do Vem pra Engenharia no formato presencial foram organizadas a partir 

da proatividade de outros grupos PET Engenharia de Uberlândia em parceria com o PET 

Engenharia Química, no qual a partir de reuniões e contato com representantes de cada PET, 

foi possível estabelecer cronogramas, atividades a serem propostas, dentre outras etapas. Na 

próxima edição planejada, espera-se que retorne a atividade nesse formato presencial, 

seguindo o mesmo protocolo de anos anteriores. Assim, após o contato com as engenharias 

que interessarem em dar continuidade a atividade, com o mapeamento das escolas públicas 

de Uberlândia será realizado o contato com a escola para exercício do evento. Assim, cada 



 

 

grupo organizará o material sobre seu curso, sendo o do grupo PET EQ experimentos lúdicos 

de química e engenharia química de forma a atrair os alunos para essa área. Ademais, a 

confecção de cartilhas e materiais para serem distribuídos também entrará em discussão, em 

conjunto com a distribuição de brindes remanescentes de eventos científicos para aumentar 

a atração do público. Têm-se a priori que o Vem pra Engenharia 2022 seja realizado no mês 

de setembro, porém a data precisa fica a depender da disponibilidade dos outros PET, bem 

como o formato. Caso as condições sanitárias não permitam a execução do evento de forma 

presencial, a atividade será realizada como sua última edição, no formato remoto. Nesse 

estilo, as engenharias UFU gravaram no ano de 2021 vídeos informativos sobre seus 

respectivos cursos, e com a organização entre os PET’s, foram publicados no canal do 

YouTube criado com essa finalidade, portanto na próxima edição será feita uma divulgação 

em peso com a parceria dos grupos PET e outras entidades parceiras desse canal com o 

maior número possível de alunos de ensino médio que possam obter interesse em assistir os 

vídeos e despertar a vontade de cursar esse ramo. A vantagem desse formato é a presença 

de engenharias de outros campi (Alimentos, Agrimensura e Cartográfica etc.) e uma vez 

elaborado, pode ser divulgado em paralelo com a atividade presencial visando aumentar o 

engajamento dos estudantes de diversas localizações. 

• Resultados esperados 

É esperado o aumento dos índices de alunos vindos da rede pública sobretudo de Uberlândia 

ingressantes nos cursos de engenharia da UFU tanto pelo Vestibular como pelo ENEM, 

reduzindo assim as desigualdades existentes e aumentando a ideia de que os estudantes 

possuem a capacidade necessária para interessar numa universidade federal na área de 

exatas. Também é esperado o maior desenvolvimento de laços com os outros grupos PET 

engenharia, contribuindo para o exercício do trabalho em grupo e coletividade que leva à 

entrega do melhor desenvolvimento da atividade. 

• Método de avaliação da atividade 

A avaliação no formato presencial dar-se-á pelo feedback da coordenação das escolas sobre 

a organização do evento e o engajamento dos estudantes, ouvir as opiniões e sugestões dos 

alunos no momento das conversas sobre o curso e universidade e, para o formato online, 

através dos comentários inseridos nos vídeos de cada engenharia disponíveis para 

visualização. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 11: PALESTRAS TEMÁTICAS 

 

• Natureza da atividade: Extensão e Ações afirmativas 



 

 

• Carga horária de execução da atividade: 16 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

• Data de início: 05/01/2022 Data de fim: 20/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia Comunidade externa 

Número de participantes: média de 40 pessoas por palestra 

• Descrição e justificativa 

Perante a carência de assuntos sobre diversidade e ações afirmativas ao longo da graduação 

sobretudo na área de engenharia química, em contrapartida com a necessidade de 

desenvolver o caráter crítico e empático tanto para a área pessoal como profissional, o grupo 

PET Engenharia Química busca promover palestras de caráter afirmativo de forma a suprir 

essa necessidade encontrada ao longo da graduação. No ano de 2022, planeja-se abordar 

ao menos quatro palestras sobre diversidade. Os temas se dividem em: (1) Saúde mental; (2) 

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

raciais. 

• Objetivos 
A prática e continuidade das palestras temáticas como atividade do grupo PET EQ têm como 

objetivo agregar conhecimentos de caráter organizacional, psicológico e pedagógico sobre 

gênero, étnico-racial bem como oportunidades de mobilidade internacional que os estudantes 

possuem para vivenciar no decorrer da graduação. Em suma, as palestras buscam 

desenvolver tanto o senso crítico do público-alvo sobre diversos assuntos como trabalhar o 

lado empático e social, uma vez que é fundamental para a vida pessoal e profissional, visto a 

diversidade do mundo e, portanto, do mercado de trabalho. O conhecimento sobre os tipos 

de violência, exclusão e preconceitos de qualquer caráter permite traçar alternativas para 

solução do problema, além de que a conscientização faz parte do plano de combate a essas 

desigualdades. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Cada palestra realizada pelo PET Engenharia Química possui características em comum em 

sua organização. Pretende-se a priori dividir a organização das datas das palestras em 

conjunto com o mês em que há discussão sobre o assunto, por exemplo palestra de gênero 

em junho relativo ao mês da mulher na engenharia ou no outubro rosa, sexualidade em junho 

pelo mês do orgulho LGBTQIA+, setembro amarelo referente à saúde mental, e racial em 

novembro pela consciência negra. Uma vez que a sua execução pode ocorrer em parceria 

com outros PET’s da UFU, que proporcionam a experiência de coletividade e trabalho em 

grupo, os temas e as datas podem variar de acordo com as oportunidades. Quanto ao formato, 

podem ocorrer via remota ou presencial a depender da situação sanitária do país. No formato 



 

 

remoto, normalmente ocorre o contato com o palestrante, definição do tema e elaboração de 

artes de divulgação não só para alunos da UFU mas para a comunidade em geral, e as lives 

são oferecidas no canal do YouTube do PET EQ. No formato presencial, ocorre também a 

divulgação e a sala para ocorrer a palestra é reservada com antecedência buscando a 

organização da atividade. A palestra sobre a Saúde Mental busca apresentar aos alunos os 

apoios e programas de auxílio psicológico ofertados pela UFU, e tratar os diversos assuntos 

que envolvem estudos e saúde mental, reflexões sobre os principais problemas enfrentados 

nessa questão. Sobre a questão de gênero, busca-se enfatizar a questão da mulher na 

sociedade, as desigualdades vividas sobretudo no mercado de trabalho podendo citar o ramo 

da engenharia química, os meios de combater essa problemática, e a sexualidade aborda 

tanto o local e presença de pessoas LGBTQIA+ no mercado de trabalho, diferenças presentes 

nas oportunidades de estudo e trabalho, o preconceito cotidiano vivido dentro e fora da 

universidade. Referente à Mobilidade Internacional, busca-se apresentar os principais editais 

de mobilidade que permitem ao estudante obter uma experiência única de Intercâmbio para 

outro país, promovendo seu desenvolvimento pessoal e profissional por meio dessas 

oportunidades. Por fim, as questões étnico-racias trabalham o racismo presente nas 

universidades, cotas para estudantes, as desigualdades presentes no mercado de trabalho e 

na vida da comunidade, além de tratar a xenofobia tanto no meio estudantil como refletir sobre 

a situação em outros cenários. 

• Resultados esperados 

Espera-se que a partir das palestras abordadas, obtenha-se a reflexão dos alunos e da 

comunidade externa sobre a relevância de debater e discutir alternativas para combater os 

problemas presentes nas questões de saúde mental, étnico-racial e gênero e sexualidade. 

Além disso, almeja-se auxiliar o público-alvo sobre saúde mental e incentivar a procura de 

ajuda psicológica e pedagógica perante as adversidades encontradas no caminhar da vida 

pessoal e estudantil. Além disso, busca-se formar cidadãos e profissionais respeitosos e 

conscientes sobre a diversidade e empenhados em buscar alternativas para combater os 

diversos problemas presentes na sociedade como um todo. Referente à palestra de 

mobilidade internacional, visa-se promover o conhecimento sobre as oportunidades de 

aprimorar o currículo e experiencias pessoais com o intercâmbio de acordo com os editais 

disponíveis, uma vez que pode ser uma oportunidade única de desenvolvimento no exterior. 

• Método de avaliação da atividade 

O método de avaliação ocorrerá por meio de um formulário de avaliação caso no formato 

remoto, contendo diversos pontos tanto sobre a organização do evento de forma a ser 

apreciado futuramente discutindo a qualidade da organização e desempenho do grupo na 

promoção das atividades, bem como o conteúdo abordado e como as temáticas discutidas 

contribuíram para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um presente. Caso ocorra 

no formato presencial, os petianos distribuirão um questionário contendo pontos similares de 



 

 

avaliação buscando a apreciação dos mesmos em reuniões de apreciação visando a melhora 

constante da atividade. Ressalta-se quem em ambos os formatos os formulários serão 

anônimos buscando obter a opinião sincera e construtiva dos participantes para com o PET 

Engenharia Química. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

  

ATIVIDADE 12: INTERAÇÃO COM O PET 

 

• Natureza da Atividade: Extensão e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas 

• Carga horária de preparo da atividade: 8 horas 

• Data de início: 01/06/2022     Data de fim: 31/08/2022 

• Promotor(es) da atividade: 

Grupo PET Engenharia Química 

Grupo InterPET - UFU 

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

A comunidade residente da cidade de Uberlândia e demais grupos PET envolvidos. 

Número de participantes: aproximadamente 50 participantes. 

• Descrição e justificativa 

Todos os anos, o grupo InterPET UFU, promove uma atividade para a sociedade em geral, 

com a finalidade de proporcionar àqueles que no local estão, acesso a informações, 

conteúdos, atividades interativas, dentre outros serviços que compõem o cotidiano do curso 

de graduação dos grupos PET que deste fazem parte. Esta atividade é comumente realizada 

em locais de grande fluxo populacional, como parques e praças da cidade de Uberlândia, pois 

assim é possível uma troca mais efetiva entre petiano e comunidade, tendo em vista, que 

nesta ação ocorre geralmente a exposição, de maneira simplificada, dos principais trabalhos 

desenvolvido pelos diversos grupos associados ao InterPET. 

