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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: www.petequfu.com.br 
Data da criação do Grupo: Novembro/1991 
Natureza do Grupo:  
( x ) Curso específico: Engenharia Química 
(   ) Interdisciplinar 
(   ) Institucional 
 
 

3 IDENTIFICAÇÃO DO TUTOR 

 
Nome 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 19 horas. 
Turno do(s) curso(s) em que o PET está sediado (matutino, vespertino, noturno, integral): 
Integral 
 
 



 
 

5 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS 

Nome do petiano  
(bolsista / não bolsista) 

Ingresso 
na IES 

Ingresso 
no PET 

Período 
letivo 
atual 

CRA do 
1º sem. 
Letivo 

(2020/1) 

CRA do 
2º sem. 
Letivo 

(2020/2) 

CRA 
acumulado 

Ana Gabriela Martins 
Silva 

08/2019 11/2020 4º período 86,421 92,727 89,687 

Ana Luísa Gabriel 
Santos  

08/2018 11/2020 6º período 89,500 85,000 84,692 

Ângelo Fernandes Diniz 08/2019 12/2021 4° período 81,733 85,308 87,807 

Antônio Marçal Neto  03/2019 11/2020 5° período 87,600 83,286 86,812 

Elmis Braz da Silva Filho  03/2019 11/2020 5° período 89,750 82,952 84,808 

Gabriel Nunes Santana 06/2021 12/2021 2° período - 78,320 78,320 

Felipe Fernandes 
Tolentino  

03/2018 06/2019 7° período 92,000 70,333 89,521 

Gabriel Henrique Martins 
Bonifácio  

03/2019 11/2020 5º período 85,300 85,412 85,222 

Júlia Barbosa Morais 03/2019 11/2020 5º período 88,167 94,125 91,456 

Lucas Macedo Silva 08/2019 12/2021 4º período 85,263 89,222 85,430 

Lucas Main Netto  08/2019 06/2019 6º período 83,000 81,812 80,008 

Marcos Vinícius Silvestre 08/2017 06/2019 8º período 89,833 85,750 88,397 

Maria Eduarda Ferreira 
Reis 

08/2019 11/2020 4º período 86,143 83,500 85,620 

Maria Fernanda 
Lindquist Chicote  

08/2019 11/2020 4º período 87,053 91,923 89,310 

Marina Ferreira de 
Castro 

08/2019 12/2021 5º período 92,130 89,421 85,253 

Rodrigo Carrilho da 
Cunha 

08/2018 11/2020 6º período 87,000 77,000 86,811 



 
 

Nome do petiano  
(bolsista / não bolsista) 

Ingresso 
na IES 

Ingresso 
no PET 

Período 
letivo 
atual 

CRA do 
1º sem. 
Letivo 

(2020/1) 

CRA do 
2º sem. 
Letivo 

(2020/2) 

CRA 
acumulado 

Thiago de Almeida Melo  03/2020 12/2021 3° período 89,158 85,480 88,075 

Vinícius Francisco da 
Silva 

08/2017 06/2019 8° período 76,667 86,125 78,940 

 
 

6 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS EGRESSOS NO 

PERÍODO 
 

Nome do petiano  
(bolsista / não bolsista) 

Ingresso 
na IES 

Ingresso 
no PET 

Mês de 
desligamento 

do PET 

Motivo do 
desligamento 

Gabriel Tadato Fujihara 
Nobuyasu 

03/2017 05/2018 06/2021 Estágio 

Ignácio Felipe Moraes 
Medeiros 

03/2017 05/2018 06/2021 Estágio 

Jayc Castro Leal 08/2017 05/2018 10/2021 Estágio 

Oscar Fonseca Silva Netto 03/2017 05/2018 10/2021 Estágio 

Vitor Babilônia Barcelos 03/2017 06/2019 10/2021 Estágio 

Washington Erly Contato  03/2017 05/2018 06/2021 Estágio 



 
 

7 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 14, não precisam constar nesta tabela. 

 
 

ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

01 
Organização e 
Realização da XXII e 
XXIII MOSTRA FEQUI 

X    X   30 51 

02 
Ciclo de Seminários em 
Língua Portuguesa  

X   X    19 18 

03 
Ciclo de Seminários em 
Língua Estrangeira 

X   X    19 18 

04 

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

X    X   100 421 



 

Introdução ao Python; 8. 
Introdução ao AutoCAD. 

05 

Capacitação dos 
petianos/ 1. AutoCAD 
2D; 2. Streamyard; 3. 
Introdução ao Python. 

X   X    18 18 

06 RevisaPET X    X   150 180 

07 
XXIV Jornada em 
Engenharia Química 

X X   X   200 145 

08 Vem pra Engenharia    X     100 95 

09 Palestras Temáticas   X   X  50 254 

10 PET Integração    X    25 72 

11 Ciclo de Debates    X  X  19 18 

12 PET Ensinando o ABC X  X X  X  30 97 

13 
Participação e 
apresentação de 
trabalhos em eventos 

 X      18 18 

14 
Participação em eventos 
relacionados ao PET 

   X    18 18 

15 
Pesquisas científicas 
individuais  

 X      18 18 

 

ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE 
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

01 Projeto Coletivo  X  X    400  

02 
Ajuda-me que eu te 
ajudo 

X   X    25 40 



 

ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção*  

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

1 Interação com o PET   X X    50 - 
 

ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO HAVIAM SIDO PLANEJADAS 
 

No Nome da atividade 

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

(quantidade de participantes) 

Ensino Pesquisa Extensão 
Coletiva e 

Integradora 

Redução 
evasão e/ou 

retenção* 

Ações 
afirmativas 

Outros Esperado 
(conforme 

Planejamento) 

Presente na 
atividade 

01 
Atividades de Integração 
PET Engenharia Química 

   X    - 19 

02 
Campanha de 
Arrecadação 

  X X  X  - 150 

03 PET Intercâmbio    X    - 40 

04 Setembro Amarelo   X   X  - 113 

05 Promover ANDIFES X    X   - 45 

06 UFU nas Escolas X  X     - 420 
* Atividades concebidas com o objetivo específico de combate à evasão e/ou retenção. 
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8 RESUMO DAS PESQUISAS INDIVIDUAIS REALIZADAS 

 

No Nome do petiano Nome do orientador Título da pesquisa 

Possui 
registro? 

(sim ou 
não) 

Data de 
início 

Data de 
término ou 
previsão 

01 
Ana Gabriela Martins 

Silva 
Ricardo Reis Soares 

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

Sim Junho/2021 Junho/2022 

02 
Ana Luísa Gabriel 

Santos 
Sérgio Mauro da Silva Neiro 

Estudos envolvendo modelagem 
e simulação através de um 
simulador de processos 
comercial. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

03 
Ângelo Fernandes 

Diniz 
Marcos Antonio de Souza 

Barrozo 

Estudo da pirólise rápida 
assistida por micro-ondas de 
bagaço de malte. 

Sim Janeiro/2022 Dezembro/2022 

04 Antônio Marçal Neto 
Fernando Rodrigues Goulart 

Bergamini 

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 
Marcos Antônio de Souza 

Barrozo 

Estudo da pirólise rápida 
catalítica de bagaço de malte 
assistida por micro-ondas. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

06 
Felipe Fernandes 

Tolentino João Flávio da Silveira Petruci 

Construção de plataforma 
analítica automatizada para 
monitoramento de ozônio gasoso 
em ambientes internos e 
externos. 

Sim Maio/2021 Dezembro/2022 
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No Nome do petiano Nome do orientador Título da pesquisa 

Possui 
registro? 

(sim ou 
não) 

Data de 
início 

Data de 
término ou 
previsão 

07 
Gabriel Nunes 

Santana 
- A definir - - - 

08 
Gabriel Henrique 
Martins Bonifácio 

Juliana de Souza Ferreira 

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 Juliana de Souza Ferreira 
 

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 Luiz Gustavo Martins Vieira 

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

Sim Março/2021 Março/2022 

12 
Marcos Vinícios 

Silvestre João Flávio da Silveira Petruci 

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 

Sarah Arvelos Altino 

Computação científica em 
linguagem Python para o 
desenvolvimento de processos 
químicos. 

Sim Junho/2021 Junho/2022 

14 
Maria Fernanda 

Lindquist Chicote Juliana de Souza Ferreira 

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 
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No Nome do petiano Nome do orientador Título da pesquisa 

Possui 
registro? 

(sim ou 
não) 

Data de 
início 

Data de 
término ou 
previsão 

15 Marina Ferreira de 
Castro 

- A definir - - - 

16 
Rodrigo Carrilho da 

Cunha Raquel Maria Ferreira de Sousa 

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 Junho/2021 Junho/2022 

17 
Thiago de Almeida 

Melo 
- A definir - - - 

18 
Vinícius Francisco da 

Silva João Flávio da Silveira Petruci 

Construção de plataforma 
analítica automatizada para 
monitoramento de ozônio gasoso 
em ambientes internos e 
externos. 

Sim Maio/2021 Dezembro/2022 
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9 CONTEXTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

Em primeiro lugar, registra-se que a tutoria do grupo foi alterada em junho de 2021, a partir 

de quando o professor Danylo de Oliveira Silva iniciou suas atividades como tutor do PET 

Engenharia Química. A despeito disso, registram-se na sequência os aspectos mais 

relevantes que caracterizam as atividades realizadas pelo grupo durante o ano. 

• Ainda em função da crise sanitária ocasionada pela pandemia do novo coronavírus e 

suas consequências, as atividades foram realizadas remotamente e não puderam ser 

realizadas ações como experimentos e visitas em escolas, presença em congressos 

científicos e interação com a comunidade externa. 

• Assim como em 2020, o PET Engenharia Química trabalhou arduamente durante em 

2021 para realização das ações voltadas para a tríade Ensino, Pesquisa e Extensão, com 

o objetivo de cumprir o planejamento proposto da melhor maneira possível, mesmo com 

toda a flagrante dificuldade na execução de tais ações. 

• Visando à redução de taxas de evasão e retenção no curso, bem como melhoria do 

curso de graduação em Engenharia Química, o grupo PET-EQ produziu videoaulas e 

disponibilizou conteúdo de diferentes minicursos importantes para os alunos do curso 

como um todo, além da preparação de vídeos de disciplinas com elevado índice de 

retenção no curso. Não obstante as dificuldades já registradas, a adesão a tais minicursos 

e materiais produzidos foi profícua, como pode ser visto mais adiante neste documento. 

• Objetivando a complementação da formação acadêmica de todos os discentes do curso 

de engenharia química (não somente dos membros do PET), durante todo o ano de 2021 

realizaram-se diversas atividades, como palestras ministradas por ex-alunos da instituição, 

bem como profissionais de diferentes áreas do conhecimento, buscando ampliar a visão e 

o conhecimento dos discentes do curso. 

• Desenvolveram-se ações alicerçadas nos pilares Ensino, Pesquisa e Extensão, 

propiciando aos discentes uma formação global, além de oportunizar o envolvimento da 

comunidade interna e externa nessas ações. Acredita-se que tal diversidade de 

experiências tenha contribuído tanto para a formação acadêmica quanto para a 

responsabilidade cidadã, além de incentivar os alunos do curso e provocar impactos 

positivos na redução dos índices de evasão. 

• No ano de 2021, em que as pessoas já estavam esgotadas pelas circunstâncias de 

distanciamento impostas pela pandemia, desenvolveram-se ações, mesmo que 

remotamente, que salientassem a importância das relações pessoais e afetivas, 

promovendo discussões sobre as questões étnico-raciais, de gênero e saúde mental entre 

os estudantes de graduação e comunidade externa. 
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• Mantendo uma prática já adotada e estabelecida dentro do grupo, sempre houve ampla 

discussão entre os petianos e tutor nas reuniões de definição de ações do grupo e de 

apreciação das atividades realizadas, buscando sempre o consenso nas decisões 

tomadas. Após a execução das atividades, o grupo sempre olha para trás e reflete sobre 

as dificuldades enfrentadas e a ação a ser realizada através de críticas e sugestão de 

melhorias. Os problemas e ações de melhorias são descritos no Relatório de Otimização 

da Atividade (ROA) e sempre resgatados em eventos semelhantes posteriores para 

verificação das discussões realizadas e ações a serem implementadas. 

• Acredita-se que o trabalho em equipe deve ser o alicerce do nosso grupo. Desta forma, 

busca-se sempre a valorização de habilidades individuais, além do desenvolvimento de 

novas habilidades dos alunos com a discussão de focos e expectativas de cada um. 

Sempre se incentivou o trabalho em equipe, apesar do distanciamento social devido à 

pandemia, e, para isso, os petianos se reuniam através de plataformas de tecnologia de 

informação. 

• Outro ponto a se destacar é a necessidade de participação efetiva de todos os 

integrantes do grupo e tutor em todas as atividades do PET. Todos os petianos são 

incentivados a participar de todas as atividades realizadas pelo PET-EQ e, caso ocorra a 

ausência de um membro, esta deve ser justificada para todo o grupo. Desta maneira, 

estimula-se a integração, trabalho em equipe, cooperação entre os integrantes, 

proatividade e a responsabilidade perante os compromissos assumidos pelo grupo. 