• Objetivos 

A interação com o PET apresenta como principal finalidade proporcionar uma maior conexão 

entre as ações desenvolvidas pelos grupos PET UFU, através do compartilhamento de 

conhecimentos, para com o corpo social, que na maioria das vezes não detém ciência das 

atividades trabalhadas pelo programa. É por meio desta atividade que se torna possível a 

socialização de algumas informações que se encontram, na maioria das vezes, restritas ao 

meio acadêmico e científico, e assim, é possível proporcionarmos uma maior democratização 

do acesso ao meio estudantil superior. Além disso, graças ao Interação com PET, os grupos 

conseguem levar à comunidade os principais avanços da atualidade e pesquisas em 



 

 

desenvolvimento e/ou já finalizadas por parte de discentes de graduação da Universidade 

Federal de Uberlândia, o que consequentemente proporciona uma conexão necessária entre 

a sociedade externa e o mundo científico brasileiro. É importante salientar que para o petiano, 

esta prática é de suma importância, pois este, ao disseminar assuntos e resultados 

acadêmicos para os mais diversos públicos, terá que lidar com a flexibilização de sua didática, 

de modo que os questionamentos e as dúvidas vindas das pessoas com diferentes níveis de 

conhecimento sejam sanadas, promovendo ao petiano uma vontade e uma necessidade de 

trabalhar a acessibilidade linguística e meios de tornar o acesso ao mundo acadêmico e 

científico mais simplificado. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Esta atividade é aplicada em um sábado ou domingo, na cidade de Uberlândia, em locais de 

grande movimentação, como o Parque do Sabiá e a Praça Ismene Mendes. Salienta-se que 

o PET Engenharia Química visa abordar, tanto para as crianças, quanto para os jovens e 

adultos, assuntos que norteiam o universo da química, apresentando a aplicação desta no 

dia-a-dia, e até mesmo, conceitos teóricos que compõem a área. Tal explanação é realizada 

de modo interativo e didático, com algumas demonstrações práticas envolvendo processos e 

reações químicas, utilizando produtos simples presentes no cotidiano das pessoas, como 

amido de milho, vinagre, bicarbonato de sódio, vela, tintas, dentre outros. Sendo assim, se 

torna possível promover ao público a oportunidade de conhecer um pouco mais, de maneira 

divertida e simplificada, os conceitos químicos e físicos que compõem a área de atuação do 

engenheiro químico, e também, despertar curiosidade e interesse pelo campo de atuação. A 

prática desta ação dependerá exclusivamente das deliberações competentes ao comitê de 

enfrentamento a pandemia da Covid-19 da cidade de Uberlândia, e caso não seja permitido 

tal prática, o PET EQ aguardará as decisões e instruções do grupo InterPET UFU. 

• Resultados esperados 

A atividade apresenta o interesse em proporcionar aos petianos uma intensificação no seu 

processo de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, por meio de um maior 

contato para com a sociedade, tendo em vista que é muito importante que os profissionais em 

formação apresentem como objetivo o melhor para o corpo social, sempre. Além disso, nota-

se que com a prática desta ação, o público infantil demonstra um brilho encantador em seus 

olhos, pois estes engajam-se muito, de maneira curiosa e divertida, com os experimentos 

químicos apresentados pelo PET EQ. E os jovens e adultos, sofrem impactos positivos ao 

tentar compreender a explicação e a teoria por trás daquela atividade vista, o que pode fazer 

com que as pessoas que ali estão, compartilhem com outras pessoas (amigos e familiares) o 

conhecimento a elas compartilhados, alimentando uma cadeia de socialização de 

conhecimentos. 

• Método de avaliação da atividade 



 

 

A metodologia de avaliação consiste na percepção momentânea frente ao engajamento 

daqueles que ali estão consumindo a atividade proposta, por meio de dúvidas e 

argumentação. Além disso, as impressões acerca do evento serão discutidas tanto pelo grupo 

PET EQ, quanto pelo grupo InterPET UFU. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 13: PET INTEGRAÇÃO 

 

• Natureza da atividade: Coletivo e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

• Data de início: 27/01/2022          Data de fim: 30/09/2022 

• Promotor(es) da atividade 

PET Engenharia Química 

Outro Grupo PET (definido mediante sorteio) 

InterPET UFU 

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

Integrantes dos grupos PET envolvidos 

Número de participantes: petianos dos grupos PET envolvidos (cerca de 25 petianos) 

• Descrição e justificativa 

O grupo InterPET-UFU é responsável por promover uma atividade anual de integração entre 

os grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia do campus Santa Mônica. Nessa 

atividade, são sorteados grupos com dois grupos PET da UFU, em datas estabelecidas pelo 

grupo InterPET-UFU, os quais em seguida se organizam de forma a marcar um encontro com 

a finalidade de fomentar a troca de informações e conhecimentos sobre a metodologia 

experienciada a partir de suas respectivas atuação e estrutura interna, de modo a trocar 

abordagens tendo em vista os problemas e as soluções desses. Devido à pandemia, espera-

se futuras decisões a respeito da possibilidade de realizar a ação de forma presencial, caso 

contrário o grupo PET-EQ fará proveito da plataforma Microsoft Teams. 

• Objetivos 

O objetivo principal dessa atividade é proporcionar a troca de conhecimento entre os grupos 

PET da UFU sobre as diversas atividades que são realizadas por esses. Sendo assim, o PET 

Integração promove o entendimento sobre a estrutura de organização interna e mecanismos 

de execução das atividades de cada grupo PET, para viabilizar a realidade de cada grupo, 

levando a tona as problemáticas e pontos favoráveis a fim de estabelecer melhorias para 



 

 

todos. Ademais, há a possibilidade de aproximação dos petianos com outros alunos ligados 

ao programa PET, sendo esses de distintas áreas do conhecimento dentro da universidade. 

• Metodologia proposta para sua realização 

São realizados sorteios, pelo grupo InterPET-UFU incluindo de dois a três grupos PET, os 

quais devem disponibilizar um horário para encontro com o intuito de se conhecerem e 

compartilharem vivências acerca da rotina de atividades desempenhada por cada PET. Os 

grupos que participarão dos PET Integração em 2022 ainda não foram definidos. Contudo, o 

PET-EQ sempre está disposto a participar da ação e planeja seguir a promoção da atividade 

prevista para acontecer duas vezes, sendo uma edição no primeiro semestre e outra no 

segundo semestre. Caso não haja a possibilidade da execução presencial da atividade, o PET 

Integração será realizado de forma remota por meio de uma reunião feita nas plataformas 

digitais, como, por exemplo Microsoft Teams. 

• Resultados esperados 

Com a atividade, espera-se uma possível troca de experiências entre os grupos sorteados 

com o intuito de substanciar a análise e aprimoramento da performance de ambos, além de 

evidenciar maior aproximação e, consequentemente, novas possibilidades de parcerias. 

Acredita-se que o PET Integração seja realizado semestralmente (de acordo com o calendário 

civil), tendo em vista sua importância no que diz respeito à propagação das diversas formas 

de trabalhos existentes na estrutura do programa dentro da instituição. 

• Método de avaliação da atividade 

Após o fim das dinâmicas de integração organizadas pelos grupos participantes, é iniciado 

um momento em que os petianos analisam e expõe suas opiniões acerca do apresentado. 

Dessa forma, os membros do grupo PET convidado repassam as impressões obtidas ao 

decorrer do encontro. E, por fim, há o estímulo entre os alunos de propor novas atividades 

realizadas por outros grupos PET com o propósito de exercer parcerias. A apreciação do PET 

Integração é realizada em reunião administrativa para análise interna de desenvolvimento e 

de sugestões distintas das praticadas no regulamento comum do grupo. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 14: CICLO DE DEBATES 

 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações Afirmativas 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

• Data de início: 20/01/2022 Data de fim: 20/01/2022 

• Promotor(es) da atividade 



 

 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Integrantes do grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos (cerca de 18) e o tutor do Grupo PET EQ 

• Descrição e justificativa 

O curso de engenharia aborda com frequência disciplinas exatas como matemática, física e 

química além das disciplinas específicas. Assim, atividades que exercem tanto a reflexão 

como obter conhecimento de outros temas de caráter humano e social são essenciais uma 

vez que há esse déficit na graduação e é fundamental tanto para a carreira profissional do 

engenheiro químico como para o desenvolvimento pessoal e interno praticar atividades com 

esse aspecto social e motivacional. Assim, o PET Engenharia Química organiza anualmente 

um ciclo de debates visando incentivar a busca por informações acerca de assuntos que 

extrapolam o seguido nas disciplinas da graduação, promovendo a evolução do senso crítico 

e humano dos integrantes. 

• Objetivos 

O Ciclo de Debates tem por objetivo abranger as áreas de pensamento crítico dos integrantes 

do grupo PET EQ por meio de atividades culturais que os petianos assistem ou leem e depois 

levam para discussão em reunião promovendo o debate acerca do assunto de caráter social, 

motivacional e literário. O debate gerado também contribui fortemente para o petiano 

desenvolver seu ponto de vista, praticar a arguição de sua fala defendendo sua opinião e 

exercendo seu senso crítico esperando os colegas e tutor contribuindo assim para o aumento 

da coletividade e integração do grupo como um todo. Ademais, busca preparar os alunos para 

um mercado de trabalho mais humanizado e empático através da discussão dos temas 

presentes nas edições dessa atividade. 

• Metodologia proposta para sua realização 

O ciclo de debates é planejado para acontecer no dia 20 de janeiro de 2022 na modalidade 

remota, assim o grupo irá decidir no início do ano um documentário ou filme acerca de alguma 

temática social ou motivacional (Gênero, questão LGBTQIA+, racial, dentre outras) e cada 

petiano deverá assistir exercendo seu senso crítico e humanizado a respeito da literatura 

escolhida. Adiante, no dia descrito será realizada a reunião para o debate dos principais 

pontos importantes da narrativa e os petianos juntamente com o tutor recebem um espaço 

para argumentar seus respectivos pontos de vista e aprendizado contribuindo assim para a 

evolução da fala e oratória em parceria com a agregação de conhecimento sobre o tema 

debatido. A depender do calendário, a atividade poderá ter uma segunda edição no formato 

presencial no qual todos os petianos assistem juntos a atividade em reunião e em seguida 

realizam o debate com outro tema que também visa contribuir no desenvolvimento do grupo, 

ou poderá ser novamente no formato remoto diante das condições sanitárias do momento. 