• Enfatiza-se também o apoio e ação conjunta do Grupo PET-EQ aos trabalhos da 

Coordenação de Curso, do Núcleo Docente Estruturante, da Faculdade de Engenharia 

Química para maior proximidade dos petianos em relação aos alunos do curso. Este 

envolvimento do grupo PET ocorreu através da organização de recepção dos alunos 

ingressantes, divulgação da avaliação de curso e dos docentes, apresentação das 

Resoluções referentes ao formato remoto do curso. 

• O desenvolvimento de relações interpessoais, a identificação das qualidades, a 

aceitação e o respeito às dificuldades de cada um, são diretrizes importantes na realização 

das ações. Todas as atividades do grupo PET-EQ, seja em Ensino, Pesquisa ou Extensão 

são realizadas em equipe, o que exige o desenvolvimento de habilidades como 

autoconhecimento, autoafirmação, empatia, assertividade e automotivação. Essas 

habilidades contribuem para a formação plena do petiano, já que são aptidões que lhe 

serão exigidas tanto na área profissional como pessoal. 

• Por fim, na sequência listam-se as principais dificuldades encontradas. 

o O modo remoto das atividades dificultou de maneira significativa as atividades 

voltadas para extensão, em que há uma troca de experiências e de informações 
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entre os petianos e comunidade externa, mas foram desenvolvidas com 

excelência por um grupo de alunos comprometido com as tarefas. 

o O baixo desempenho dos estudantes de graduação em Engenharia Química tem 

dificultado o processo de seleção de novos petianos. Os elevados números de 

reprovação em componentes curriculares do curso têm limitado cada vez mais a 

quantidade de estudantes aptos a participarem do Processo Seletivo do PET-EQ. 

o As alterações na composição do grupo ainda são pontuais, porém essa situação 

tende a se tornar mais frequente devido ao aumento do índice de retenção em 

componentes curriculares. A rotatividade de petianos é preocupante uma vez que 

as atividades do PET necessitam de continuidade, em que os novos petianos 

recebem a experiência e os ensinamentos dos petianos que estão no grupo há 

mais tempo. 

o Em algumas atividades e palestras temáticas relacionadas a questões étnico-

raciais, de gênero e saúde mental notou-se baixa motivação dos estudantes de 

Engenharia Química. Apesar da importância das ações afirmativas para romper 

barreiras e eliminar desigualdades, garantindo a igualdade de oportunidades e 

tratamento, existe ainda a dificuldade de atrair estudantes dos cursos de 

Engenharia para discussão destes temas. 

o O novo tutor assumiu o grupo em 17 de junho de 2021 e o cartão da verba de 

custeio não havia sido entregue até dia 06 de janeiro de 2022! Além disso, 

noticiou-se que a liberação dos recursos financeiros ocorreria somente no final do 

ano (o que não ocorreu), postergando-se o prazo para sua utilização (mas ainda 

sem o cartão). Isso traz insegurança para o tutor nos gastos necessários para o 

grupo. Além disso, a impossibilidade de compra de material permanente, por 

exemplo, computadores, impressoras e acessórios para som (microfones, caixas 

de som, headsets etc.) dificulta a realização de algumas atividades do PET. 

10 ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE 

 

ATIVIDADE 1: Organização e Realização da XXIII e XXIV Mostra FEQUI 

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

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas  

• Carga horária para preparação da atividade: 25 horas  

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

01/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química; 
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Faculdade de Engenharia Química – UFU; 

Coordenação do curso de Engenharia Química – UFU. 

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

Alunos ingressantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Uberlândia nos semestres de 2020-2 e 2021-1. 

Número de participantes: 29 durante a XXIII MOSTRA FEQUI e 22 alunos durante 

a XXIV MOSTRA FEQUI. 

• Descrição e justificativa 

A Mostra FEQUI é uma atividade que objetiva recepcionar, orientar e acolher os 

alunos ingressantes do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Uberlândia, de modo a sanar as principais dúvidas que surgem nos primeiros 

momentos no ambiente universitário. Os dois dias de recepção contam com 

apresentações das linhas de pesquisa da graduação, oportunidades 

extracurriculares, iniciação científica, mobilidade nacional e internacional, monitoria 

e bolsas, visando trazer informações para o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos discentes. Esta Mostra FEQUI ocorre semestralmente e tem por justificativa 

acelerar a interação dos ingressantes com o corpo docente da Faculdade de 

Engenharia Química, da Diretoria e Coordenação do curso e das Entidades 

Acadêmicas. 

• Aspectos gerais da atividade  

XXIII Mostra FEQUI – 2020-2: A realização das atividades foi dividida em dois 

dias, seguindo o cronograma, utilizando a plataforma Microsoft Teams, em uma 

equipe em que os ingressantes foram adicionados: 

1° Dia (13/07/2021): 

• 13h30 – 13h45: Recepção dos calouros. Dinâmica de integração. Utilizando 

o site Menti foi proposto aos ingressantes que definissem em uma palavra 

como estavam se sentindo em relação à nova etapa de suas vidas. As 

palavras mais citadas apareceram em destaque gerando uma troca entre os 

participantes e petianos. 

• 13h45 – 14h15: Apresentação da Diretoria do Curso de Engenharia Química 

– UFU: O Prof. Dr. Ricardo Malagoni, diretor da FEQUI, deu as boas-vindas 

aos ingressantes e procedeu com uma apresentação do site da graduação, 

a estrutura da faculdade e os Núcleos de pesquisa. 
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• 14h15 – 14h30: Apresentação da Coordenadora de graduação da FEQUI: A 

Prof.ª Dr.ª Érika Ohta Watanabe, expôs a grade curricular da graduação, os 

direitos e deveres dos discentes conforme os regulamentos da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

• 14h30 – 14h40: Depoimento de discente de Iniciação Científica: A aluna Ana 

Gabriela fez uma breve apresentação acerca de suas experiências 

vivenciadas durante a iniciação científica. 

• 14h40 – 14h55: Depoimento de discente intercambista e recém-formado: A 

discente recém-formada no curso de Engenharia Química da Universidade 

Federal de Uberlândia, Julia Ranzatti, prestou seus depoimentos através de 

um vídeo gravado que foi repassado aos ingressantes. Ela abordou sobre 

seu intercâmbio e as suas experiências na entrada no mercado de trabalho 

em uma indústria. 

• 14h55 – 15h15: Informações sobre Bolsa Auxílio, Pesquisa e Monitoria. As 

petianas Jayc e Maria Fernanda retrataram em sua apresentação sobre o 

funcionamento das variadas bolsas de auxílio, monitorias e editais 

disponibilizados pela Universidade Federal de Uberlândia. 

• 15h15 – 15h35: Informações sobre o programa PET. Os petianos Gabriel 

Bonifácio e Rodrigo foram os encarregados de apresentar aos ingressantes 

o Programa de Educação Tutorial da Engenharia Química, seus pilares e 

algumas de suas atividades. Evidenciaram também de que forma o grupo 

PET contribuiu para seu crescimento pessoal e desenvolvimento de 

habilidades. 

 
2° Dia (11/03/2020): 

• 13h30 – 14h55: Informações sobre entidades pertencentes à Faculdade de 

Engenharia Química ou à Universidade Federal de Uberlândia: AIChE, 

Diretório Acadêmico (DAEQ), Enactus, CVU, AIESEC, Grupo AS e a 

Empresa Júnior ConsultEQ. Através de seus representantes, cada entidade 

apresentou seu formato de trabalho, seus princípios e o funcionamento de 

suas atividades, a fim de aproximar os ingressantes das possibilidades de 

projetos durante a graduação. 
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XXIV Mostra FEQUI – 2021-1: A realização das atividades foi dividida em dois 

dias, seguindo o cronograma, utilizando a plataforma Microsoft Teams: 

 
1° Dia (30/11/2021): 

• 13h30 – 13h50: Recepção dos calouros. Atividade Cultural. Os ingressantes 

foram divididos em 3 grupos de modo que durante a dinâmica cada grupo 

definiu as matérias da grade curricular do curso de acordo com seus 

conhecimentos prévios. De uma maneira descontraída, a proposta 

aproximou os alunos uns dos outros e das disciplinas que cursarão. 

• 13h50 – 14h20: Apresentação da Diretoria do Curso de Engenharia Química 

– UFU: O Prof. Dr. Ricardo Malagoni, diretor da FEQUI, apresentou aos 

ingressantes a estrutura da graduação em Engenharia Química, seus 

números, o site da graduação, e as linhas de pesquisa. 

• 14h20 – 14h40: Apresentação da Coordenadora de graduação da FEQUI: A 

Prof.ª Dr.ª Érika Ohta Watanabe, realizou uma breve apresentação sobre o 

curso, a grade curricular da graduação, e alguns direitos e deveres dos 

discentes da Universidade Federal de Uberlândia. 

• 14h40 – 14h50: Depoimento de discente de Iniciação Científica: A aluna 

Júlia apresentou para os ingressantes as informações importantes sobre a 

Iniciação Científica e relatou sobre suas experiências durante a sua 

pesquisa. 

• 14h50 – 15h10: Depoimento de discentes intercambistas e recém-formado: 

Foram passados para os ingressantes os depoimentos gravados dos alunos 

intercambistas Jéssica e Nathaniel e posteriormente do discente recém-

formado no curso de Engenharia Química da Universidade Federal de 

Uberlândia, Leonardo Ives. Eles contaram um pouco sobre suas vivências 

durante e após a graduação. 

• 15h10 – 15h35: Informações sobre Bolsa Auxílio, Pesquisa e Monitoria. As 

petianas Ana Gabriela e Ana Luísa abordaram sobre as diversas bolsas de 

auxílio que a Universidade Federal de Uberlândia proporciona. Além disso, 

esclareceram quem são os contemplados por tais bolsas, como funcionam 

os processos e os editais para conseguir uma. 

• 15h35 – 15h55: Informações sobre o programa PET. Os petianos Felipe e 

Maria Fernanda apresentaram o Programa de Educação Tutorial da 
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Engenharia Química e as atividades envolvendo a tríade: ensino, pesquisa e 

extensão. Além disso, destacaram as suas experiências adquiridas no grupo 

PET. 

 
2° Dia (01/12/2020): 

• 13h30 – 15h15: Informações sobre entidades pertencentes à Faculdade de 

Engenharia Química ou à Universidade Federal de Uberlândia: AIChE, 

Diretório Acadêmico (DAEQ), Enactus, CVU, AIESEC, Grupo AS e a 

Empresa Júnior ConsultEQ. Cada entidade, com seus respectivos 

representantes, teve a oportunidade de levar informações sobre suas 

atividades, seus princípios e estrutura, para que os ingressantes 

conhecessem as diversas possibilidades de realizar projetos durante a 

graduação. 

• 15h15 – 15h20: Tour virtual pela UFU. Por meio de um vídeo disponibilizado 

pelo Canal da UFU no Youtube os ingressantes puderam conhecer a 

estrutura física do Campus Santa Mônica, os principais prédios, pontos e 

referências dentro da universidade. 

 

A distribuição da Mostra FEQUI em dois dias continuou mostrando uma boa 

eficiência apresentando a presença média de 26 participantes nas duas edições. 

Dessa forma conclui-se que o evento foi realizado com êxito ao retratar a estrutura 

curricular e física do curso, as diversas possibilidades e auxílios proporcionados 

pela Faculdade de Engenharia Química e pela Universidade Federal de Uberlândia. 

Além disso, a atividade conseguiu facilitar o contato dos discentes com os docentes 

e as entidades presentes de modo a visualizar a proporção dos diversos caminhos 

que a graduação em Engenharia Química promove. Ao final foi dado aos alunos 

um espaço para manifestarem suas dúvidas e solicitado que respondessem um 

questionário para o levantamento dos pontos positivos e negativos das duas 

edições da Mostra FEQUI para a análise de melhorias que possam ser 

implementadas nos eventos futuros. 

• Resultados alcançados 

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

componentes da graduação, os órgãos existentes dentro dela, as oportunidades de 

bolsas e apoios oferecidos e os núcleos acadêmicos da Faculdade de Engenharia 

Química. Ademais, os alunos puderam conhecer melhor as atividades 
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extracurriculares que existem na Universidade Federal de Uberlândia, como: PET, 

AIChE, Diretório Acadêmico, Empresa Júnior ConsultEQ, CVU, AIESEC e AS. Com 

essa ampla perspectiva de crescimento acadêmico, profissional e pessoal 

oferecidos aos estudantes, acredita-se que tal evento é capaz de motivá-los a 

permanecer na graduação, diminuindo assim as taxas de evasão do curso. 

• Registro fotográfico da atividade 
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ATIVIDADE 2: Ciclo de Seminários em Língua Portuguesa 

• Natureza da atividade: Ensino, Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

• Data de início: 04/03/2021   Data de fim: 11/03/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química. Número de participantes: 18 

petianos. 