• Resultados esperados 



 

 

É desejado que os petianos e o tutor contribuam uns com os outros durante o debate com 

aquilo que desenvolveram em si enquanto assistiam o filme ou documentário acerca do tema 

escolhido pelo grupo, desenvolvendo a oratória, promovendo a integração entre todos além 

de incentivar a reflexão do papel do engenheiro e ser humano na sociedade e como isso se 

relaciona com a graduação no curso de Engenharia Química visando à melhora do conjunto 

como um todo a respeito dessas temáticas. 

• Método de avaliação da atividade 

A atividade é avaliada por meio do feedback dos petianos e do tutor de como a atividade 

contribuiu para o crescimento pessoal de cada um tanto na etapa de assistir algo sobre uma 

temática necessária, mas muitas vezes pouco abordada ao longo da graduação, como na 

etapa de argumentar os pontos de vista e escutar diferentes opiniões e vivências sobre o 

assunto. Assim, os dados são apreciados em reunião e as sugestões de melhoras 

encaminhados ao ROA (Relatório de Otimização da Atividade) para melhoras futuras uma vez 

que há grande interesse em permanecer com essa atividade em todos os planejamentos do 

grupo. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 15: UFU NA ESCOLA 

 

• Natureza da atividade: Extensão, Coletivo e Integradora e Ações Afirmativas 

• Carga horária de execução da atividade: 30 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 30 horas 

• Data de início: 05/01/2022         Data de fim: 01/07/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Escola Estadual Professor Inácio Castilho 

Número de participantes: estudantes do ensino médio (aproximadamente 500 alunos) 

• Descrição e justificativa 

No ano de 2022, o grupo PET Engenharia Química dará continuidade ao Projeto UFU na 

Escola, dada a sua viabilidade de promover o contato dos alunos do ensino médio com o meio 

acadêmico, a fim de despertar interesse ao ingresso no ensino superior. Tendo em vista a 

dificuldade dos alunos de escola pública a respeito da entrada nas universidades federais, 

propõe-se um cronograma com atividades para o primeiro semestre do ano que contemplará: 

(i) vídeos informativos sobre a Universidade Federal de Uberlândia; (ii) realização de um tour 

virtual pela Faculdade de Engenharia Química realizado pelos petianos responsáveis; (iii) 



 

 

parceria com outros grupos PET da UFU, a fim de ampliar divulgação e conhecimento sobre 

diversas áreas para os adolescentes; (iv) elaboração de material didático e cartilhas digitais 

contendo dados e referências sobre a universidade; (v) encontros remotos na plataforma 

Google Meet com os alunos, caso o presencial continue inviável devido à pandemia de covid-

19. Dessa forma, apresentar-se-ão ao aluno de escola pública as oportunidades de ensino, 

pesquisa, convívio e ascensão social a que ele pode ter acesso ao ingressar na vida 

acadêmica. 

• Objetivos 

O propósito principal da atividade é estimular o ingresso de estudantes do ensino médio de 

escolas públicas às universidades federais, em especial à Universidade Federal de 

Uberlândia, por meio de dinâmicas de caráter educativo e contato com alunos de graduação 

para troca de vivências. Dessa maneira, é necessário promover o interesse e o 

desenvolvimento profissional dos beneficiados da ação para impactar a ascensão social 

desses através da informação e conhecimento ofertados pelo trabalho fornecido. Ademais, as 

habilidades de ensino dos petianos serão afetadas de forma positiva através do esforço de 

definir melhorias para o aprendizado dos adolescentes. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Em primeiro lugar, será realizado um contato direto dos petianos com os profissionais da 

educação da Escola Estadual Professor Inácio Castilho através da plataforma de tecnologia 

digital Google Meet. A partir disso serão discutidos a melhor forma de estimular a participação 

dos alunos na atividade e o cronograma mais condizente em relação às necessidades deles. 

Com isso, o empenho do grupo na realização de materiais (vídeos, cartilhas informativas, 

práticas de química, tarefas didáticas) e encontros será de suma importância para o sucesso 

e cumprimento do objetivo da ação. Por fim, é importante destacar que o projeto será baseado 

na percepção dos alunos e professores sobre as dificuldades e necessidades mais 

frequentes. 

• Resultados esperados 

Confia-se que o Grupo PET Engenharia Química consiga impactar a vida dos alunos da 

Escola Estadual Professor Inácio Castilho a partir da promoção da imagem e estrutura da 

Universidade Federal de Uberlândia e os cursos oferecidos pela instituição e, assim, obter o 

entendimento da necessidade da realização de atividades sociais contínuas dentre os alunos 

de graduação do curso, através da divulgação do projeto nas redes sociais do PET-EQ, para 

conscientização da importância desse tipo de prática. Ademais essa atividade deve ampliar o 

papel social do aluno como cidadão e demonstrar a responsabilidade social para com a 

comunidade externa. Sendo assim, levar conhecimento sobre as instituições públicas de 

ensino do país para os discentes da escola evidenciará informações quanto ao acesso a 

novas oportunidades tanto profissionais como pessoais. 

• Método de avaliação da atividade 



 

 

A metodologia de avaliação será realizada por meio de formulários, enviados a cada término 

de etapa realizada do cronograma definido, e esses serão destinados aos alunos da escola 

pública favorecida. Ao longo da ação, serão discutidos, em reuniões administrativas, os 

possíveis aperfeiçoamentos aplicados na Escola com a finalidade de ter o conhecimento a 

respeito dos objetivos estipulados para o projeto. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 16: VISITA TÉCNICA 

 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora, Outros. 

• Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 

• Data de início: 20/08/2022             Data de fim: 05/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Grupo PET engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos (cerca de 18) e o tutor do Grupo PET EQ  

• Descrição e justificativa 

A visita técnica busca promover aos petianos o contato com a vida profissional. Dessa forma, 

a atividade fornece vivência e complementação à vida acadêmica, tendo em vista que os 

conhecimentos teóricos são aplicados diretamente na dinâmica, organização e rotina de uma 

empresa. Com isso, a relevância da realização de tal ação será dada por meio do 

comprometimento dos membros em analisar as experiências repassadas por meio dos 

funcionários a fim de destacar o aperfeiçoamento do aprendizado junto à prática. 

• Objetivos 

O intuito dessa atividade é proporcionar aos petianos habilidades suficientes de conversão 

dos aprendizados vistos em sala de aula para as práticas realizadas no ambiente de trabalho. 

Assim como, fornecer o conhecimento desejado sobre determinado ramo da Engenharia 

Química, tendo em vista a diversidade de áreas presentes no curso e, por fim, aprimorar 

conhecimentos técnicos que podem ser usados no mercado. 

• Metodologia proposta para sua realização 

O tutor Danylo entrará em contato com a empresa desejada da cidade de Uberlândia para 

conhecimento sobre a disponibilidade para visita. Sendo assim, os petianos entrarão em 

comum acordo sobre o dia para a visita seguindo o prazo estipulado. A atividade deverá ser 

realizada de forma presencial, portanto, torna-se dependente da situação hodierna da 

pandemia. 



 

 

• Resultados esperados 

Espera-se que os petianos assimilem os estudos teóricos implícitos nas práticas observadas 

durante a visita técnica. Além do mais, é imprescindível a análise da dinâmica da empresa e 

ambiente de trabalho, a fim de concretizar uma experiência fora da grade curricular, a qual 

pode prover maior familiarização com o mundo corporativo. 

• Método de avaliação da atividade 

Ao final da visita técnica, haverá uma avaliação interno do grupo PET-EQ referente à 

organização e ao conhecimento ofertado. Com isso, a atividade será apreciada em reunião 

administrativa, sendo debatida sua importância e possíveis melhorias para futuras ações 

similares. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 17: CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 

 

• Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

• Data de início: 01/11/2022           Data de fim: 30/11/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

Diretório Acadêmico da Engenharia Química (DAEQ) 

Empresa Júnior da Engenharia Química (ConsultEQ) 

Instituto Americano de Engenharia Química (AIChE) 

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

Instituição a ser escolhida 

Público atingido: pessoas atendidas pela Instituição escolhida (aproximadamente 30 pessoas) 

• Descrição e justificativa 

Juntamente com grupos como: Diretório Acadêmico, AIChE, ConsultEQ e outros PET’s, o 

grupo PET – Engenharia Química realizará uma campanha de arrecadação que ajude 

pessoas carentes. A intenção do projeto é despertar nos estudantes do curso de Engenharia 

Química e na comunidade externa a solidariedade para com a existência de pessoas em 

situações de carência com relação a direitos básicos, ressaltando assim, a importância do 

comprometimento com um projeto de caráter social. Assim, serão evidenciados valores de 

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

à comunidade carente. 

• Objetivos 



 

 

A campanha tem por objetivo auxiliar Instituições carentes através da arrecadação bens que 

garantam direitos básicos. Além de fazer com que diferentes grupos se mobilizem e entendam 

a importância desse movimento. Por fim, a atividade busca aproximar por meio dessa 

parceria, o grupo PET Engenharia Química com as outras entidades do curso, promovendo 

também a integração entre a graduação como um todo. 

• Metodologia proposta para sua realização 

O principal meio de divulgação será online em todas as plataformas e redes sociais pelos 

petianos e demais entidades envolvidas. Além disso, também será feita uma propaganda 

pessoalmente nas salas de aula da Faculdade de Engenharia Química. Depois, os petianos 

ficarão responsáveis pela coleta e correto armazenamento dos materiais ao longo da 

campanha, e logo depois, os itens serão doados para determinadas Instituições carentes da 

cidade de Uberlândia. 

• Resultados esperados 

Através da atividade espera-se que se crie um pensamento crítico do problema apresentado 

além de uma cultura de comprometimento e participação contínua entre os alunos de 

graduação da Engenharia Química sobre a doação de certos produtos para as pessoas 

carentes, ressaltando o valor da solidariedade e despertando a consciência social nos alunos. 

Além disso, possibilita suprir certas problemáticas por um determinado período ajudando 

grupos em situação de carência. 