• Descrição e justificativa 

Diante das atribuições de oratória e desenvolvimento de artes para apresentações 

presentes nos mais diversos setores, o ciclo de seminários em Língua Portuguesa 

busca aprimorar a capacidade dos petianos nesses aspectos fundamentais para a 

jornada futura dos mesmos. A necessidade surgiu perante um déficit na graduação 

no quesito de elaborar e apresentar cases tanto de engenharia química como 

outros assuntos diversos que contribuem para o conhecimento amplo nas mais 
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variadas temáticas do cotidiano. Assim, os petianos exercem suas capacidades de 

elaboração de artes em softwares para apresentação, desenvolvendo o senso 

artístico e de organização bem como postura e domínio de tema na oratória do 

seminário. Além disso, a oportunidade de escolher temas científicos prepara os 

alunos para futuras exposições de suas respectivas pesquisas em eventos 

acadêmicos presentes ao longo da graduação tais como: congressos, jornadas em 

engenharia química e simpósios. 

• Aspectos gerais da atividade 

Há mais de 7 anos presente nas atividades do PET Engenharia Química, o ciclo de 

seminários constitui de uma apresentação na modalidade individual, no qual o 

petiano expõe seu tema desenvolvido para os demais integrantes do grupo. A 

atividade foi dividida ao longo das reuniões internas no período de realização, 

sendo que 6 petianos apresentaram em cada reunião. Dessa maneira, os ciclos 

ocorreram de forma remota por meio da plataforma Google-Meet com início às 19h 

nos dias 04/03, 09/03 e 11/03 no qual os petianos tiveram acesso à ferramenta de 

compartilhar tela para mostrar o trabalho em Power Point, PDF e vídeos. O formato 

foi de tema livre, dando abertura ao enriquecimento de diversos temas para o 

grupo além da oportunidade de praticar a exposição de sua iniciação científica se 

desejado, através da duração de 15 a 20 minutos e também a oportunidade dos 

demais integrantes tirarem dúvidas e realizar comentários construtivos com 

duração de 10 a 20 minutos. Sendo dessa forma, os temas discutidos foram: 

Tema Petiano 

A síntese de Fischer-Tropsch Ana Gabriela Martins Silva 

A polêmica do ASMR: Terapêutico ou não? Ana Luísa Gabriel Santos 

O controle do clima e dos eventos meteorológicos no 

planeta 
Antônio Marçal Neto 

Mineração de criptomoedas (Bitcoin) Elmis Braz da Silva Filho 

Do mundo real à realidade virtual: O impacto do 

Óculos Rift no universo lúdico 
Felipe Fernandes Tolentino 

Análise das críticas sociais e estudo da psicanálise 

que envolvem o filme Clube da Luta 
Gabriel Henrique Martins Bonifácio 

Uso da cannabis na medicina moderna Gabriel Tadato Fujihara Nobuyasu 
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Tema Petiano 

TDAH Ignácio Felipe Moraes Medeiros 

Música: A indústria se tornou vazia ou ainda há 

conceito? 
Jayc Castro Leal 

Internet das Coisas: Aplicações e Riscos Júlia Barbosa Morais 

As queimadas no pantanal em 2020 Lucas Main Netto 

Nariz eletrônico óptico para aplicação analítica (azeite) Marcos Vinícios Silvestre 

As questões éticas do campo da Inteligência Artificial Maria Eduarda Ferreira dos Reis 

O desenvolvimento do turismo guarapariense em meio 

a produção de bombas atômicas pelo governo 

americano no século XX. 

Oscar Fonseca Silva Netto 

Videogames incitam a violência, falácia ou verdade? Rodrigo Carrilho Cunha 

O Marketing Multinível como modelo de negócio Vinícius Francisco da Silva 

Segurança Energética no Brasil Vitor Babilônia Barcelos 

Influência dos Animes na Cultura Ocidental Washington Erly Contato 

 

Apesar do tema ser livre, pede-se ao petiano que apresente um tema passível de 

discussão e que agregue conhecimentos atuais e relevantes para todo o grupo no 

decorrer da apresentação e arguição. Assim, essa edição contou com temas que 

variaram desde tecnologia e meio ambiente até pesquisas individuais envolvendo 

diversas reações químicas. As características trabalhadas após a apresentação 

também são destacadas, tais como o senso crítico e a capacidade de argumentar o 

ponto de vista perante uma discussão acerca do assunto abordado. O tema do 

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

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

assuntos abordados foram: coronavírus, epidemias, desenvolvimento da ciência 

através das guerras, física quântica etc. Ao final de cada apresentação foi realizada 

uma discussão do tema proposto juntamente com uma avaliação sobre a 

organização da apresentação, postura, oralidade e desenvoltura do petiano. Além 

disso, as discussões realizadas ao final de cada apresentação têm como objetivo 

de desenvolver a capacidade de argumentação e senso crítico, sendo o tempo 

somado de cada apresentação completa por petiano em torno de 40 minutos, 
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justificando a divisão da atividade em três dias de reuniões internas administrativas. 

Ademais, o petiano recebe como avaliação um feedback sobre os principais 

aspectos pertinentes citados: postura, oralidade, domínio do tema e qualidade do 

material desenvolvido, de forma que todos possam evoluir suas habilidades através 

desse momento. 

• Resultados alcançados 

A execução do ciclo de seminários em língua portuguesa gerou a cada participante 

o desenvolvimento de suas habilidades de comunicação e confecção de materiais 

informativos, além da capacidade de argumentar e refletir diversos temas 

pertinentes para o cotidiano dos petianos, tanto para a vida pessoal quanto para a 

futura carreira profissional. A difusão do conhecimento e o caráter integrador entre 

grupo também podem ser destacados na atividade. 

• Registro fotográfico da atividade 
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ATIVIDADE 3: Ciclo de Seminários em Língua Estrangeira 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora  

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas  

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas  

• Data de início: 22/07/2021   Data de fim: 29/07/2021  

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química. 

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química; 

Número de participantes: 17 petianos, 1 tutor. 

• Descrição e justificativa 

Diante de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e que busca 

diferentes atribuições profissionais, o domínio de uma língua não nativa vem se 

destacando. Dessa forma, o conhecimento de línguas estrangeiras se torna 

essencial para a atuação profissional e para quem deseja estudar e trabalhar fora 

do Brasil. Com isso, o grupo PET Engenharia Química buscou abordar essa 

proposta no Ciclo de Seminários em Língua Estrangeira. Essa atividade consiste 

em cada petiano escolher um tema de seu interesse e fazer uma apresentação oral 

em outra língua, dessa forma é possível desenvolver nos integrantes do grupo a 

capacidade de preparação, síntese e apresentação de um determinado assunto 

para uma plateia variada, além de habilidades como oratória e linguagem corporal. 

Por fim, ao final da apresentação, o grupo de espectadores (composto pelo tutor, 

integrantes do grupo e, às vezes, petianos egressos convidados) fornecem 

feedbacks construtivos em cada apresentação com intuito de melhorar e preparar 

os participantes para situações semelhantes. 

• Aspectos gerais da atividade 

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

do grupo PET Engenharia Química, com a participação facultativa do professor 

tutor, e é uma atividade composta por apresentações orais individuais com duração 

de, aproximadamente, 15 minutos. Ademais, tanto o tema da apresentação quanto 

a escolha da língua estrangeira para realizar a atividade ficam a cargo do petiano. 

Ao término de cada apresentação, o grupo e o tutor discutem sobre os aspectos 

gerais e específicos da exposição e fornecem uma avaliação, que aborda 

características positivas e negativas, bem como pontos de melhoria. O Ciclo de 
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Seminários em Língua Estrangeira foi realizado entre os dias 22 e 29 de julho de 

2021 sendo a atividade realizada por meio de videoconferência na plataforma 

Teams. Os temas apresentados estão dispostos na tabela abaixo, e foram 

realizados na língua inglesa: 

Tema Petiano 

What they don’t tell you about Egypt? Ana Gabriela Martins Silva 

The Fast Fashion Phenomenon Ana Luísa Gabriel Santos 

Cotton: A Force of Nature Antônio Marçal Neto 

The Max Headroom Incident Elmis Braz da Silva Filho 

Basic First Aid Felipe Fernandes Tolentino 

The Best Soccer Teams I’ve Seen Played Gabriel Henrique Martins Bonifácio 

Color Blindness Gabriel Tadato Fujihara Nobuyasu 

10 Curiosities About the Olympics Jayc Castro Leal 

The Pixar Theory Júlia Barbosa Morais 

The Worldwide Success and Fall of the Pop 

Princess 
Lucas Main Netto 

Gacha Games and Loot Boxes System Marcos Vinícios Silvestre 

The Interactions of Faith and Science 

Through the Years 
Maria Eduarda Ferreira dos Reis 

Veganism: Why is a Veganism Good for the 

Environment? 
Maria Fernanda Chicote Lindquist 

Girl from Nowhere Oscar Fonseca Silva Netto 

Flat Earth Theory: A Seminar for Round 

Earthers 
Rodrigo Carrilho da Cunha 

Top 10 Facts About Sharks Vinícius Francisco da Silva 

Famous Industrial Accidents Vitor Babilônia Barcelos 

The Drums Danylo de Oliveira Silva1 

 
1 Tutor 
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• Resultados alcançados 

Esta atividade ajudou os petianos a desenvolverem e aprimorarem habilidades de 

oratória, ampliação de vocabulário e domínio da língua não nativa escolhida, assim 

como preparação e apresentação de informações e postura frente a uma plateia. 

Portanto, essas aptidões foram postas em prática a fim de preparar os petianos 

para utilizá-las em outras atividades na área acadêmica, científica além de pessoal 

e profissional. 

• Registro fotográfico da atividade 

 

 



26 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 4: Minicursos/ 1. Noções Básicas de Cálculo; 2. Introdução à Lógica 

de Programação; 3. Excel básico aplicado à Engenharia; 4. Introdução a 

Calculadora Básica – CASIO FX 82-MS; 5. Calculadora Avançada – CASIO FX 

991ES; 6. Introdução ao Adobe Illustrator; 7. Introdução ao Python; 8. Introdução 

ao AutoCAD. 

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

• Carga horária de execução da atividade: 60 horas  

• Carga horária para preparação da atividade: 40 horas  

• Data de início: 27/04/2021   Data de fim: 20/12/2021 

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

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

1. Alunos do 1° período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: 93 

alunos. 

2. Alunos do 1° período dos cursos de Engenharia. Número de participantes: 62 

alunos 

3. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 29 alunos. 

4. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 37 alunos. 

5. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 28 alunos. 

6. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 17 alunos. 

7. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 139 alunos. 

8. Alunos cursando Engenharia Química. Número de participantes: 16 alunos. 

• Descrição e justificativa 

No começo de todo semestre letivo, o grupo PET Engenharia Química oferta o 

minicurso, de caráter extracurricular e ministrado pelos petianos para abordar o 

conhecimento sobre linguagem de programação, muito relevante para um 

profissional de engenharia química. Alunos de todos os cursos da UFU podem se 

inscrever e assistir às videoaulas, incluindo alunos de outras Universidades e 

comunidade externa. Diante da grade curricular do curso com matérias como 

Cálculo 1, Geometria Analítica, que exigem conhecimento de matemática básica, o 

grupo oferta o minicurso com o intuito de auxiliá-los nessas matérias e diminuir 

defasagens de matemática básica. Além disso, diante da dificuldade apresentada 

pelos ingressantes com a disciplina Introdução à Lógica de Programação, o grupo 

oferta o minicurso com o intuito de auxiliá-los nessa matéria inicial do curso. Outro 

minicurso é o Excel que é uma ferramenta muito utilizada no meio profissional e 

para organização pessoal, já que permite otimizar sistemas, realizar operações 

matemáticas de maneira prática e sistematizar determinados processos. Logo, o 

domínio desta ferramenta é um pré-requisito em praticamente todas as áreas do 

mercado de trabalho. O minicurso de calculadora básica e avançada é feito devido 

a importância desse material para que os alunos possam se familiarizar com um 

instrumento de grande importância para os cursos de engenharia e para os 

profissionais da área reunindo uma série de funções do equipamento. O programa 

de design Gráfico Adobe Illustrator é amplamente utilizado em diversas empresas, 

principalmente nas áreas de marketing e publicidade. Isso faz com que os 
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profissionais habilidosos com tal software tenham um grande destaque no mercado 

de trabalho, o que pode garantir uma vaga a um recém-formado em um processo 

seletivo. O minicurso de Python oferece beneficiários da ação puderam aprimorar 

seu conhecimento em diversas bibliotecas e estruturas para análises de dados e 

desenvolvimento de algoritmos e praticar o interesse pela linguagem de 

programação aplicada a diversas áreas da Engenharia Química, como também em 

outros cursos abrangidos. O minicurso de AutoCAD aborda as principais funções 

utilizadas pelo engenheiro no manuseio do software, como ferramentas de 

utilidade, comandos, blocos, cotas, projetos, dentre outros aplicando-os à 

Engenharia Química como o projeto de ciclones. Dessa forma, foram organizados 

da seguinte forma: 1. Noções Básicas de Cálculo; 2. Introdução à Lógica de 

Programação; 3. Excel básico aplicado à Engenharia; 4. Introdução a Calculadora 

Básica – CASIO FX 82-MS; 5. Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES; 6. 

Introdução ao Adobe Illustrator; 7. Introdução ao Python. 

• Aspectos gerais da atividade 

O grupo PET Engenharia Química ofertou aos alunos da graduação de Engenharia 

diversos minicursos extracurriculares de forma remota. Assim, por meio de vídeo 

aulas foi possível a complementação dos estudantes para se tornarem profissionais 

com habilidades teóricas diferentes. 

1) A atividade foi realizada na forma de vídeo aulas, disponíveis na plataforma 

coursify.me duas vezes durante o ano. Na primeira, o minicurso foi disponibilizado 

dos dias 12/07/2021 até 29/07/2021 com o material, com videoaulas ministradas 

pelos petianos Felipe Tolentino, Marcos Silvestre e Vinícius Silva. Tiveram 68 

alunos inscritos, onde 20 enviaram a lista de exercícios respondida e carga horária 

total de 8 horas distribuídas ao longo de 46 vídeo aulas. Esse minicurso foi 

aplicado novamente de forma online, devido a reorganização após os feedbacks 

dos alunos que o fizeram. Nessa nova adaptação, as vídeo aulas foram ministradas 

pelos petianos Antônio Neto, Elmis Braz, Gabriel Bonifácio e Rodrigo Cunha, e teve 

como monitores os petianos Felipe Tolentino, Marcos Silvestre, Vinicius Silva e 

Maria Fernanda, com início em 29/11/2021 e finalização em 20/12/2021. Houve 25 

estudantes matriculados no minicurso e carga horária total de 6 horas distribuídas 

ao longo de 35 vídeo aulas. 

2) O grupo PET Engenharia Química ofertou a qualquer aluno interessado o 

minicurso extracurricular “Introdução à Lógica de Programação”, de forma remota 
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por meio de aulas gravadas pelos petianos na plataforma Coursify.me, nas quais 

encontram-se conteúdos introdutórios para a disciplina “Algoritmos e Programação 

de Computadores”, ministrada no primeiro período do curso de Engenharia 

Química. Essa atividade, além de fornecer um contato inicial dos alunos 

ingressantes com a disciplina, também apresenta ferramentas e comandos 

utilizados pelo software CodeBlocks utilizando a linguagem C e C++. As aulas 

foram gravadas pelos petianos Ignácio Felipe, Lucas Netto e Vitor Babilônia, e teve 

como monitores os petianos Ana Luísa, Antônio Neto, Maria Fernanda e Rodrigo. 

3) O minicurso de “Excel Básico Aplicado à Engenharia Química” foi ofertado aos 

alunos do curso de Engenharia Química no dia 16 de agosto até o dia 17 de 

setembro, pela plataforma digital Coursify.me com carga horária de 8 horas. No 

ano de 2021, foi a segunda edição do minicurso de maneira online, o qual foi 

revisado pelos petianos Jayc Castro, Lucas Netto e Marcos Silvestre, os quais 

fizeram as adaptações necessárias da primeira edição. E enquanto esteve 

disponível, os petianos Antônio Marçal, Ana Gabriela, Lucas Netto, Marcos 

Silvestre, Oscar Netto e Rodrigo Cunha foram os monitores, os quais ficaram 

disponíveis em um grupo do Telegram para responder as possíveis dúvidas dos 

inscritos. Além disso, a petiana Júlia Barbosa confeccionou as artes de divulgação 

do evento. Essa edição obteve 16 inscrições, das quais seis concluíram 90% do 

minicurso, no entanto ninguém entregou a lista (exigida para o recebimento do 

certificado), devido à alta carga horária de atividades online que colabora para o 

desinteresse dos alunos em concluir a atividade. O minicurso foi dividido em dois 

módulos pela diferença de complexidade, o primeiro abordou tópicos mais simples 

como: Formatação, Gráficos e Funções do Excel, já o segundo abordou tópicos 

mais complexos como: Atingir Meta, Solver, Derivadas, Equações Lineares e Não 

Lineares e Derivadas. Ademais, apresentou exemplos práticos baseados nas 

disciplinas do curso de Engenharia Química: Balanço de Massa e Energia e 

Termodinâmica Química II. Dessa forma, é um minicurso muito importante para a 

capacitação profissional dos estudantes, pois os conceitos explicados no mesmo 

são, comumente, aplicados em diversas funções por profissionais e engenheiros. 

4) O minicurso de calculadora básica abordou aspectos e funcionalidades básicas 

do modelo Casio FX-82MS, indispensáveis ao conhecimento do aluno de 

engenharia. Foi ofertado através de videoaulas gravadas e disponibilizadas na 

plataforma online Coursify.me, através da conta digital do PET Engenharia Química 
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da UFU, no período de 15/07/2021 a 12/08/2021. Os participantes foram avaliados 

em relação aos conteúdos apresentados no minicurso através de lista de 

exercícios, posteriormente corrigidas e reenviadas aos mesmos. Para isso, o 

minicurso contou como ministrante a petiana Jayc Leal e como monitores os 

petianos Felipe Tolentino, Jayc Leal e Oscar Fonseca. Este minicurso tem como 

foco o cuidado ao se utilizar uma calculadora científica, em relação às prioridades 

de operações matemáticas e às entradas de argumentos na mesma. Foram 

abordados assuntos como utilização de parênteses em expressões matemáticas, 

funções estatísticas e regressão linear, conteúdos bastante utilizados em 

disciplinas práticas e teóricas dos cursos de engenharia. O conteúdo, estrutura e 

ministrantes deste minicurso foram avaliados pelos participantes através de 

formulário anônimo. 

5) O minicurso de “Calculadora Avançada – CASIO FX 991ES” foi ofertado de 

forma remota, por meio de videoaulas gravadas disponibilizadas na plataforma 

Cousify.me. A atividade foi oferecida pelo PET-EQ do dia 29/11 a 13/12 e teve 

como objetivo repassar conhecimentos sobre a utilização de uma ferramenta 

essencial para o desenvolvimento profissional dos alunos. Neste sentido, a vasta 

aplicação da calculadora CASIO FX 991ES na assimilação de conhecimentos, em 

especial em cursos de engenharia, caracteriza uma fonte de interesse do público-

alvo. O curso também ofereceu exemplos em disciplinas de Engenharia Química 

para promover a conexão entre os conhecimentos específicos da área e a 

utilização da calculadora nestes casos. Dentre os assuntos abordados pode-se 

citar: números complexos, regressões e estatística, utilização do Solve, Calc, 

Table, além do cálculo de equações, matrizes, vetores, derivadas e integrais. 

Dessa forma, a busca pela aprendizagem prática dos conteúdos a partir dos novos 

caminhos fornecidos pela ferramenta foi estimada pelo grupo PET-EQ, com foco na 

melhoria das performances dos participantes na universidade e no mercado de 

trabalho. As listas de exercícios, exemplos e vídeos foram organizados com este 

intuito pelos petianos Antônio Marçal, Lucas Netto, Maria Eduarda e Felipe 

Tolentino. As aulas do minicurso foram ministradas pelo petiano Felipe Tolentino e 

pelas petianas egressas Letícia Costa e Laura Milani, que autorizaram sua 

publicação. 

6) As aulas do minicurso foram realizadas remotamente em decorrência da 

situação pandêmica global. Uma sequência de vídeos foi gravada e editada pelo 
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petiano Vinícius, os quais tinham como característica serem sucintos, no qual cada 

um explicou sobre algumas das diversas ferramentas disponíveis no programa, 

sendo a divisão ao todo em dois módulos. Além disso, uma sequência de bônus foi 

gravada e editada pelo petiano Ignácio Medeiros, que trata das ferramentas para a 

construção gráfica. Os vídeos foram disponibilizados na plataforma Coursify.me, 

juntamente com uma lista contendo 2 exercícios que exigiram a utilização de todos 

os recursos ensinados. Ademais, foi criado um grupo de monitoria no Telegram 

com os petianos Rodrigo Cunha, Julia Morais e Antônio Marçal, para caso 

houvesse dúvidas. O minicurso ficou aberto na plataforma do dia 18/10 até o dia 

29/11. 

7) O minicurso foi confeccionado pelo petiano Washington Erly Contato e editado 

pelo petiano Marcos Silvestre, sendo assim, todos os petianos ficaram 

responsáveis por assistir aos vídeos com o intuito de capacitá-los. O minicurso foi 

postado na plataforma Coursify.me e divulgado pelas redes sociais do PET-EQ e 

ComunicaUFU. Através do último, o grupo conseguiu observar uma grande 

aderência dos alunos da instituição pela atividade, dessa maneira, pode-se utilizar 

dessa ferramenta para propagar nossas ações. Ademais, diferentes cursos de 

áreas distintas foram atingidos com a aprendizagem proporcionada pelo minicurso 

de Python, contando, também, com um grupo no aplicativo Telegram para retirada 

de dúvidas e a formulação de uma lista de exercícios para admissão do certificado 

por meio dos participantes. 

8) O AutoCAD 2D é amplamente utilizado no projeto de plantas e desenho técnico 

em duas dimensões, com vasta aplicação na área de engenharia e afins permitindo 

ao seu usuário elaborar diversos materiais. No ramo da engenharia química, tem 

participação por exemplo no projeto de equipamentos vistos na disciplina de 

operações unitárias como ciclones, hidrociclones, filtros, bombas etc. Assim, o 

minicurso buscou abordar as principais ferramentas do software dividido em 11 

aulas com carga horária de 4 horas para os participantes, estando disponível nos 

dias 23/03/2021 até 11/04/2021. 

 

 

Os minicursos 1 e 2 foram os primeiros lançados no ano de 2021 e seguiram o 

mesmo formato do lançamento anterior na plataforma Coursify.me. Para o segundo 

semestre, os minicursos apresentaram reformulações a fim de melhorar a 
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qualidade do material. Dessa forma, a plataforma a ser utilizada apresentou alguns 

pontos de melhoria e caso os minicursos continuem sendo ofertados no formato 

remoto o grupo irá procurar outro meio de publicação. 

Os minicursos 3, 4 e 5 obtiveram um ótimo alcance dos alunos de engenharia 

química já que auxiliam em ferramentas importantes para o desenvolvimento das 

matérias dos cursos. 

Os cursos 6 e 7 visavam o desenvolvimento de novas habilidades para os futuros 

profissionais. O sucesso do curso 7 se deve principalmente a divulgação realizada 

pelo Comunica UFU. 

O minicurso 8 obteve um número de inscritos considerável, e foi levado em conta a 

diferença no tempo desde sua última oferta, podendo ser estudado esse 

espaçamento de forma a aumentar o número de inscritos em suas próximas 

edições, visto sua importância. 

 

• Resultados alcançados 

Através dos minicursos os participantes foram capacitados em diversos assuntos e 

ferramentas/software ensinados. Dessa forma, os resultados alcançados para cada 

um dos minicursos: 1. Os alunos aproveitaram de forma satisfatória o conteúdo 

abordado e puderam revisar conceitos matemáticos, assim como aprender novos. 

Feedbacks apontam que o curso foi de extrema importância para melhorar o 

entendimento da matéria inicial de Cálculo. Na segundo vez aplicando o minicurso 

no ano, um novo material foi disponibilizado e exercícios foram acrescidos, 

mediante as avaliações das edições anteriores, as quais são realizadas no final dos 

minicursos. Desta maneira, este minicurso tem sido bem avaliado e tem atingido o 

objetivo de reduzir o número de reprovações e evitar a evasão do curso devido as 

disciplinas de Cálculo, Álgebra, Física, Geometria Analítica, dentre outras. 

Observamos a diminuição de participantes no minicurso, e avaliamos que ocorreu 

por conta dos alunos que o curso foi destinado, terem feito o minicurso na primeira 

vez que foi ofertado em 2021. 2. O minicurso obteve 62 inscritos, o que representa 

um número considerável e evidencia a relevância e importância dessa atividade 

para os alunos de graduação, principalmente entre os ingressantes que possuem 

dificuldades relacionadas à lógica de programação. Entretanto, a quantidade de 

alunos que finalizaram completamente e receberam o certificado de conclusão foi 

de apenas 10 inscritos, ou seja, grande parte das pessoas não terminaram 
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totalmente a atividade. Além disso, pelo menos 22 pessoas assistiram mais da 

metade das videoaulas, indicando a intenção com os participantes. Dessa forma, 

como houve uma baixa adesão dos participantes, propôs-se a reformulação das 

atividades a serem desenvolvidas além de diferentes interações com os 

integrantes. 3. O minicurso de Excel Básico aplicado à Engenharia Química 

promoveu a capacitação profissional dos estudantes do curso de Engenharia 

Química e diminuiu a quantidade de reprovações em disciplinas que utilizam a 

ferramenta Excel como: Balanço de Massa e Energia e Termodinâmica Química II. 