• Método de avaliação da atividade 

Será possível avaliar a atividade através da quantidade de itens que forem arrecadados e pelo 

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

e avaliar próximos projetos. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 18: PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM 

EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

• Natureza da atividade: Pesquisa 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 
• Data de início: 01/03/2022 Data de fim: 30/11/2022 

• Promotor(es) da atividade 
Grupo PET Engenharia Química 

Comitês Organizadores dos Congressos envolvidos 

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



 

 

Grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos (cerca de 18) e o tutor do grupo PET EQ 

• Descrição e justificativa 
É fato que apresentar trabalhos científicos agrega diversas áreas do desenvolvimento 

profissional dos estudantes, uma vez que o mesmo é exposto a confecção de trabalhos e 

apresentações expositivas, além de praticar a oralidade e defesa de ideias. Diante desse 

caráter, é esperado que o grupo PET participe dos eventos científicos com publicação de suas 

respectivas pesquisas acadêmicas, seja no formato online ou no formato presencial, 

contribuindo para o desenvolvimento científico de cunho tecnológico e inovador. Assim, 

congressos, jornadas acadêmicas, encontros regionais e nacionais, simpósios, dentre outros 

estão como foco em ambos os formatos de forma a dar continuidade a esse estudo e 

desenvolvimento da ciência. Ademais, é almejada a continuidade na troca de conhecimentos 

com outros estudantes, a fim dos petianos serem pioneiros nos variados assuntos e inovações 

no ramo da engenharia química e outras áreas. 

• Objetivos 

A atividade possui o objetivo de aprimorar o ramo científico bem como valorizar o 

desenvolvimento de pesquisas que contribuem fortemente para o desenvolvimento da 

sociedade e universidade como um todo, além de exercer sobre os petianos apresentadores 

a prática da escrita, produção de elementos audiovisuais para exposição bem como oratória 

e argumentação. As publicações permitem também entrar em contato com e ser avaliado por 

diferentes profissionais da área estudada, gerando uma troca de conhecimentos fundamental 

para o crescimento pessoal e profissional, juntamente com o networking necessário no 

mercado de trabalho. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Perante a produção acadêmica individual de cada petiano nas mais diversas áreas da 

engenharia química e disciplinas afins, eles se inscrevem no evento e verificam o formato de 

apresentação, podendo ser pôster ou apresentação oral. Com isso, há a prática dos petianos 

em escrever os artigos a serem publicados, bem como as artes de apresentações em 

softwares de acordo com o formato da apresentação. Além disso, pode-se reforçar que todos 

os petianos participam da pesquisa coletiva, que também gera frutos publicações. Ademais, 

há projetos publicados além do ramo científico, como as publicações de atividades 

desenvolvidas pelos grupos PET no Encontro dos grupos PET da UFU que já gerou 

publicação para o grupo no ano de 2021. Em suma, esse contato acadêmico permite os alunos 

conhecerem mais sobre dados, construção de resultados, estruturação de textos e artes e 

outras capacidades necessárias no mercado de trabalho. 

• Resultados esperados 

Com a publicação de trabalhos em eventos científicos, deseja-se repassar a tradição de que 

todos os petianos possuam sua pesquisa individual, e inspirar também os novos ingressantes 



 

 

a possuírem iniciação científica e virem a participar de eventos em conjunto com a publicação 

de resultados, uma vez que a experiência agrega fortemente em diversas áreas de formação 

pessoal e profissional destacadas. Ademais, a maior quantidade e qualidade de trabalhos 

eleva o nome da Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia no requisito 

produção e desenvolvimento científico, contribuindo para a evolução do ensino de excelência 

da UFU. 

• Método de avaliação da atividade 

A avaliação da atividade é relatada por meio dos comitês responsáveis por organizar os 

eventos nos quais os petianos participam e publicam suas produções acadêmicas, além de 

que após a apresentação, é recebido um feedback da banca avaliadora tanto sobre o artigo 

publicado como no desempenho em apresentar os resultados por meio de uma exposição, 

seja apresentação oral com auxílio do PowerPoint, apresentação com auxílio de pôster ou 

outros meios de arguição do trabalho científico. Dessa forma, posteriormente as experiências 

são apreciadas em reuniões administrativas para o crescimento do grupo PET EQ em sua 

totalidade. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 19: 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: 8 horas 

• Data de início: 11/03/2022            Data de fim: 20/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Organizadores dos eventos ENAPET, Sudeste PET e Encontro dos grupos PET da UFU 

Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA) 

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

Grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos do Grupo PET EQ (cerca de 18 petianos) e tutor 

do Grupo PET EQ. 

• Descrição e justificativa 

O Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET vêm propondo e incentivando a 

participação dos grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia a participarem dos 

eventos como o Encontro dos grupos PET da UFU, SUDESTE PET e o ENAPET que são 

proporcionados para os mesmos. Nesses encontros, são proporcionados momentos de 

discussão a respeito do Programa de Educação Tutorial, envolvendo diversos os pilares de 



 

 

ensino, pesquisa e extensão, além do debate sobre os regimentos internos e externos dos 

mesmos. Assim, é possível uma grande troca de experiências e opiniões em diversos temas 

tratados, sendo proporcionado o levantamento de pontos de melhoria e desenvolvimento do 

programa para se colaborar mais efetivamente com o desenvolvimento social através do 

pensar coletivo de temas de importância reconhecida para a sociedade. 

• Objetivos 

Um dos principais objetivos da atividade é a discussão que ajude a apoiar os pilares e valores 

presentes na ideologia de formação complementar do programa PET nas universidades 

brasileiras além de ressaltar a necessidade que os grupos têm de apoiar e incentivar a 

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

disso, é possível que se estabeleça uma comunicação mais recorrente e coerente através dos 

eventos que tragam inovações e melhoras para todos os grupos PET’s participantes com base 

nos pontos discutidos e abordados. Isso faz com que os encontros sejam de extrema 

importância para que se alcance os objetivos principais dos pilares do PET. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Através da participação do grupo PET no Encontro dos grupos PET da UFU, SUDESTE PET 

E ENAPET em 2022, espera-se a presença dos petianos caso ocorra no formato online, uma 

vez que facilita o meio de contato principalmente com os GDT’s (Grupo de Discussão e 

Trabalho) e salas de debates, nos quais diversos temas relacionados a ações afirmativas 

como acessibilidade a Portadores com Deficiência, questões de gênero, sexualidade e étnico-

racial, temas de organização de grupos e estudos sobre metodologia na presença dessas 

atividades que contribuem para o desenvolvimento dos participantes. Em caso presencial, 

para os eventos realizados em outro estado discutir-se-á no grupo a possibilidade de um 

petiano representar o PET Engenharia Química juntamente com o tutor, de forma a trazer 

posteriormente para a equipe os aprendizados e discussões. 

• Resultados esperados 

Através da participação das atividades espera-se que haja uma melhora na dinâmica interna 

do grupo PET, em função dos debates e análises das atividades e assuntos de interesse que 

façam com que a atuação do grupo PET-EQ se tornará mais qualificada e com isso possibilite 

o desenvolvimento de atividades que vão cada vez mais de encontro à essência do programa. 

Outro ponto aguardado é a correta abordagem que difere nas várias temáticas realizadas, 

além da possibilidade de novas ideias que apresentem novos projetos ao Programa. E assim, 

será possível alcançar vários dos pilares e metas que dizem respeito ao grupo através da 

participação. Além disso, o público atingido de forma direta e indireta serão todas as pessoas 

que tiverem contato com as atividades desenvolvidas. 

• Método de avaliação da atividade 

O método de avaliação será realizado através de uma discussão efetiva sobre o 

aproveitamento do evento entre os participantes. Os alunos e o tutor irão trazer os pontos que 



 

 

julgarem necessários para uma reunião interna e assim, haverá uma discussão que definirá 

os pontos negativos, positivos e quais atividades deverão ser implementadas ao longo dos 

próximos anos no grupo. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 20: AJUDA-ME QUE TE AJUDO 

 

• Natureza da atividade: Ensino, Coletivo e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

• Data de início: 01/06/2022             Data de fim: 30/07/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET EQ  

Grupo PET (escolhido ao longo do ano) 

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

Integrantes dos grupos PET- Engenharia Química e grupo PET escolhido 

Número de participantes: (cerca de 25 participantes) 

• Descrição e justificativa 

O Ajuda-me que te ajudo é realizado com a intenção de promover uma permuta de 

conhecimentos específicos entre determinados grupos PET, de preferência os que possuem 

maior distinção entre suas áreas de conhecimento, já que o objetivo principal se encontra na 

ampliação de habilidades técnicas e pessoais dos petianos. Por conseguinte, são 

selecionados softwares, minicursos ou técnicas destinadas a cada curso de graduação, os 

quais estarão presentes no intercâmbio de aprendizagem realizado pelos dois grupos PET 

participantes da ação. Caso não haja possibilidade de realização da atividade 

presencialmente, a plataforma Microsoft Teams será usufruída para tal. 

• Objetivos 

O intuito dessa atividade é fornecer a conversão de conhecimentos e vivências entre os 

envolvidos, a fim de ampliar os alcances e os impactos à comunidade interna e externa 

promovidos pelos grupos PET-UFU, além de expor os alunos à aproximação e a novas formas 

de aprendizado e atividades em conjunto. Também, é responsável por desafiar os petianos a 

assuntos novos que necessitam da busca constante por aperfeiçoamento profissional e 

pessoal. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Os grupos beneficiados decidem, em reunião, os interesses de cada um e determinam uma 

data para a realização da atividade. Tendo em vista o exposto, os materiais de base sobre a 



 

 

capacitação desejada devem ser elaborados por cada grupo, a fim de facilitar a conjuntura do 

desempenho. Em relação ao espaço, salas ou laboratórios podem ser reservados para a 

prática desejada, porém, com o cenário de pandemia, várias plataformas digitais são usadas 

para concretizar a execução da atividade. 

• Resultados esperados 

Para a atividade, é previsto que ambos os grupos tenham experiências satisfatórias, tendo 

passado pela promoção de novos conhecimentos extracurriculares, capazes de auxiliá-los 

tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional e pessoal. Ademais, a promoção do 

vínculo entre os grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia gera esperança para a 

melhor convivência entre os alunos e futuras ações em conjunto. 