Além disso, colaborou para a diminuição da evasão do curso, por facilitar a 

conclusão de determinadas disciplinas do curso. Também, permitiu o 

desenvolvimento da oratória e trabalho em grupo entre os petianos envolvidos. Por 

fim, ensinou os petianos a lidarem com uma situação que não foi possível atingir a 

meta estipulada pelo grupo, pois nenhum inscrito enviou a lista. 4. O minicurso 

apresentou aspectos e funcionalidades básicas, bem como exemplos de aplicação 

da calculadora Casio FX-82MS. Nesta edição do minicurso houve desistência de 

aproximadamente 50% dos inscritos, sendo que esses não entregaram os 

exercícios propostos. Foi levantada uma discussão no grupo PET sobre os motivos 

que levam os participantes a abandonarem as atividades de forma remota e 

possíveis soluções para esse problema. 5. O curso obteve 28 inscritos, sendo que 

14 concluíram mais de 90% dos vídeos e 8 entregaram as listas. Além disso, o 

minicurso permitiu que os alunos conseguissem resolver exercícios gerais e 

específicos da área de engenharia de forma rápida. A assimilação prática dos 

conteúdos foi possível, dada a recorrência dos assuntos nos cursos de graduação 

e a fácil obtenção dos seus parâmetros por meio da calculadora avançada. 

Habilidades como operações com números complexos, realização de cálculos 

estatísticos, regressões, com vetores, matrizes, equações, derivadas e integrais, 

bem como o uso de funções próprias do equipamento foram importantes, para 

tanto. Assim, a atividade gerou oportunidades de desenvolvimento aos 

participantes, essenciais na universidade e no mercado de trabalho. 6. O minicurso 

foi extremamente proveitoso para os inscritos, que puderam aprender sobre uma 

ferramenta extremamente útil, versátil e intuitiva. A adesão foi boa, com 17 

inscritos, dos quais 5 entregaram as atividades; estas que foram todas corrigidas 

pela comissão da Arte e Imagem. Além disso, o feedback foi dado para os alunos e 

recebido sobre o minicurso por meio de um formulário de avaliação da atividade. 
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Posteriormente uma apreciação foi feita com o intuito de aperfeiçoar a atividade. 7. 

Em meio ao contexto da pandemia de covid-19 e aulas remotas, observou-se maior 

concentração de pessoas interessadas em participar e concluir de forma efetiva o 

minicurso. Tal fato se deve ao empenho do grupo na divulgação tanto pelas redes 

sociais como pelo ComunicaUFU. A partir disso, pode-se concluir a relevância do 

ensino da linguagem Python tendo em vista a inovação tecnológica e a busca por 

um lugar no mercado de trabalho comumente disputado na atualidade. Os 

estudantes que concluíram a atividade aplicaram suas opiniões e sugestões em um 

formulário no Google Forms, e, com isso, o grupo PET-EQ pode apreciar os 

comentários sobre a atividade em uma reunião administrativa, sendo eles 

majoritariamente positivos. 8. O minicurso possibilitou o conhecimento das 

principais funções de uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas na 

engenharia: o AutoCAD. As avaliações obtidas por meio do formulário anônimo 

disponibilizado ao final do minicurso revelaram a satisfação daqueles que 

participaram, e as sugestões foram pautadas em reunião o que gerou a confecção 

do ROA (Relatório de Otimização da Atividade) para ser estudado em futuras 

edições. 

 

• Registro fotográfico da atividade 

1) Noções Básicas de Cálculo 
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2) Introdução à Lógica de Programação  

 

 

3) Excel Básico Aplicado à Engenharia Química  
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4) Introdução a Calculadora Básica – CASIO FX 82-MS 
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5) Introdução a Calculadora Básica – CASIO FX 82-MS 

 

 



39 
 

 

6) Introdução ao Adobe Illustrator 
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7) Introdução ao Python 

 

 

8) AutoCAD 
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ATIVIDADE 5: Capacitação dos petianos/ 1. AutoCAD 2D; 2. Streamyard; 3. 

Introdução ao Python. 

• Natureza da atividade: Ensino, Extensionista e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 25 horas 

• Data de início: 02/03/2021               Data de fim: 16/05/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química. 

• Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 
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1. Grupo PET Engenharia Química. Número de participantes: 12 petianos. 

2. Grupo PET Engenharia Química. Número de participantes: 17 petianos. 

3. Grupo PET Engenharia Química. Número de participantes: 19 petianos. 

• Descrição e justificativa 

São ofertados cursos de capacitações internas aos petianos durante o ano 

envolvendo diversas áreas que não são ofertadas em sala de aula, tais como o uso 

de softwares específicos, linguagens de programação, entre outros. O 

aprofundamento em certos tópicos tem como principal objetivo desenvolver 

habilidades técnicas e pessoais que são essenciais para o prosseguimento das 

atividades do grupo, como o conhecimento de diversos assuntos para fazer com 

que seja possível a melhor transmissão das atividades do grupo, além de diversos 

pontos de melhoras aos membros da equipe. Para a realização de lives de 

qualidade, várias alternativas foram pesquisadas, ao fim, optou-se em investir na 

plataforma de transmissão StreamYard. Desta forma, alguns petianos da comissão 

da computação buscaram aprender as principais ferramentas da plataforma para 

repassar aos demais petianos durante as capacitações. Acredita-se que a 

facilidade e qualidade da plataforma são pontos importantes para a entrega de 

bons resultados nas atividades. Outro ponto importante é o Python, que é uma 

linguagem de programação relativamente simples e de fácil compreensão, e por 

isso ganhou popularidade entre profissionais da indústria tecnológica que não são 

especificamente programadores. Além disso, o conhecimento acerca de diferentes 

linguagens de programação é uma característica extremamente útil para o grupo, 

uma vez que os petianos (principalmente os integrantes da comissão de 

computação) estão sempre atualizando as inscrições, formulários e dados de todas 

as atividades, bem como o site do PET. Tendo em vista a busca por esse 

conhecimento computacional, o grupo PET-Engenharia Química promoveu um 

curso de capacitação interna, para que os petianos desenvolvessem a capacidade 

de programar na linguagem Python e além disso, pudessem assistir e dar uma 

opinião sobre as aulas que iriam posteriormente para o minicurso de Python 

ofertado a todos os estudantes do curso de Engenharia Química. 

• Aspectos gerais da atividade 

1) O AutoCAD é um software do tipo CAD, utilizado para a elaboração de peças de 

desenho técnico em duas dimensões. Ele é amplamente utilizado em arquitetura, 

design de interiores, além de estar presente nos cursos de engenharia e em vários 
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outros ramos da indústria. As aulas foram gravadas pelos petianos Gabriel Tadato 

e Victor Zema e disponibilizadas na plataforma online Coursify.me. O minicurso 

possui 11 videoaulas que contabilizam 4 horas no total. A capacitação foi realizada 

entre os dias 02/03/2021 e 14/03/2021. 

2) A capacitação foi realizada de forma remota através da plataforma Microsoft 

Teams entre os dias 01/08/2021 e 28/09/2021, assim, os petianos se reuniam a fim 

de acessar em conjunto a plataforma e assim adquirir conhecimento das 

ferramentas de forma prática e em tempo real. O petiano Marcos conduziu várias 

lives de teste para que os petianos pudessem aprender todas as dicas, a fim de 

que todo o grupo estivesse apto a transmitir uma palestra ou roda de conversa ao 

vivo. O foco principal da capacitação foi treinar os petianos para a atividade 

Jornada em Engenharia Química, visto que seria uma semana inteira de lives. 

3) A capacitação foi realizada inteiramente online. O petiano Washington, gravou 

uma sequência de vídeos breves e explicativos, os quais foram divididos em um 

capítulo teórico e um capítulo de exercícios. Os vídeos foram disponibilizados na 

plataforma Google Drive dos dias 27/04 a 16/05, e os demais petianos assistiram 

todos os vídeos e resolveram todos os exercícios propostos. Assim, o 

conhecimento acerca da linguagem foi propagado para todos os petianos, gerando 

dúvidas e ajustes para o conteúdo. 

• Resultados alcançados 

Através das atividades os participantes tiveram a possibilidade de aprender os 

assuntos ou ferramentas/softwares ensinados. Para cada minicurso, temos: 1. O 

Minicurso abordou as ferramentas das barras de utilidades, comandos básicos, 

comandos de apoio, layers, hachuras, blocos, cotas, textos e projetos, além de 

disponibilizar exemplos práticos e uma lista de exercícios. Dessa forma, foi possível 

ensinar aos petianos a utilização fácil e prática do AutoCAD 2D que pode ser 

utilizado em diversos projetos. 2. Através desta atividade os petianos 

desenvolveram habilidades como administração de tempo, organização dos 

materiais para a transmissão, redação de roteiros para condução de lives, trabalho 

em grupo e comunicação. Acredita-se que as habilidades que podem ser 

trabalhadas através das capacitações vão além dos conhecimentos técnicos 

adquiridos no curso de graduação e que contribuem grandemente para a formação 

cultural e social dos petianos. Os resultados puderam ser mensurados durante a 

JORNEQ, visto que todas as transmissões foram feitas de forma excepcional, 
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resultando em um ótimo evento para o grupo PET Engenharia Química. 3. Por 

meio desta atividade, os petianos tomaram conhecimento sobre uma ferramenta 

computacional extremamente útil para o futuro profissional de engenheiros 

químicos. Durante as reuniões, os petianos deram feedbacks positivos sobre as 

aulas e os exercícios com sugestões e críticas construtivas para que as aulas 

pudessem ser postadas em forma de minicurso. Observou-se uma ótima 

oportunidade para aprender uma ferramenta extracurricular e promissora para 

vários ramos da Engenharia Química. 

• Registro fotográfico da atividade 

1) AutoCAD 2D 

 

 

 

2) StreamYard 
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3) Introdução ao Phyton 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 6: Revisa PET 

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

• Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 15 horas 

• Data de início:01/04/2021            Data de fim: 31/11/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Alunos do curso de Engenharia Química UFU; 

Quantidade de visualizações no YouTube: 338 visualizações; 

Quantidade de visualizações no Instagram: 616 visualizações. 
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• Descrição e justificativa 

O grupo PET - EQ propõe auxiliar os estudantes do curso de graduação através de 

vídeos feitos pelos petianos, revisando conteúdos que apresentam maior grau de 

dificuldade em disciplinas específicas do curso, através de resolução de exercícios 

e tópicos relevantes que devem ser observados e fixados pelos estudantes. O 

objetivo desses vídeos é a elucidação de conteúdos considerados mais complexos, 

assim cumpre a iniciativa do grupo para redução da retenção e evasão do curso, 

uma ação conjunta ao projeto coletivo proposto. Foram realizados 3 vídeos 

explicativos, divulgados no YouTube e Instagram do grupo PET Engenharia 

Química, juntamente com os 5 vídeos que já estavam disponíveis. Esta atividade 

foi realizada em parceria com docentes das disciplinas, os quais revisaram o 

conteúdo apresentado nos vídeos, indicando referências para as explicações e 

desenvolvimento das resoluções de exercícios. 

• Aspectos gerais da atividade 

A atividade foi desenvolvida por meio de vídeos explicativos de matérias 

específicas do curso de Engenharia Química, divulgados nas redes sociais do 

grupo PET Engenharia Química, YouTube e Instagram. O conteúdo dos vídeos 

foram: 3 vídeos sobre Cálculo de Reatores (primeira aula sobre Conceitos Iniciais, 

segunda aula sobre Reatores Ideais e a terceira aula sobre Efeitos de pressão e 

temperatura no projeto de reatores), matéria ofertada no sexto período do curso. 

Além desses, os vídeos dessa atividade, desenvolvidos e publicados no ano 

anterior, também estavam disponíveis. As estatísticas dos vídeos foram: 

Título 
Data de 

publicação 

Total de 

visualizações 

RevisaPET - Cálculo de Reatores I - 

Conceitos Iniciais 
16/04/2021 126 

RevisaPET - Cálculo de Reatores I - 

Reatores Ideais 

16/04/2021 184 

RevisaPET - Cálculo de Reatores I 
14/10/2021 28 

 

• Resultados alcançados 

A atividade possibilitou o desenvolvimento de habilidades úteis por parte dos 

petianos durante sua execução, como uso de softwares de edição de vídeos e 
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produção de conteúdo audiovisual, como também oralidade, experiência didática e 

habilidade de concisão do conteúdo a ser abordado nos vídeos. O feedback 

positivo dos discentes evidenciou a importância dessa atividade, declarando que as 

produções foram relevantes e auxiliaram na compreensão dos tópicos da disciplina, 

contribuindo para uma melhor compreensão dos tópicos abordados e rendimento 

nas avaliações. 

• Registro fotográfico da atividade 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 7: XXIV Jornada em Engenharia Química 

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

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas 
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• Carga horária para preparação da atividade: 50 horas 

• Data de início: 27/09/2021             Data de fim: 30/09/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química; 

Diretório Acadêmico da Engenharia Química DAEQ. 

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

Discentes do Curso de Graduação e Pós-Graduação em Engenharia Química da 

UFU, de outras regiões do Brasil e do mundo em áreas relacionadas. 

Número de participantes: 145 participantes nos dias 27, 28 e 29 de setembro e 97 

participantes no dia 30 de setembro. (Pico de ouvintes na plataforma “Youtube” dos 

canais PET Engenharia Química Canal PETEQ UFU e Diretório Acadêmico Canal 

DAEQ UFU). 