• Método de avaliação da atividade  

Ao término da atividade, é disponibilizado um formulário feito pelo aplicativo Google Forms 

para feedback e possíveis melhorias em relação à metodologia aplicada para ensino e 

integração. Tal formulário é avaliado em reunião administrativa com o intuito de analisar os 

pontos principais de aperfeiçoamentos para, assim, desenvolver futuras edições do Ajuda-me 

que te ajudo sempre buscando desempenhar da melhor maneira as atividades de natureza 

semelhante do PET Engenharia Química. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 21: PET INTERCÂMBIO 

 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

• Data de início: 05/01/2022 Data de fim: 20/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

PET Engenharia Química 

Outro Grupo PET (definido mediante sorteio) InterPET UFU 

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

Integrantes dos grupos PET envolvidos 

Número de participantes: petianos dos grupos PET envolvidos (cerca de 30 petianos) 

• Descrição e justificativa 

Com a diversidade de PETs da Universidade Federal de Uberlândia, o InterPET-UFU organiza 

uma atividade de integração entre os grupos no qual um petiano do grupo PET participa de 

uma reunião do outro grupo sorteado pelo InterPET e o petiano do grupo sorteado, análogo 



 

 

ao descrito, participa de uma reunião do PET EQ. Assim, essa troca de experiências é 

posteriormente apreciada em reuniões, nas quais se discute sobre as informações 

agregadoras absorvidas na atividade. É esperado que o PET Intercâmbio ocorra duas vezes 

no ano de 2022, uma no primeiro semestre e outra no segundo, sendo a data de realização 

dependente do sorteio do InterPET e disponibilidade dos integrantes de ambos os grupos. Em 

caso remoto, as reuniões podem ser feitas por plataformas digitais como o Google Meet e o 

Microsoft Teams e conta com a vantagem de abordar os grupos PET não só de Uberlândia, 

mas de outros campis como Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba. Caso presencial, o 

grupo será sorteado com algum PET de Uberlândia (Santa Mônica, Glória, Umuarama). 

• Objetivos 

A atividade tem como objetivo provomer o intercâmbio de conhecimentos entre os grupos 

sorteados, conhecendo sobre organização interna do grupo, atividades desenvolvidas bem 

como suas metodologias, como a reunião é dividida, dentre outras. Assim, é visado gerar a 

proximidade entre os petianos do outro grupo PET e um petiano do PET Engenharia Química 

e vice-versa de forma a integrar mais grupos preferencialmente de áreas distintas, extraindo 

também ideias que podem gerar tanto melhoras na estruturação geral como também 

incentivar futuras parcerias entre esses grupos. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Mediante o sorteio do InterPET, o grupo sorteado e o grupo PET Engenharia Química entrarão 

em contato e irão organizar os detalhes da ativdiade, sobretudo: plataforma utilizada nas 

reuniões no caso do formato remoto, ou campus, bloco e sala de encontro no caso presencial; 

escolha dos petianos que participarão do intercâmbio para levar integrar e conhecer outro 

PET e sua organização; verificar a disponibilidade de horários e acompanhar no dia da 

atividade os principais pontos a serem anotados e futuramente apreciados em reunião. Dentre 

eles, pode-se destacar a organização e estruturação dos petianos, atribuições e funções 

internas, principais atividades discutidas na reunião, além da possiblidade de atividades que 

possam sem feitas em parceira com o grupo. É esperado ou que uma edição seja realizada 

no formato remoto possibilitando a atividade com outros PET além de Uberlândia e a outra 

realizada presencialmente, ou as duas edições, uma em cada semestre, sejam realizadas 

presencialmente a depender das condições sanitárias. 

• Resultados esperados 

Espera-se que o PET Intercâmbio promova a maior integração entre os grupos PET, bem 

como agregue o conhecimento nas respectivas áreas destacadas, uma vez que abre portas 

para novas ideias tanto internamente para o PET Engenharia Química como ideias externas 

em parceria com outros grupos PET, em conjunto com a reflexão acerca do próximo 

permitindo uma visão mais ampla sobre outros grupo e o InterPET. Também espera-se a 

continuidade dessa atividade em duas edições, de forma a conhecer e integrar cada vez mais 

o PET EQ com outros PETs da Universidade Federal de Uberlândia. 



 

 

• Método de avaliação da atividade 

A avaliação da atividade ocorrerá por meio do feedback de ambos os petianos que 

participarão do intercâmbio, por meio de seus depoimentos sobre como foi recebido na outra 

reunião, o que conseguiu absorver e agregar ao seu grupo em reuniões de apreciação, além 

da comunicação entre os tutores que também permitem avaliar a importância e cumprimento 

do objetivo da atividade desenvolvida. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 22: AVALIAÇÃO INTERNA 

 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora  

• Carga horária de execução da atividade: 16 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 8 horas 

• Data de início: 05/01/2022 Data de fim: 20/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Integrantes do grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos (cerca de 18) e o tutor do Grupo PET EQ 

• Descrição e justificativa 

O grupo PET Engenharia Química é composto geralmente por 13 a 18 petianos, além da 

divisão em comissões descritas no item de organização interna. Assim, diante da necessidade 

de monitorar como as diversas atividades exercidas pelo grupo tanto internamente na 

respectiva comissão (Arte e Imagem, Ata, Computação, Comunicação e InterPET e 

Organização) como externamente nas atividades planejadas, os petianos se reuniram com o 

tutor com o objetivo de encontrar alternativas para auxiliar tanto no controle de divisão de 

tarefas como no desempenho de petianos de forma a manter o clima organizacional harmônio 

ao longo do ano. 

• Objetivos 

As avaliações internas têm por objetivo acompanhar o desenvolvimento dos petianos durante 

sua passagem no grupo ao longo do ano, além de verificar constantemente alternativas para 

manter o equilíbrio na distribuição de tarefas pelo grupo tanto nas comissões como no 

desenvolvimento das atividades. Sobretudo, as avaliações buscam transparecer ao tutor o 

feedback dos petianos sobre seu próprio trabalho e o trabalho dos demais colegas visando 

identificar possíveis problemas e trabalhar com o grupo soluções para esses evitando assim 

o agravamento de situações adversas que possam surgir. 



 

 

• Metodologia proposta para sua realização 

As avaliações estão premeditadas para ocorrer a cada três meses e serão realizadas por meio 

de um formulário elaborado pelo tutor e auxílios de petianos de cada comissão, no qual aborda 

diversos aspectos do trabalho em grupo tais como a avaliação do desempenho e proatividade 

tanto individual como dos demais petianos, perguntas sobre vontade de deixar o grupo, 

dificuldades encontradas no desenvolver de atividades da equipe, valorização do trabalho 

pelos demais além de outros aspectos que contribuem para o tutor elaborar um quadro e 

trabalhar com soluções alternativas sobre eventuais problemas notados, como o diálogo, 

ferramentas de distribuição e monitoramento da divisão de tarefas, promoção de atividades 

coletivas e integradoras, dentre outras. Além disso, é esperado o feedback geral do tutor para 

cada petiano mantendo o caráter anônimo do formulário destacando aspectos positivos 

notados e pontuais divergências que possam ter sito apontadas e necessitam de uma solução 

para que o grupo caminhe em constante equilíbrio. 

• Resultados esperados 

É esperado que, com as avaliações na frequência descrita de ocorrer a cada três meses, o 

tutor possa ter um acompanhamento contínuo e geral de como está a divisão de tarefas no 

grupo bem como a opinião dos petianos sobre si mesmo e os demais, para que soluções 

possam ser mapeadas e trazidas para conhecimento do grupo, mantendo assim o caráter 

dinâmico do grupo. Também é esperado evitar possíveis sobrecargas de petianos com 

atividades em detrimento do desenvolvimento pessoal de outros, apresentando feedbacks 

construtivos necessários na jornada individual e coletiva, prezando pela qualidade do ensino 

e aprendizado no grupo PET Engenharia Química. 

• Método de avaliação da atividade 

A avaliação da atividade ocorrerá primeiro em paralelo com sua execução, no qual o 

formulário de avaliação interna contém espaço para avaliar além dos aspectos discutidos, a 

própria condução da atividade, com espaço para críticas e sugestões construtivas. Além 

disso, durante os repasses dos resultados para cada petiano o tutor coletará outras 

informações para serem sinteziadas e discutidas pelo grupo nas reuniões administrativas de 

forma a otimizar os meios de avaliação interna do grupo proposto. De acordo com as 

mudanças notadas, eventuais mudanças podem ser registradas no ROA (Relatório de 

Otimização de Atividade) para ser melhorada no decorrer das edições. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 23: INTEGRAÇÃO INTERNA 

 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 



 

 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 6 horas 

• Data de início: 05/01/2022 Data de fim: 20/12/2022 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Integrantes do grupo PET Engenharia Química 

Número de participantes: todos os petianos (cerca de 18) e o tutor do Grupo PET EQ 

• Descrição e justificativa 

São notórias as dificuldades encontradas pelos estudantes ao longo da graduação, como o 

cansaço e o desânimo. Diante disso, o grupo PET Engenharia Química planeja a realização 

de atividades de integração interna que permitam que petianos e tutor se conheçam melhor, 

além de promover um momento de descanso e distração ao longo de momentos de 

dificuldades encontradas no decorrer do semestre. Desde jogos a bate papos, são idealizadas 

ao menos três integrações com o grupo em momentos distintos: após a reunião de 

planejamento no final do ano, após o ingresso de novos petianos pelo processo seletivo e 

durante algum momento com carga alta de atividades longas para promover essa diversão e 

sentimento de coletividade. 

• Objetivos 

As atividades têm por objetivo promover a integração entre os integrantes do PET Engenharia 

Química, trazendo por meio de atividades lúdicas fatos sobre o cotidiano, vida pessoal, 

situações e dificuldades encontradas ao longo do caminho dando espaço de escuta e fala 

para cada um, permitindo além de tudo identificar pessoas que possam necessitar de ajuda 

ou apoio devido à carga da graduação e atividades. Além disso, permite a maior união e 

harmonia no grupo incentivando todos a desenvolverem com maior compromisso e brilho no 

olhar as atividades planejadas pelo grupo. Também visa-se promover um momento de 

descontração e descanso perante os obstáculos encontrados ao longo da jornada da equipe. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Prevista para ocorrer ao menos três vezes ao longo do ano, as atividades de integração 

podem se dividir em diversas ações lúdicas que promovam o descanso e coletividade entre 

os petianos e tutor. A priori, seria realizada uma no decorrer do primeiro semestre em 

momentos atarefados durante uma reunião administrativa descontraída, podendo ser um 

bate-papo, um jogo, uma confraternização com coffe break ou outras propostas que surgirem 

no decorrer do ano de 2022, podendo ser realizada tanto no formato online como no 

presencial. Outro momento está proposto no ingresso de novos petianos após o processo 

seletivo, no qual se busca apresentar a organização do grupo PET Engenharia Química, 

juntamente com atividades de integração para que todos tenham a oportunidade de conhecer 

mais aprofundado sobre cada membro do grupo, bem como deixar o ambiente aberto aos 



 

 

novos petianos de forma que possam dar início ao desenvolvimento no PET EQ. Por fim, 

idealiza-se uma confraternização após a reunião de planejamento no final de 2022, uma vez 

que é uma reunião maior em que se discutem diversas atividades que serão realizadas no 

ano seguinte, e um momento de integração após essa atividade é fundamental para promover 

a coletividade do grupo. 

• Resultados esperados 

Os resultados esperados são referentes aos cuidados com a saúde mental dos petianos, uma 

vez que busca promover os momentos de integração e descontração em reuniões 

administrativas, o que permite uma pausa para diversão e preocupação com o próximo já que 

há espaço para todos escutarem e serem escutados acerca de assuntos além da graduação 

de do grupo. Além disso, é esperado o maior rendimento do grupo nas atividades planejadas 

para o ano, pois esses momentos propostos renovam o empenho e a dedicação dos petianos 

e do tutor com o grupo PET Engenharia Química. 

• Método de avaliação da atividade 

A avaliação da atividade ocorrerá por meio do feedback dos petianos e do tutor de como se 

sentiram ao longo das dinâmicas e confraternizações propostas nesses momentos, e como 

isso impactou na melhora do seu rendimento e disposição a realizar as atividades do grupo. 

Sobretudo, será verificado o estado da saúde mental dos petianos juntamente com o 

conhecimento acerca do próximo que em diversos momentos não é notada devido a alta 

preocupação com as demais atividades, sem esse espaço presente. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 24: PESQUISAS CIENTÍFICAS INDIVIDUAIS 

 

• Natureza da atividade: Pesquisa 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 60 horas 

• Data de início: 01/01/2022             Data de fim: 31/12/2022 

• 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  

Devido à amplitude da área de mercado de trabalho de um profissional de Engenharia 

Química, a qual abrange desde a indústria de processos até o setor acadêmico, como 

exemplo os laboratórios de pesquisa. O curso abrange diversas áreas de pesquisas científicas 



 

 

que os discentes podem explorar com a finalidade de desenvolver maior aptidão por um 

determinado ramo ao longo da graduação. Tal fato pode ocorrer, pois a Faculdade de 

Engenharia Química da UFU apresenta um sólido e bem conceituado programa de Pós- 

Graduação, no qual é valorizada a pesquisa e as habilidades que esta pode proporcionar. 

Com isso, os petianos se distribuem em distintas áreas da Engenharia Química como maneira 

de perpetuar a pesquisa individual. Sendo essas: Sistemas Particulados e Fenômenos de 

Transporte, Termodinâmica, Catálise e Engenharia das Reações Químicas, Engenharia 

Bioquímica e de Alimentos, Modelagem, Simulação e Controle e Engenharia Ambiental. O 

grupo PET-EQ aprecia a continuidade da graduação possibilitada pela dimensão das 

diferentes abordagens científicas que podem surgir entre os membros do grupo. É importante 

destacar, também, que todos os integrantes do grupo possuem uma pesquisa individual. 

• Objetivos 

O intuito da pesquisa individual é aperfeiçoar os conhecimentos teóricos, assim como 

desenvolver a organização na vida profissional, presente no mercado de trabalho, a partir do 

contato direto com alunos de pós-graduação e professores especialistas. A atividade também 

possui o objetivo de melhorar as habilidades laboratoriais dos petianos, apresentar a literatura 

científica de modo a persistir no aprendizado de conhecimentos mais aprofundados conforme 

a prática de um determinado setor da Engenharia Química. Ademais, os integrantes 

responsáveis pelas pesquisas estão intimamente ligados às inovações tecnológicas e ao 

aprimoramento dos componentes curriculares por meio de publicações acadêmicas, os quais 

contribuirão e fomentarão suas trajetórias como engenheiros químicos. 

• Metodologia proposta para sua realização 

Cada integrante do PET-EQ é responsável por buscar uma área de pesquisa do seu interesse 

nos diferentes Núcleos Acadêmicos existentes na FEQUI-UFU. Após isso, o petiano será 

encarregado de entrar em contato com o professor coordenador do núcleo desejado, e serão 

acordados os dias e horários para a efetivação das horas semanais nos respectivos 

laboratórios de pesquisa. Sendo assim, o planejamento semanal de cada membro torna-se 

essencial para a possibilidade de todos participarem de modo ativo das atividades 

relacionados ao coletivo. 

• Resultados esperados 

Confia-se aos petianos a aquisição de habilidades de organização, estudo científico, revisão 

da literatura científica e escrita de artigos. É imprescindível que esses compreendam a 

relevância da ciência aplicada na vida cotidiana, a fim de fortalecer a pesquisa na 

Universidade Federal de Uberlândia. A partir disso, serão desempenhadas apresentações dos 

trabalhos em diversos eventos e/ou congressos promovidos por diferentes instituições do país 

nas áreas de Engenharia Química e suas afins. 

• Método de avaliação da atividade 



 

 

A metodologia de avaliação é realizada ao longo do ano pelos professores orientadores e 

através da produção de textos científicos por parte de cada petiano. 

 

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

desenvolvidas pelos petianos: 

 

Título: Estudo de catalisadores a base de ferro promovidos por cobre na reação de 

hidrogenação de CO/CO2 à hidrocarbonetos na faixa do querosene 

Petiano: Ana Gabriela Martins Silva 

Orientador: Professor Dr. Ricardo Reis Soares 

Período: Junho/2021 – Junho/2022 

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. 

 

Título: Estudos envolvendo modelagem e simulação através de um simulador de processos 

comercial 

Petiano: Ana Luísa Gabriel Santos 

Orientador: Professor Dr. Sérgio Mauro da Silva Neiro 

Período: Junho/2021 – Junho/2023 

Resumo: Diferente da maioria das plantas que seguem uma configuração tradicional 

compostas por um sistema de reação seguido de um sistema de separação, em plantas mais 

modernas, quando possível, uma configuração mais complexa pode ser investigada em que 

há de se considerar a fusão do sistema de reação com o sistema de separação com o 

benefício de um potencial redução do custo operacional total da planta. Estas configurações 

mais complexas não são, normalmente, estudadas em profundidade em um curso de 

graduação. Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é desenvolver vários estudos 

envolvendo modelagem e simulação de processos utilizando um simulador comercial (UniSim 

Design – HoneyWell). Há um especial interesse em estudar a simulação de uma coluna de 

destilação reativa com o intuito de fundir o sistema de reação com o sistema de separação de 

uma planta. 

 



 

 

Título: Estudo da pirólise rápida assistida por micro-ondas de bagaço de malte 

Petiano: Ângelo Fernandes Diniz 

Orientador: Professor Dr. Marcos Antonio de Souza Barrozo 

Período: Janeiro/2022 – Dezembro/2022 

Resumo: A pirólise se mostra vantajosa devido a versatilidade dos produtos gerados. Nesse 

contexto, a pirólise rápida assistida por micro-ondas se destaca por apresentar avanços na 

produção de bio-óleo, um dos principais produtos de interesse. No entanto, o bio-óleo 

produzido geralmente apresenta em sua composição diversos produtos e propriedades 

indesejáveis, como: alto teor de ácido, baixo poder calorífico e instabilidade. Diante disso, é 

importante maximizar as concentrações de hidrocarbonetos e minimizar a quantidade de 

produtos oxigenados. Atualmente no Brasil, uma enorme quantidade de bagaço de malte é 

descartada pelas indústrias cervejeiras, desse modo, o presente trabalho propõe a utilização 

do mesmo no processo de pirólise para a geração de novos produtos. Desse modo, este 

projeto tem como objetivo estudar a pirólise assistida por micro-ondas utilizando o bagaço de 

malte como resíduo agroindustrial, a fim de apresentar as condições que maximizam a 

produção de bio-óleo. 

 

Título: Preparação de sistemas teranósticos de Gd2O3: Eu3+ e peptídeos bioativos frente a 

SARS-CoV-2 

Petiano: Antônio Marçal Netto 

Orientador: Professor Dr. Fernando Rodrigues Goulart Bergamini 

Período: Junho/2021 – Junho/2022 

Resumo: Este projeto propõe explorar as capacidades intrínsecas de compostos baseados 

em terras raras como agentes teranósticos frente ao SARS-CoV-2. Para tanto, desenvolver-

se-á sistemas constituídos de Gd2O3 dopado com Eu3+. Estes sistemas atuarão como 

nanoplataformas para o ancoramento de peptídeos, capazes de interagir preferencialmente 

com biomoléculas do SARS-CoV-2.  Espera-se, portanto, a obtenção de um sistema 

teranóstico versátil capaz não somente de atuar frente ao SARS-CoV-2 mas também ser 

modulado para atuar frente a outras cepas virais, prevenindo novas emergências epidêmicas. 

 

Título: Estudo da pirólise rápida catalítica de bagaço de malte assistida por micro-ondas 

Petiano: Elmis Braz da Silva Filho  

Orientador: Professor Dr. Marcos Antônio de Souza Barroso 

Período: Junho/2021 – Junho/2022 

Resumo: Diante do elevado consumo de combustíveis fósseis, o uso de biomassa como uma 

alternativa sustentável de energia tem se destacado. Dentre os processos de conversão da 

biomassa em um produto de maior valor agregado, a pirólise assistida por micro-ondas 

mostra-se um processo ímpar devido a vantajosa versatilidade dos produtos gerados. Diante 



 

 

disso, o objetivo geral desse projeto é investigar a produção de bio-óleo do bagaço de malte 

pelo processo de pirólise rápida catalítica assistida por micro-ondas, visando a maximização 

da produção de bio-óleo. 