• Descrição e justificativa 

A atividade Jornada em Engenharia Química é tradicionalmente desenvolvida pelo 

grupo PET-EQ desde 1992. Direcionada para a realização de palestras, 

minicursos, visitas técnicas e seções orais aos discentes do curso de Engenharia 

Química da UFU, não somente, aos discentes de outros cursos e outras 

universidades sendo considerado um evento de importância regional. No ano de 

2021, foi excepcionalmente realizada no formato online e de forma gratuita, devido 

a situação de pandemia do COVID-19. Apesar disso, optou-se por manter as 

principais características e qualidades de um evento acadêmico-científico que 

promove a aquisição de conhecimentos acerca das inovações do mercado de 

trabalho, pesquisas, áreas de atuação e experiências do engenheiro químico. A 

atividade foi realizada totalmente via Youtube e contou com a parceria entre o PET 

Engenharia Química e o Diretório Acadêmico da Engenharia da UFU. Sendo assim, 

os participantes tiveram a oportunidade de acessar toda a programação de forma 

proveitosa, a qual ocorria de forma simultânea, podendo ser acessada 

posteriormente. Nesta edição optou-se por realizar uma mesa redonda com seis 

engenheiros químicos formados e inseridos em variadas áreas de atuação, dessa 

forma abrangendo um maior número de participantes das áreas afins da 

Engenharia Química e assim agregando nas decisões e escolhas dos futuros 

engenheiros químicos. Apesar das dificuldades sanitárias, o grupo manteve a visita 

técnica, mesmo de forma virtual, pois ela se destaca como uma grande 

oportunidade de proximidade entre as matérias estudadas em sala de aula e a vida 

https://www.youtube.com/c/PETEngenhariaQu%C3%ADmicaUFU
https://www.youtube.com/c/DAEQUFU
https://www.youtube.com/c/DAEQUFU
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prática de um engenheiro. Ademais, as apresentações de trabalhos puderam ser 

mantidas, dessa vez no formato de apresentação oral ao vivo, em que os alunos 

tiveram a oportunidade de discursar acerca de seus trabalhos científicos junto de 

seus docentes, promovendo o incentivo a pesquisa e ciência do curso de 

graduação. 

• Aspectos gerais da atividade 

Ao longo dos anos o evento se tornou referência dentro do curso e faculdade de 

Engenharia Química, sendo uma vitrine para discentes, mestrandos e doutorandos, 

sendo a principal atividade planejada pelo grupo PET Engenharia Química. A 

vigésima quarta edição da JORNEQ contou nos primeiros dias com pico de 145 

participantes simultâneos divididos entre as atividades oferecidas e no último dia 

com pico de 97 participantes contemplando as seções técnicas orais de 

apresentações de trabalho. O grupo promotor do evento se preocupou em oferecer 

uma experiência de qualidade aos participantes, visto o esgotamento enfrentado 

durante as aulas remotas. Por isso, buscou-se uma alternativa para a realização de 

lives de forma simples e produtiva através da plataforma StreamYard, que 

possibilitou a otimização de tempo dos petianos para transmissão do evento. De 

forma a chamar a atenção dos participantes, durante o evento foram efetuados 

vários sorteios de itens como livros acadêmicos, cupons de desconto, cursos e 

bolsas. A programação do evento foi realizada seguindo a tabela abaixo: 
 

Segunda 27/09 Terça 28/09 Quarta 29/09 Quinta 30/09 

18:30 - 19:00 Abertura - - - 

19:00 - 20:15 Palestra de 

Abertura 

Mesa 

Redonda 

Palestra 3 

Visita 

Técnica 

Apresentação de 

Trabalho 

20:15 - 20:25 Intervalo Intervalo Intervalo Palestra 5 

20:25 - 21:40 Palestra 1 e 2 Mesa 

Redonda 

Palestra 4 

Visita 

Técnica 

Palestra 5 

Encerramento 

 

1° Dia (27/09/2021) 

• Palestra de Abertura: “Simbiose: A Relação entre Engenharia Química e o 

Futuro da Humanidade” - Valdiney Domingos de Oliveira. Pico: 133 

participantes. 
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• Palestra 1: “Mundo Corporativo Descomplicado” - João Henrique 

Gonçalves. Pico: 83 participantes. 

• Palestra 2: “COVID-19: Modelagem Matemática e Controle Ótimo” - 

Gustavo Barbosa Libotte. Pico: 62 participantes. 

2° Dia (28/09/2021) 

• Mesa Redonda: “A Multiforme Carreira Profissional do Engenheiro Químico” 

- Bruno Daniel Soares, Cândida Carolina de Paula Santana, Cristiane Paiva 

Cortinovi, Danylo de Oliveira Silva, Izabel Silva Junqueira, Sandra Mara 

Santana Rocha. Pico: 145 participantes. 

3° Dia (29/09/2021) 

• Palestra 3: “The (Chemical) Industry in the Pandemic and Beyond” - Hanno 

Bruemmer. Pico: 71 participantes. 

• Palestra 4: “Atuação do Engenheiro Químico no Desenvolvimento de Novos 

Produtos” - Diogo Arrotéia. Pico: 79 participantes. 

• Visita Técnica: “VLI Logística” - Keyty Rocha, Leticia Hermsdorff, Gustavo 

Alves. Pico: 66 participantes. 

4° Dia (30/09/2021) 

• Palestra 5: “Desenvolvimento de um Medicamento: Da Bancada de 

Pesquisa ao Paciente” - Raquel Pinheiro. Pico: 97 participantes. 

• Apresentação de Trabalhos: 6 trabalhos apresentados ao vivo no canal 

PETEQ e DAEQ. 

 

A XXIV Jornada em Engenharia Química contou com inscritos do curso de 

Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, 

Engenharia Aeronáutica, Engenharia de Controle e Automação, Técnico em 

Químico e de estados como Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão, Rio de 

Janeiro e até de Portugal. Sendo assim, cumprindo as expectativas de ser um 

evento de proporção regional e nacional. 

• Resultados alcançados 

Este evento possibilitou a quebra de barreiras de distância entre diferentes 

universidades, por ter sido online, e levou ao compartilhamento e difusão de 

conhecimentos e experiências, instigando o senso crítico e profissional dos futuros 

engenheiros. Portanto, os temas trazidos nas palestras, mesa redonda e visitas 

foram de grande importância para diversificação das oportunidades no modelo 
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remoto aos alunos de graduação. Finalmente, os resultados de trabalhos científicos 

surpreenderam a todos com temas interessantes e diversos, mesmo com as 

paralizações dos laboratórios de pesquisa, permitindo que a comunidade 

acadêmica da região tomasse conhecimento das pesquisas desenvolvidas dentro 

das universidades. 

• Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 8: Vem pra Engenharia 

• Natureza da atividade: Extensão 

• Carga horária de execução da atividade: 5 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

• Data de início: 12/10/2021            Data de fim: 15/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Alimentos, Grupo PET Engenharia Ambiental e Sanitária, Grupo PET 

Engenharia Biomédica, Grupo PET Engenharia Civil, Grupo PET Engenharia 
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Elétrica, Grupo PET Engenharia Eletrônica e Telecomunicações;Grupo PET 

Engenharia Mecânica; Grupo PET Engenharia Química. 

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

Estudantes do ensino médio de escolas públicas e particulares. 

Quantidade de visualizações totais referentes aos vídeos publicados no canal do 

Youtube: 2650 visualizações. 

Quantidade de visualizações referente ao vídeo do curso de Engenharia Química 

no Youtube: 223 visualizações. 

• Descrição e justificativa 

É notável que diversos estudantes não possuem conhecimentos acerca da 

formação na área da Engenharia, enquanto outros apresentam interesses pela 

área, contudo, alimentam de maneira errônea o ideal de que não estão aptos a 

cursar uma Universidade. O Vem pra Engenharia, criado em parceria com os 

grupos PET de Engenharias da UFU, apresenta como principal objetivo alimentar e 

despertar o interesse dos estudantes do ensino médio da rede pública nos mais 

diversos cursos de Engenharia por meio da socialização de informações sobre os 

cursos, como sua grade curricular, atividades extracurriculares relacionadas ao 

curso, áreas de atuação dos engenheiros e o mercado de trabalho. Além disso, 

esta atividade visa proporcionar um maior incentivo aos discentes da rede pública a 

respeito da possibilidade de ingresso à uma universidade, promovendo o estimulo 

necessário para que os estudantes compreendam que tal possibilidade pode 

realmente vir a se tornar realidade. Logo, o Vem pra Engenharia almeja, por meio 

da divulgação de informações sobre cada curso de engenharia, disseminar 

conhecimentos sobre as diversas áreas da engenharia, e assim, promover uma 

facilitação no processo de escolha do curso pelos vestibulandos. 

• Aspectos gerais da atividade  

Mais uma vez, por conta das questões sanitárias envolvendo a pandemia da Covid-

19, a execução desta atividade de modo presencial por meio das visitas nas 

escolas não foi possível, portanto, se manteve o mesmo modelo aplicado no ano 

de 2020. A ação foi realizada através do canal criado em 2020 na plataforma 

YouTube, com o reaproveitamento dos vídeos antes publicados e a inserção de 

novos vídeos referentes a outros cursos que se tornaram membros do Vem pra 

Engenharia, sendo estes: Engenharia de Controle e Automação; Engenharia de 

Computação e Engenharia Elétrica. O foco central este ano foi na execução de 
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uma divulgação mais ampla e efetiva dos vídeos, o que culminou em resultados 

significativos. Os cursos apresentados nessa atividade foram: Engenharia 

Aeronáutica, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental e Sanitária, 

Engenharia Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Computação, Engenharia 

de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e de 

Telecomunicações, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica e Engenharia 

Química. 

• Resultados alcançados 

Assim como no ano de 2020, notou-se uma considerável participação dos alunos 

de ensino médio, o que deixou o grupo mais uma vez bastante satisfeito com os 

resultados obtidos. Cabe salientar que de 2020 para 2021 obtivemos um aumento 

de 95 para 223 visualizações no vídeo referente ao curso de Engenharia Química, 

caracterizando um aumento de cerca de 235%. Além da divulgação do curso de 

Engenharia Química, a atividade conseguiu obter um notável alcance para com 

público externo, o que consequentemente promoveu a divulgação da Universidade 

Federal de Uberlândia para aqueles residentes em outras regiões. 

 

• Registro fotográfico da atividade  
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________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 9: Palestras Temáticas / 1. Palestra de Gênero; 2. Étnico- Racional; 3. 

Saúde Mental; 4. Mobilidade Internacional; 5. Engenheiro Químico no RH; 6. 

Processo Seletivo. 

• Natureza da atividade: Extensão e Ações Afirmativas 

• Carga horária de execução da atividade: 12 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 25 horas 

• Data de início: 01/04/2021            Data de fim: 20/10/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Palestra 1: Coletivo Acolhidas, PET Letras, PET Engenharia Química; 

Palestra 2: Grupo PET Engenharia Química e Grupo PET Letras; 

Palestra 3: PET Engenharia Química; 

Palestra 4: PET Engenharia Química; 

Palestra 5: PET Engenharia Química; 

Palestra 6: PET Engenharia Química. 

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

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia; 

Comunidade externa; 

Palestra 1: Número de participantes: média de 50 simultâneos na plataforma 

Google Meet. 

Palestra 2: Número de participantes: média de 40 participantes simultâneos na 

plataforma Youtube; 
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Palestra 3: Número de participantes: média de 61 participantes simultâneos na 

plataforma Youtube; 

Palestra 4: Número de participantes: média de 40 participantes simultâneos na 

plataforma Youtube; 

Palestra 5: Número de participantes: média de 46 participantes simultâneos na 

plataforma Youtube; 

Palestra 6: Número de participantes: média de 17 participantes simultâneos na 

plataforma Youtube. 

• Descrição e justificativa 

As palestras são de grande importância para a conscientização sobre diversos 

aspectos e dessa forma, se abordou os seguintes temas: 1. Uma vez que é 

necessário a preocupação com a inserção e valorização das mulheres no meio 

universitário e científico, o grupo PET - EQ juntamente com o PET - Letras 

organizou uma roda de conversa no formato remoto por meio da plataforma Google 

Meet com o objetivo de conscientizar e trazer conhecimento acerca dessa questão. 