 

Título: Construção de plataforma analítica automatizada para monitoramento de ozônio 

gasoso em ambientes internos e externos 

Petiano: Felipe Fernandes Tolentino  

Orientador: Professor Dr. João Flávio da Silveira Petruci 

Período: Setembro/2021 – Dezembro/2022 

Resumo: Em ambientes internos (indoor), o ozônio pode ser gerado por equipamentos de 

purificação de ar, fotocopiadoras e até mesmo em consultórios para tratamentos estéticos e 

dentários. A exposição prolongada de seres humanos ao ozônio pode ser potencialmente 

tóxica em concentrações acima de 0,10 ppm no ar, sendo considerado um poluente 

atmosférico. O objetivo geral desse projeto é o desenvolvimento de uma plataforma analítica 

que combina baixo custo, sensibilidade, resposta rápida e baixo peso para determinação de 

ozônio em ambientes externos e internos. A plataforma se baseia na reação seletiva entre o 

analito (O3) e o corante índigo em um sistema miniaturizado de amostragem e análise e que 

possa acoplado e automatizado utilizando software livre. 

 

Título: Recuperação de lítio e cobalto de baterias de íons de lítio por processo híbrido de 

lixiviação e biolixiviação 

Petiano: Gabriel Henrique Martins Bonifácio 

Orientador: Professora Dra. Juliana de Souza Ferreira 

Período: Junho/2021 – Junho/2022 

Resumo: A hidrometalurgia que faz uso de ácidos ou bases que promovem a solubilização 

dos metais e, apesar de apresentar uma alta eficiência na recuperação, ocorre uma geração 

de grandes quantidades de efluentes que podem causar danos ao meio ambiente. Uma 

alternativa é a utilização de ácidos orgânicos, que são biodegradáveis, mas ainda possuem 

alto custo. Por fim, tem-se a biolixiviação, cuja solubilização dos metais se dá por ação de 

microrganismos e apresenta vantagens como condições moderadas de operação e redução 

de impacto ambiental, porém ainda demanda longos períodos de processos. 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. 

 

Petiano: Gabriel Nunes Santana 

Justificativa: Tendo em vista o cenário atual de pandemia e que o processo seletivo foi 

realizado no final do ano de 2021, o petiano está procurando em um dos núcleos da FEQUI. 

 



 

 

Título: Estudo de processos físico-químicos e biológicos para remoção de corantes. 

Petiano: Júlia Barbosa Morais 

Orientador: Professora Dra. Juliana de Souza Ferreira 

Período: Junho/2021 à Junho/2022 

Resumo: Os corantes têxteis mais produzidos são aqueles que apresentam  em sua estrutura 

química o grupamento cromóforo azo (-N=N-) (OrzechowskI et al. ,2018). Essa estrutura faz 

com que os corantes tenham uma resistência frente aos tratamentos convencionais e sua 

degradação incompleta resulte em novas moléculas com efeitos mutagênicos ou nocivos aos 

organismos vivos (Gaylarde; Bellinaso; Manfio, 2005). Dessa forma, há propostas de diversos 

tratamentos para a remoção e degradação dos corantes têxteis, como processos de absorção 

de diversa natureza, sistemas de nanofiltração, métodos biológicos fundamentados no uso de 

bactérias, fungos e enzimas e ultimamente, sistemas de processos oxidativos avançados, 

como Fenton e fotocatálise heterogênea (Salvador et al., 2012). Sendo assim, esse trabalho 

visa o estudo da remoção de corantes têxteis por processos biológicos utilizando 

cianobactérias e métodos oxidativos avançados, sendo os últimos em combinação com luz 

ultravioleta ou com ultrassom. 

 

Petiano: Lucas Macedo Silva 

Justificativa: Tendo em vista o cenário atual de pandemia e que o processo seletivo foi 

realizado no final do ano de 2021, o petiano está procurando em um dos núcleos da FEQUI. 

 

Título: Concentração da Luz Solar por Lentes Fresnel para Conversão de Resíduos 

Carbonatados em Cal Virgem 

Petiano: Lucas Main Netto 

Orientador: Professor Dr. Luiz Gustavo Martins Vieira 

Período: Março/2021 – Março/2022 

Resumo: Atualmente, a cal é muito produzida no Brasil devido a sua ampla atuação em 

processos de segmentos industriais distintos. A sua produção é realizada a partir da 

decomposição térmica do carbonato de cálcio (CaCO3) presente em calcário. Para obter-se a 

cal, é necessário um processo de calcinação feito em fornos que operam com elevadas 

temperaturas, com a remoção do dióxido de carbono (CO2) que se apresenta junto ao óxido 

de cálcio. Assim, esse processo gera grandes impactos ambientais, como a alta emissão de 

gás carbônico e uma elevada demanda energética. Diante disso, esse trabalho busca reduzir 

os impactos ambientais causados pela calcinação, produzindo cal a partir de resíduos 

carbonatados de cascas de ovos utilizando a energia solar convertida por lentes Fresnel. 

 

Título: Construção de plataforma analítica automatizada para monitoramento de ozônio 

gasoso em ambientes internos e externos 



 

 

Petiano: Marcos Vinícios Silvestre 

Orientador: Professor Dr. João Flávio da Silveira Petruci 

Período: Maio/2021 – Dezembro/2022 

Resumo: Em ambientes internos (indoor), o ozônio pode ser gerado por equipamentos de 

purificação de ar, fotocopiadoras e até mesmo em consultórios para tratamentos estéticos e 

dentários. A exposição prolongada de seres humanos ao ozônio pode ser potencialmente 

tóxica em concentrações acima de 0,10 ppm no ar, sendo considerado um poluente 

atmosférico. O objetivo geral desse projeto é o desenvolvimento de uma plataforma analítica 

que combina baixo custo, sensibilidade, resposta rápida e baixo peso para determinação de 

ozônio em ambientes externos e internos. A plataforma se baseia na reação seletiva entre o 

analito (O3) e o corante índigo em um sistema miniaturizado de amostragem e análise e que 

possa acoplado e automatizado utilizando software livre. 

 

Título: Computação científica em linguagem Python para o desenvolvimento de processos 

químicos 

Petiano: Maria Eduarda Ferreira dos Reis 

Orientador: Professora Dra. Sarah Arvelos Altino 

Período: Junho/2021 – Junho/2022 

Resumo: A indústria química passa atualmente pela quarta revolução industrial, também 

chamada de Indústria 4.0, fortemente dependente da transformação digital e da computação, 

por isso desenvolver o contato com a computação científica durante a graduação é muito 

importante. Sendo assim, o objeto geral do projeto de pesquisa será desenvolver Notebooks 

utilizando a plataforma Google Colab para difusão do uso da linguagem Python para a 

resolução de problemas típicos encontrados no desenvolvimento de processos. 

 

Título: Avaliação do potencial do processo Fenton e sua combinação com sonicação e luz 

UV e de processos biológicos na remoção de compostos presentes em efluentes de indústria 

têxtil 

Petiano: Maria Fernanda Lindquist Chicote 

Orientador: Professora Dra. Juliana de Souza Ferreira 

Período: Junho/2021 – Junho/2022 

Resumo: A importância de se tratar efluentes da indústria têxtil é imprescindível, no entanto, 

por conta dos elevados custos para a eliminação desses poluentes, muitos dos métodos 

comuns de tratamento de águas residuais acabam por se tornar obsoletos. Logo, dentre os 

tratamentos presentes nessa pesquisa, há o destaque para: processos baseados na reação 

de Fenton e métodos por remoção diante da atividade celular de microorganimos como 

fungos, bactérias e cianobactérias. Sendo assim, o presente projeto possui como objetivo 

principal avaliar a remoção de corantes têxteis Índigo Blue e Índigo Carmim, utilizando 



 

 

processos de rota biológica e métodos oxidativos avançados, sendo estes combinados com 

luz ultravioleta ou ultrassom com a finalidade de maximizar a remoção de tais corantes e, 

portanto, encontrar eficácia e viabilidade financeira por meio dos processos escolhidos. 

 

Petiano: Marina Ferreira de Castro 

Justificativa: Tendo em vista o cenário atual de pandemia e que o processo seletivo foi 

realizado no final do ano de 2021, a petiana está procurando em um dos núcleos da FEQUI. 

Título: Identificação de metabólitos por espectrometria de massas em extratos das folhas de 

Piper fuligineum através de extração supercritica e Avaliação da atividade antiviral in sílico 

contra o SARS-CoV-2 

Petiano: Rodrigo Carrilho da Cunha 

Orientador: Professora Dra. Raquel Maria Ferreira de Sousa 

Período: Novembro/2020 – Abril/2022 

Resumo: A extração supercrítica é um método extremamente sustentável e extremamente 

útil para a obtenção de compostos orgânicos de fontes naturais, principalmente compostos 

bioativos como metabólitos secundários. Sendo assim, tais metabólitos são extremamente 

alvejados no meio científico nos dias atuais, trazendo à tona uma espécie pouco conhecida 

de planta, denominada de Piper Fuligineum. Esse projeto visa analisar através de 

espectrometria de massa os compostos obtidos via extração supercrítica da planta Piper 

Fuligineum na busca por compostos capazes de naturalizar o vírus SARS-CoV-2 em sílico, e 

analisar a viabilidade econômica de tal processo extrativo. 

 

Petiano: Thiago de Almeida Melo 

Justificativa: Tendo em vista o cenário atual de pandemia e que o processo seletivo foi 

realizado no final do ano de 2021, o petiano está procurando em um dos núcleos da FEQUI. 

 

Título: Construção de plataforma analítica automatizada para monitoramento de ozônio 

gasoso em ambientes internos e externos 

Petiano: Vinícius Francisco da Silva  

Orientador: Professor Dr. João Flávio da Silveira Petruci 

Período: Maio/2021 – Dezembro/2022 

Resumo: Em ambientes internos (indoor), o ozônio pode ser gerado por equipamentos de 

purificação de ar, fotocopiadoras e até mesmo em consultórios para tratamentos estéticos e 

dentários. A exposição prolongada de seres humanos ao ozônio pode ser potencialmente 

tóxica em concentrações acima de 0,10 ppm no ar, sendo considerado um poluente 

atmosférico. O objetivo geral desse projeto é o desenvolvimento de uma plataforma analítica 

que combina baixo custo, sensibilidade, resposta rápida e baixo peso para determinação de 

ozônio em ambientes externos e internos. A plataforma se baseia na reação seletiva entre o 



 

 

analito (O3) e o corante índigo em um sistema miniaturizado de amostragem e análise e que 

possa acoplado e automatizado utilizando software livre. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO 
(citar e descrever sucintamente aquelas consideradas pertinentes)  
 

8.1 Atividades de língua estrangeira 

Estudo de línguas estrangeiras: A maioria dos petianos está matriculada em cursos de 

idiomas onde uma parcela destes estão em duas línguas estrangeiras (Inglês e Francês). 