Com o objetivo de fornecer um local de fala às mulheres da Universidade Federal 

de Uberlândia, buscou-se acesso à informação através da palestrante com o intuito 

de combater a problemática e fazer com que o machismo que cerca a sociedade 

seja pensada de forma crítica. Dessa forma, por meio da discussão e debate, pode-

se promover o desenvolvimento do respeito. 2. O preconceito e discriminação que 

são frutos da ignorância e falta de debates, visto isso, o PET Engenharia Química 

conduziu cinco palestras durante o ano de 2021 sobre temas como étnico-raciais, 

gênero e saúde mental. Desta maneira o grupo contribui ativamente na 

manutenção das relações interpessoais saudáveis e conscientiza acerca de temas 

imprescindíveis para a sociedade. 3. A exemplo do cuidado pertinente à saúde 

mental, o Programa de Educação Tutorial realizou a palestra “Saúde Mental na 

Pandemia: Concentração e Técnicas de Estudo”, com o principal objetivo de 

promover a discussão e reflexão da comunidade acadêmica da Universidade 

Federal de Uberlândia e público externo a respeito da importância de prestar a 

devida atenção à saúde da mente pessoal, além de mostrar ao público-alvo 

algumas técnicas que ajudam na concentração e outros aspectos referentes ao 

momento de estudo. 4. Como proposto pelo grupo, foi realizada a palestra sobre 

mobilidade internacional com o objetivo de discutir assuntos importantes para a 

comunidade acadêmica e que não são frequentemente destacados. A atividade 
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tem o intuito de apresentar, aos discentes do curso, toda a informação necessária 

para a aptidão na busca por um intercâmbio estrangeiro. 5. O grupo PET-EQ se 

propõe a organizar palestras sobre áreas de atuação do Engenheiro Químico a fim 

de estimular os discentes a conhecerem melhor sobre as vertentes do curso. Sabe-

se que há uma dificuldade de escolha da área de atuação após o fim da 

graduação, assim, o grupo PET-EQ busca profissionais para explicarem sua 

trajetória e sobre sua profissão. 6. O grupo PET-EQ realizou a palestra informativa 

do processo seletivo de 2021 com o intuito de nivelar dúvidas dos discentes do 

curso de Engenharia Química sobre o Programa de Educação Tutorial da 

Universidade Federal de Uberlândia e apresentar a estrutura interna e 

organizacional a fim de despertar o interesse de participação ao grupo. 

• Aspectos gerais da atividade 

1) A atividade foi realizada no segundo semestre de 2021, sendo um evento de 

ação afirmativa com temática de gênero, foi conduzida pela Professora Doutora 

Amanda Danuello Pivatto na plataforma Google Meet. Nesse contexto, a atividade 

sucedeu por meio da parceria entre os grupos PET Letras e Engenharia Química e 

o Coletivo Acolhidas do curso de Direito da UFU, confirmando a relevância do 

trabalho em conjunto entre as entidades de diversos cursos da universidade, no 

que tange às ações afirmativas. Sendo assim, foram discutidas temáticas das quais 

o cotidiano e os desafios impostos a mulheres inseridas no ambiente acadêmico, o 

tema foi repercutido durante a sessão de perguntas à convidada. O grupo atuou na 

organização interna da atividade, auxiliando na elaboração de artes, divulgação e 

estrutura do evento com a finalidade de propagar conhecimento e impacto sobre a 

vivência das mulheres nas universidades. 

2) A palestra sobre o tema Étnico -Racial, intitulada “Renovar a Esperança”, foi 

realizada na plataforma Youtube no dia 13 de abril, em parceria com o grupo PET 

Letras. O grupo PET Engenharia Química foi responsável pela divulgação e 

confecção dos certificados. Os ministrantes da palestra foram a integrante do PET 

Letras UFU Heloísa Rodrigues, o tutor do PET Letras UFU Prof. José Magalhães, a 

tutora do PET Sociais UFU Profa. Patrícia Tropia e a vereadora Dandara 

Tonantzin. A atividade contou com uma conversa aberta e sincera com a vereadora 

sobre as lutas e conquistas da mulher, batalhas contra os preconceitos, os desafios 

de uma vereadora mulher e negra, entre outros temas. 
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3) O grupo PET Engenharia Química juntamente com a psicóloga clínica Enolyn 

Rosa Oliveira ministraram no dia 06/04 a palestra de saúde mental, no formato de 

vídeo na plataforma Youtube, com o objetivo de informar e auxiliar os discentes a 

respeito de como lidar com a falta de foco e concentração que é gerada no 

momento dos estudos, ocasionada principalmente pela fadiga mental que o ensino 

remoto muitas vezes gera nos estudantes. Foi falado, primeiramente, sobre o 

estresse provocado pela incerteza que a pandemia provocou na humanidade e 

como a resiliência é um importante fator para conseguir enfrentar a problemática. 

Além disso, a palestrante abordou alguns tópicos importantes de serem 

observados nesse período em que o mundo vive e, por fim, algumas técnicas de 

cuidado com o corpo, bem como técnicas de estado de presença, relaxamento e 

atenção para auxiliar o público na rotina do dia a dia. 

4) A palestra foi divulgada nas redes sociais do grupo PET Engenharia Química e, 

também, nos grupos do curso no aplicativo WhatsApp, com o objetivo de alcançar 

um maior número de participantes interessados em realizar o intercâmbio. A fim de 

elucidar e tirar dúvidas sobre o processo de mobilidade internacional, a atividade 

teve como convidado o pró-reitor de graduação Waldenor Moraes. Sendo assim, no 

dia 11/08/2021 a palestra foi transmitida para os discentes do curso de Engenharia 

Química através do canal do Youtube do PET-EQ, com a participação da petiana 

Ana Gabriela como mediadora e do pró-reitor de graduação Waldenor Moraes, 

como convidado para apresentar informações e esclarecer quaisquer tipos de 

dúvidas. 

5) A Palestra do Engenheiro Químico no RH visava demonstrar para os discentes 

do curso de Engenharia Química a amplitude de atuação do curso, tendo como 

assunto de enfoque a área de Recursos Humanos. Essa palestra foi pensada 

visando o interesse dos estudantes nesse tema, a partir de respostas de 

formulários. O grupo PET-EQ tem o conhecimento da dificuldade de escolha da 

área de trabalho que os alunos de graduação possuem, levando em conta a 

variedade dessas existentes no curso. Sendo assim, a palestra foi promovida com 

o intuito de mostrar cada vez mais a diversidade de cargos que se pode atuar como 

engenheiro químico. A atividade foi realizada por meio de uma live no Youtube, 

conduzida pelo petiano Gabriel Bonifácio, com o petiano Marcos Silvestre fazendo 

o streaming. A metodologia da palestra aconteceu com uma breve explicação do 

convidado Bruno Okoti sobre sua trajetória e atuação na área de Recursos 
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Humanos da empresa Localiza, após o citado o palestrante respondeu a dúvidas 

dos discentes. 

6) A atividade foi realizada no dia 20/10 e dispôs de uma breve apresentação geral 

da estrutura interna do grupo PET-EQ e suas atividades feitas pelas petianas Ana 

Luísa e Maria Eduarda, apresentação da comissão ATA pela petiana Maria 

Fernanda, apresentação da comissão Arte e Imagem pelo petiano Rodrigo Cunha, 

apresentação da comissão Computação pela petiana Maria Eduarda, apresentação 

da comissão Comunicação e Inter PET pelo petiano Elmis Braz e, por fim, a 

apresentação do edital pelo tutor Danylo Silva. A ação teve como principal objetivo 

promover auxílio para os alunos de graduação que se inscreveram no processo 

seletivo do ano de 2021. 

• Resultados alcançados 

Os resultados apresentados são: 1. A atividade realizada por meio da parceria 

possibilitou a integração entre os grupos PET responsáveis e o desenvolvimento 

das habilidades de organização e trabalho em grupo entre todos os petianos 

envolvidos. Com relação à problemática citada, a palestra permitiu discussões e 

reflexões acerca da questão de gênero presentes na nossa sociedade, além de 

trabalhar as noções de tolerância e empatia pelas causas do próximo. 2. Durante a 

atividade o grupo pode perceber o grande impacto causado pela oratória da 

vereadora Dandara, assim a palestra gerou grande admiração por parte dos 

petianos do grupo PET Engenharia Química, os quais realizaram perguntas 

significativas e marcantes durante o debate. Dessa forma, foi uma ótima 

oportunidade para discussões, ensinamentos, questionamentos e esclarecimentos 

a respeito de questões étnicas e raciais, tanto para os grupos PET, quanto para os 

demais participantes. 3. A palestra foi muito bem recebida pelo público, pois vários 

estudantes se identificaram com algumas das técnicas apresentadas pela 

psicóloga e muitos deles comprovaram a eficácia de tais por meio dos comentários 

no chat da transmissão. Portanto, o resultado foi positivo, já que proporcionou uma 

reflexão construtiva sobre o tema naqueles que estavam assistindo. 4. Essa 

atividade teve como resultados a participação efetiva dos discentes do curso de 

Engenharia Química na discussão sobre mobilidade internacional, cumprindo, 

assim, o principal objetivo da atividade de levar informações e atingir o interesse 

dos graduandos sobre o programa de intercâmbio internacional da UFU. 5. Após a 

live, foi aberto um formulário de feedbacks, e os participantes atribuíram 
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comentários otimistas em relação à proposta de trazer à tona palestras sobre áreas 

diversas da Engenharia Química. Quanto a execução da live, o resultado foi 

satisfatório e teve retorno positivo. 6. Como resultado, pôde-se sanar dúvidas dos 

inscritos sobre a dinâmica proposta no edital, bem como deu-se visibilidade para as 

atividades desempenhadas pelo grupo PET-EQ. A ação, por conseguinte, cumpriu 

com a função de atrair candidatos a serem selecionados. 

• Registro fotográfico da atividade 

1) Palestra de Gênero 
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2) Étnico- Racial 
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3) Saúde Mental 

   

4) Mobilidade Internacional  
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5) Engenheiro Químico no RH 

 

6) Processo Seletivo 



65 
 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 10: PET Integração 

• 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: 08/03/2021             Data de fim: 21/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

PET Engenharia Química, PET Agronomia, PET Biologia - Pontal e InterPET – 

UFU 

• Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 
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Integrantes dos grupos PET Engenharia Química e PET Agronomia da UFU. 

Número de participantes: 35 participantes. 

Integrantes dos grupos PET Engenharia Química e PET Biologia - Pontal. Número 

de participantes: 37 participantes. 

 

• Descrição e justificativa 

A atividade tem como proposta aproximar o grupo PET Engenharia Química de outros 

grupos PET da UFU, conhecendo melhor sua organização interna, atividades 

desenvolvidas e os desafios envolvidos em ambos os grupos, o que promove uma relação 

mútua de confiança e coletividade. Dessa forma, o PET Integração permite não só a 

oportunidade de adquirir conhecimento em outras maneiras de organizar um grupo, como 

também se informar de métodos, plataformas, dentre outras ferramentas utilizadas pelo 

grupo alheio que podem melhorar as atividades internas. Ademais, busca aproximar o 

InterPET com os grupos da Universidade promovendo a integração entre os petianos 

juntamente com a abrangência de saberes de outras realidades. Devido à situação 

sanitária em 2021, a atividade contou com duas edições, sendo a primeira no primeiro 

semestre e a segunda versão no segundo semestre ambas no formato remoto pela 

plataforma Google Meet. A vantagem do formato remoto é a possibilidade de interagir com 

grupos PET de outros campi, situação que era limitada aos grupos de Uberlândia para o 

PET Engenharia Química. 

• Aspectos gerais da atividade 

A primeira versão da atividade ocorreu no dia 08/03/2021 com o PET Agronomia e a 

segunda no dia 21/12/2021 com o grupo Biologia do campus Pontal, ambos após o sorteio 

do InterPET. Assim, os petianos Elmis Braz, Gabriel Bonifácio e Lucas Netto 

encarregaram-se de tanto acompanhar a atividade no InterPET como estabelecer a 

comunicação entre os grupos de forma a organizar a realização da atividade. Em ambos 

os casos, a atividade iniciou-se com uma dinâmica que propõe conhecer melhor os 

petianos de ambos os grupos, promovendo a integração entre os mesmos. Em seguida, foi 

aberto um debate no qual todos receberam espaço para apontar os principais aspectos da 

organização interna do grupo, principais atividades desenvolvidas, ferramentas utilizadas, 

dentre outros aspectos. Por fim, um espaço de dúvidas foi estendido de forma a aproveitar 

ao máximo a proposta da atividade. No ano de 2021, os principais pontos de discussão do 

PET Engenharia Química foi a adaptação de atividades de extensão no formato remoto, 

como o PET Ensinando o ABC e o UFU nas Escolas. Além disso, o desenvolvimento de 

atividades por meio do canal do YouTube, como ocorreu da organização de lives e 

formulação de minicursos também foi ponto de discussão. 

• Resultados alcançados 
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Ao fim da apreciação de ambas edições, percebeu-se o aspecto positivo da atividade visto 

a gama de atividades, propostas e metodologias de organização de grupos diferentes 

aprendidas e discutidas por meio da atividade, além da integração e coletividade entre 

ambos os membros dos grupos PET. Dessa forma, tanto as informações trocadas com o 

PET agronomia sobre o ensino remoto, diferenças no curso de graduação e desafios 

encontrados, como com o PET Biologia – Pontal sobre também os aspectos citados, 

promoveu o crescimento para todos, em parceria com InterPET. Por fim, ter a oportunidade 

de conhecer um grupo de outro campus também foi motivo de destaque positivo para as 

edições da atividade. 

 

• Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 11: Ciclo de Debates 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora e Ações Afirmativas 

• Carga horária de execução da atividade: 2 horas  

• Carga horária para preparação da atividade: 6 horas 

• Data de início: 27/04/2021  Data de fim: 15/07/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química. 
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• Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 

Integrantes do grupo PET Engenharia Química; 

Número de participantes: 13 petianos e o tutor do PET Engenharia Química. 