Sendo assim, através do Seminário em Língua Estrangeira que serão realizados em setembro 

de 2022, será possível avaliar e colocar em prática os conhecimentos dessas línguas. 

 

Ciclo de seminários em Língua Estrangeira: O grupo PET Engenharia Química terá o seu 

Ciclo de Seminários em Língua Estrangeira e especialmente para as línguas inglesa e 

francesa. O objetivo dessas apresentações é o desenvolvimento das capacidades de 

preparação, síntese e apresentação de determinado assunto para uma plateia variada. Outro 

ponto apresentado é a importância do domínio de outra língua visto o número crescente de 

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

avaliar a habilidade dos candidatos no conhecimento de línguas estrangeiras. Dessa forma, 

temos que esse seminário é uma ótima oportunidade dos alunos para a melhoria da oratória 

e fluência em outra língua. 

 

8.2 Atividades culturais 

Ciclo de debates: O grupo propõe como atividade cultural assistir a filmes que apresentem 

outras realidades não vividas pelos petianos e dessa forma, são realizados debates sobre os 

assuntos abordados no tema. A atividade é bastante enriquecedora, pois faz com que 

diferentes pontos de vista sejam trazidos à tona e se realize uma discussão que extrapola a 

ficção para problemas do cotidiano. Outro ponto importante é que a realização de atividades 

em conjunto, fora do ambiente acadêmico, possibilita maior interação e espírito coletivo entre 

os integrantes do grupo PET. 

 

8.3 Atividades de integração do grupo 

Reuniões de confraternização: Devido à pandemia, o grupo PET EQ encontrou diversas 

dificuldades de integração. Dessa forma, ao longo do ano de 2022 serão realizados jogos e 

dinâmicas que possam ser online, além da recepção dos novos ingressantes. Com a volta do 

regime presencial, as confraternizações ocorrerão em aniversários, recepção de novos 

membros e em despedidas de petianos. Estes eventos reúnem todos os petianos e o tutor 



 

 

como uma forma de descontração, conversas informais e oportunidade de afinidade entre os 

integrantes do grupo. 

 

Reunião sobre o Planejamento do próximo ano: A reunião de planejamento é realizada 

por todos os petianos e tutor em um sábado no final do ano. Nesta data, realiza-se a avaliação 

e a decisão da permanência ou exclusão das atividades para o próximo ano além da 

discussão de novas atividades sugeridas. Após todas as discussões, têm-se como costume a 

realização de uma dinâmica de integração e festa de confraternização do grupo. Essa 

atividade é de extrema importância para aproximação e integração do grupo, possibilitando 

um melhor trabalho em conjunto. 

 

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

 

Cursos de capacitação dos petianos: Essa atividade tem como objetivo oferecer cursos de 

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

curricular. Essa capacitação visa a oferecer oportunidade de crescimento pessoal e 

profissional, além do preparo dos estudantes para a ministração de conteúdos aos outros 

universitários e membros da comunidade externa. 

Projeto Coletivo: como se trata de um estudo de considerável extensão e dificuldade, o 

projeto coletivo exige a participação efetiva de todos os petianos do grupo para sua realização. 

A socialização de tarefas, comunicação, organização, integração, compartilhamento de 

informações, definição de objetivos, e proatividade, são competências requeridas para a 

obtenção de sucesso na execução e conclusão desta atividade. É importante ressaltar que a 

prática deste projeto coletivo abrange todos os três pilares do Programa de Educação Tutorial: 

ensino, pesquisa e extensão. Além disso, os saberes necessários para a realização do projeto 

são obtidos por meio de pesquisas e revisões bibliográficas, busca por profissionais que 

possam, de alguma maneira, auxiliar os petianos na agregação de conhecimentos, e 

constante contato com o público envolvido no projeto e o corpo docente. Sendo assim, o 

projeto coletivo promove aos petianos o desenvolvimento e a obtenção de diversas 

competências e habilidades, além de um notável crescimento pessoal, profissional e ético. 

 

8.5 Processos seletivos de petianos 

No ano de 2022, o grupo PET Engenharia Química realizará o processo seletivo 

aproximadamente no fim do segundo semestre, visando à aprovação de 4 a 6 novos petianos. 

Este processo seletivo será composto por algumas etapas de seleção, como avaliação do 

curriculum vitae e CRA (Coeficiente de Rendimento Acadêmico), dinâmicas em grupo, 

entrevistas, redação e possíveis apresentações orais. Aqueles candidatos que apresentarem 

rendimento positivo e se destacarem, serão aprovados e inseridos no grupo, tornando-se 



 

 

novos membros do PET-EQ. Além disso, é importante ressaltar que neste processo seletivo, 

em especial, contaremos com a aplicação e a inserção da política de cotas, proposta pelo 

CLAA, no edital para a seleção de novos petianos. Caso não haja, por motivos sanitários, em 

decorrência da pandemia da Covid-19, a possibilidade de prática presencial na época de 

realização do processo seletivo, este ocorrerá de maneira remota através de plataformas de 

tecnologia da informação. 

 

8.6 Reuniões administrativas do PET 

O grupo PET Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia tem o costume de 

se reunir no mínimo duas vezes por semana, em data e horário compatível com a grade 

curricular dos membros e atividades propostas, sendo tais datas definidas de maneira 

democrática. As reuniões são comumente realizadas nas terças e quintas-feiras, às 19 horas, 

com limite máximo de duração idealizado de 2 horas. As reuniões da semana são dispostas 

para a discussão e organização de suas atividades, levando em consideração o calendário 

de planejamento e os eventos propostos. Além das reuniões administrativas e coletivas, 

costuma-se ocorrer reuniões extraordinárias para a abordagem de temáticas pertinentes ao 

momento, como o andamento do projeto coletivo e de demais atividades internas. O tutor 

também se reúne ocasionalmente com cada petiano para uma conversa informal que tem 

como objetivo discutir questões que foram abordadas na avaliação interna, coletada por este 

através de um formulário online, o andamento da pesquisa individual e o desempenho 

acadêmico. Com tais ações, pretende-se evitar possíveis problemáticas como desligamentos 

por não adaptação ou desempenho baixo nas disciplinas do curso. 

 

8.7 Site do grupo 

O site do grupo PET Engenharia Química é mantido pelos petianos da Comissão de 

Computação e todas as atividades do grupo são viabilizadas através do site. Ressalta-se um 

grande destaque que evidencia a importância desta plataforma que é a economia notável de 

papel para emissão de certificados, em todas as atividades, já que o aluno pode adquirir a 

cópia eletrônica de seu certificado, além da otimização de tempo quando se trata de 

solicitações e consultas por parte do público externo, e até mesmo interno, ao PET-EQ. A 

Comissão desenvolveu um novo site, mais intuitivo e visualmente acolhedor 

(www.petequfu.com.br), porém ainda com posse do site (http://www.peteq.feq.ufu.br) para fins 

da execução do evento Jornada de Engenharia Química, que requer inscrição e submissão 

de trabalhos científicos. Além disso, é por meio do canal no YouTube do PET – Engenharia 

Química UFU (https://www.youtube.com/c/PETEngenhariaQu%C3%ADmicaUFU) e da 

plataforma “Coursify.me” (https://pet-engenhariaquimica.coursify.me/) que o grupo 

disponibiliza suas atividades propostas para o público externo. A comissão criou também um 

http://www.petequfu.com.br/
http://www.peteq.feq.ufu.br/
https://www.youtube.com/c/PETEngenhariaQu%C3%ADmicaUFU
https://pet-engenhariaquimica.coursify.me/


 

 

perfil no LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/ufupeteq/) a fim de proporcionar uma 

maior visibilidade do grupo para com o público e suas conexões. 

 

8.8 Mural do PET 

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

espaço no site da organização e realiza a divulgação de suas atividades através do site do 

próprio PET (citado anteriormente), página no Facebook, no perfil Instagram, e agora, também 

no LinkedIn, como um esforço para divulgação eletrônica, que apresenta alto consumo na 

atualidade, bem como da difusão de informação e redução do uso de papel. 

 

8.9 Outras 

Organização interna do grupo PET EQ: O grupo PET Engenharia Química é organizado 

internamente na forma de Comissões: (1) Ata; (2) InterPET e Comunicação; (3) Computação; 

(4) Artes para divulgação e (5) Organização. Tal estrutura de organização interna permite que 

todos os discentes possam desempenhar atividades em grupos relacionadas às suas áreas 

de maior afinidade. Além disso, a interface e o modelo existente entre as Comissões 

possibilitam um contato assíduo entre os membros, proporcionando uma maior integração de 

todos, o que facilita a execução dos trabalhos e a comunicação interna do grupo. 

 
9 CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Organização 
e realização 
da XXIV e 
XXV 
MOSTRA 
FEQUI 

    X    X    

Ciclo de 
seminários 
em língua 
portuguesa 

 X           

Ciclo de 
seminários 
em língua 
estrangeira 

        X    

Minicursos X X X X X X X X X X X X 

Cursos de 
capacitação 
dos petianos 

 X X X X X X X X X X  

Projeto 
Coletivo 

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

RevisaPET     X X X X     

XXV Jornada 
em 
Engenharia 
Química 

    X X X X X X   

https://www.linkedin.com/company/ufupeteq/


 

 

Atividade Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Vem pra UFU         X X   

Vem pra 
Engenharia  

        X    

Palestras 
Temáticas 

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

Interação 
com o PET 

     X X X     

PET 
Integração 

X X X X X X X X X    

Ciclo de 
Debates 

X            

UFU na 
Escola 

X X X X X X X      

Visita 
Técnica 

       X X X X X 

Campanha 
de 
Arrecadação 

          X  

Participação 
e 
apresentação 
de trabalhos 
em eventos 
científicos 

  X X X X X X X X X  

Participação 
de eventos 
relacionados 
ao PET 

  X X X X X X X X X X 

Ajuda-me 
que te ajudo 

     X X      

PET 
Intercâmbio 

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

Avaliação 
Interna 

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

Integração 
Interna 

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

Pesquisas 
científicas 
Individuais 

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

 
 

 
 
Uberlândia, 27 de dezembro de 2021 
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