• Descrição e justificativa 

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

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

do curso de Engenharia são notórias, assim como sua alta carga horária. Dessa 

maneira, se torna pouco recorrente a dedicação pessoal para aquisição de 

experiências culturais e intelectuais, seja por meio da leitura de livros, dos 

noticiários, do cinema ou outros meios de seus interesses. Com isso, são 

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

o objetivo de gerar debate entre os petianos. Os assuntos procurados estão 

relacionados com temas sociais recorrentes e relacionados às ações afirmativas. 

Após o fim da atividade é feito um debate com o intuito de compartilhar os 

diferentes olhares e opiniões individuais acerca da obra analisada. 

• Aspectos gerais da atividade 

O grupo PET Engenharia Química dispôs-se a assistir dois documentários: “Brené 

Brown: The Call to Courage” e “A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson”. O 

primeiro documentário foi discutido no dia 15/07/2021 e retrata a professora e 

autora, Brené Brown, enquanto ela discute o que é preciso para escolher a 

coragem e não o conforto da cultura atual, retratando o poder da vulnerabilidade 

como algo positivo e não apenas algo incerto, arriscado ou emocionalmente 

vulnerável. Além disso, o documentário traz uma grande inspiração sobre trabalho, 

família e amor mostrando que coragem e vulnerabilidade não são termos opostos. 

O segundo debate ocorreu no dia 20/05/2021 e trouxe como proposta uma ação 

afirmativa, relatando a violência contra mulheres transgêneras em 1992, 

representada no filme pela protagonista Marsha P. Johnson. A filmagem mostra a 

luta que Marsha P. Johnson enfrentou pela libertação da comunidade LGBTQIA+ 

nos Estados Unidos, indo contra a invisibilização de pessoas transsexuais e tendo 

como consequência um avanço político/social em toda a comunidade. Assim, em 

reunião, cada petiano relatou suas ideias a respeito dos documentários 

apresentados, a fim de levantar a importância discussão sobre os assuntos que 

nos levam a melhorar pessoalmente e profissionalmente. 

• Resultados alcançados 
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Como resultado alcançado tem-se o estímulo do senso crítico e a reflexão sobre 

outros assuntos não relacionados à rotina do curso de Engenharia Química, 

contribuindo assim, para a formação eclética do aluno, tanto profissional, como 

pessoal. O ciclo de debate trouxe temas sobre autoconhecimento, diversidade e 

inclusão de pessoas transgêneras na sociedade, favorecendo a formação humana 

do aluno. Essa atividade forneceu a troca de ideias sobre os temas abordados, 

enriquecendo os pontos de vista que os participantes tinham a respeito do assunto. 

• Registro fotográfico da atividade 
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_______________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 12: PET Ensinando o ABC 

• Natureza da atividade: Ensino e Extensão 

• Carga horária de execução da atividade: 30 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 80 horas 

• Data de início: 10/01/2021               Data de fim: 15/12/2021 

• Promotor(es) da atividade] 

Grupo PET Engenharia Química; 

Comunidade do ABC do Glória. 

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

Instituição de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade; 

Número de participantes: 97 crianças e adolescentes atendidas pelo projeto ABC 

do Glória. 

• Descrição e justificativa 

A atividade foi desenvolvida de forma a possibilitar o contato entre a comunidade 

acadêmica e comunidade externa em meio às restrições observadas devido à 

pandemia da Covid-19. Para isso, o grupo criou uma rede de contatos com 

membros do projeto ABC do Glória, que atua no bairro Élison Prieto, antigo 
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assentamento Glória. O projeto disponibiliza diversas atividades para as crianças e 

adolescentes da região com o intuito de promover um melhor desenvolvimento e 

ajudar no crescimento econômico das futuras gerações por meio da educação. 

Nesse aspecto, o PET Engenharia Química se mobilizou para proporcionar oficinas 

e ampliar o conhecimento das crianças e adolescentes nas áreas de matemática, 

física e química por meio de vídeos explicativos que contêm experimentos práticos 

de simples compreensão e acesso. Além disso, foram disponibilizadas cartilhas 

informativas que contavam com exercícios e resumo da matéria para 

complementar o conteúdo disponibilizado pelos vídeos. Todo material foi 

disponibilizado remotamente mediante diversos meios digitais como Youtube e 

WhatsApp, de modo a facilitar o acesso do público alvo ao material produzido. 

• Aspectos gerais da atividade 

Foram desenvolvidos vídeos curtos que apresentavam de 7 a 10 minutos de 

duração com diferentes temáticas relacionadas ao curso de Engenharia Química. 

Devido à ampla faixa etária do público alvo da atividade, optou-se pela produção de 

vídeos com um conteúdo mais acessível para crianças e outra versão com maior 

complexidade de informações para os adolescentes, buscando sempre manter um 

tema em comum em todo material. Os vídeos foram ofertados em conjunto com 

apostilas temáticas, as quais continham um resumo e determinados exercícios dos 

temas apresentados em videoaulas. Estas visavam aprofundar o conhecimento 

obtido através das aulas, além de facilitar a reprodução de alguns dos 

experimentos realizados de maneira lúdica. 

Para a produção dos vídeos e apostilas, os petianos tiveram que desenvolver e 

aprimorar suas habilidades em tarefas que não eram frequentemente realizadas 

antes da pandemia, como a produção e edição dos vídeos afora e a confecção do 

material, o qual foi elaborado tendo em vista uso apropriado da linguagem a fim de 

se tornar mais acessível às crianças. 

A Tabela a seguir apresenta os temas e data de divulgação do vídeos produzidos: 

 

Data de Divulgação Tema 

05/04/2021 Slime e suas reações 

19/04/2021 Desvendando as cores 

10/05/2021 Cinética Química e o cotidiano 

24/05/2021 Harry Potter e a Engenharia Química 
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Data de Divulgação Tema 

07/06/2021 Transferência de massa (Apenas para os adolescentes) 

07/06/2021 Conceitos de massa e volume (Apenas para as crianças) 

21/06/2021 Física Eletrostática 

05/07/2021 Operações Matemáticas Básicas 

19/07/2021 Diferença de Polaridade 

02/08/2021 Educação Ambiental 

 

Os vídeos produzidos podem ser encontrados no canal do Youtube por meio do 

link: https://www.youtube.com/c/PETEngenhariaQuímicaUFU. Ademais, as 

apostilas foram disponibilizadas em conjunto com tais e podem ser acessadas pela 

descrição e/ou encontradas no site do grupo. O acompanhamento das atividades 

do projeto foi realizado por meio do contato dos petianos com os participantes 

através dos grupos criados no aplicativo WhatsApp e, também, por meio de 

feedbacks realizados pelos membros do projeto. 

• Resultados alcançados 

A atividade possibilitou o desenvolvimento dos petianos na capacidade de ensino 

para crianças e adolescentes, uma vez que, ao fazerem parte de todo o projeto, o 

grupo manteve contato com a população externa remotamente, fator realçado 

devido à restrição imposta pela pandemia. Através da atividade, também foi 

perceptível o aprimoramento de habilidades como empatia, organização, postura 

frente a apresentações, linguagem apropriada, escrita e confecção de artes, além 

do reforço de conceitos básicos nas áreas ministradas entre o grupo. As atividades 

estimularam o estudo na área da ciência entre as crianças e adolescentes e 

mostraram as possibilidades existentes na universidade. O retorno por parte dos 

participantes do projeto foi proveitoso e as crianças demonstraram bastante 

empolgação reproduzindo os experimentos apresentados. Áudios, desenhos e 

mensagens enviados nos grupos mostram o bom aproveitamento da atividade. 

• Registro fotográfico da atividade 

https://www.youtube.com/c/PETEngenhariaQuímicaUFU
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________________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 13: Participação e Apresentação de trabalhos em eventos 

• Natureza da atividade: Pesquisa 

• Carga horária de execução da atividade: 20 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 10 horas 

• Data de início: 08/03/2021               Data de fim: 21/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Integrantes do grupo PET Engenharia Química (cerca de 18) e o tutor; 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU; 

Comitês Organizadores dos Congressos envolvidos. 

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

Integrantes dos grupos PET Engenharia Química (cerca de 18) e o tutor. 

• Descrição e justificativa 

Diante das iniciações científicas realizadas pelos petianos, os mesmos retornam 

suas produções acadêmicas após a concretização dos dados bases. Assim, os 

petianos participaram de eventos acadêmicos ao longo do ano de 2021 tanto como 

participantes de forma a se atualizar sobre os principais assuntos da atualidade da 

engenharia química, sendo alguns como apresentadores de seus trabalhos, 

contribuindo para o desenvolvimento acadêmico e científico pessoal e do grupo. 

Ademais, a prática da oralidade, recepção de críticas, escrita e publicação do 

material de apresentação contribui para as habilidades dos petianos essenciais no 

seu futuro profissional. 

• Aspectos gerais da atividade 

Os petianos participaram ativamente da XXIV Jornada em Engenharia Química, a 

qual ocorreu no formato remoto, como organizadores, porém também como 

apresentadores de seus trabalhos publicados, resultados das iniciações científicas 

que geraram dados bases para publicação. Além disso, houve a participação em 

outros eventos no formato remoto como o I WEB Encontro Nacional de Engenharia 

Química. A participação e as publicações de artigos e apresentação dos trabalhos 

mostra a dedicação dos petianos e o interesse em promover o conhecimento 

científico sobre a área de engenharia química e afins. 

• Resultados alcançados 

A atividade contribui tanto para a elevação do prestígio social da Universidade 

Federal de Uberlândia como provedora de conhecimento e produções científicas 

que possuem impacto significativo na sociedade englobando as mais diversas 
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áreas. Além disso, notou-se o desenvolvimento pessoal dos participantes tanto 

individualmente em suas habilidades como oratória, escrita e criatividade como no 

grupo, envolvendo a cooperação dos petianos e tutor auxiliando em todo o 

processo de execução da participação e publicação. 

• Registro fotográfico da atividade 
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________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 14: Participação em eventos relacionados ao PET / 1. V Encontro do 

Programa de Educação Tutorial; 2. Sudeste PET. 

• Natureza da atividade: Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 25 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 6 horas 

• Data de início: 29/05/2021             Data de fim: 18/08/2021 

• Promotor(es) da atividade 

1. Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA) e Grupo 

InterPET; 

2. Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA) e Comissão 

Organizadora dos Eventos do XXI Sudeste PET/UNESP. 

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

1. Grupos PET. Número de participantes: 150 integrantes dos Grupos PET da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

2. Grupos PET. Número de participantes: 10 petianos. (Ana Gabriela, Ana Luísa, 

Antônio, Elmis, Felipe, Júlia, Lucas, Marcos, Maria Eduarda e Vitor)  

• Descrição e justificativa 

As duas atividades apresentam as seguintes ideias: 1. O PET Engenharia Química 

busca incentivar os seus integrantes a participarem, de maneira ativa, dos eventos 

PET, sendo um deles o V Encontro do Programa de Educação Tutorial da 
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Universidade Federal de Uberlândia. Essa atividade tem o objetivo de provocar 

discussões e troca de experiências e aprendizados em relação às questões que 

abrangem os pilares do Programa. Em geral, são formadas salas de debates para 

que os petianos possam discutir temas pertinentes à manutenção e ao 

desenvolvimento do programa, compartilhar os desafios enfrentados pelo seu 

grupo e colaborar para encontrar soluções. Além disso, o encontro promove 

apresentações da produção acadêmica dos grupos PET no âmbito da tríade 

ensino, pesquisa e extensão, contribuindo, assim, com o desenvolvimento social 

por meio do pensar coletivo de temas relevantes e atuais. 2. A participação de 

petianos em eventos cujos objetivos são a manutenção e o desenvolvimento do 

Programa de Educação Tutorial é uma atividade estimada pelo PET Engenharia 

Química. Em âmbito regional, o Sudeste PET, desta vez organizado pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), possibilita a 

interação dos diversos grupos e o compartilhamento das atividades realizadas por 

esses. Neste sentido, a iniciativa visa gerar discussões, pelos diferentes grupos 

PET envolvidos e suas vivências, que indicam importantes decisões e mudanças 

para aperfeiçoamento do programa. O procedimento usado para tanto foi o debate 

de pautas por meio da abertura para posicionamentos e respostas em formulários, 

ambos em formato virtual devido ao cenário atual de pandemia. Os pontos de 

maior destaque foram organizados e levados para Assembleia Geral do evento, a 

fim do incentivo a melhorias para o PET e para as partes beneficiadas por meio 

deste. Sobre essa última afirmação, no XXI Sudeste PET, a temática do encontro 

foi “A importância da universidade pública para a sociedade” e buscou mostrar o 

papel imprescindível do programa na produção de benefícios sociais, intelectuais e 

econômicos para a comunidade externa. A participação direta dos petianos 

permite, então, o desenvolvimento bilateral, entre os grupos PET e a sociedade. 

• Aspectos gerais da atividade 

As atividades foram organizadas da seguinte maneira: 

1) A realização do evento foi dada de maneira remota no dia 18/08, com a 

utilização das plataformas Microsoft Teams e Youtube, durante os períodos da 

manhã e tarde, conforme o cronograma: 

08h – 08h30: Abertura do evento. O presidente do Comitê Local de 

Acompanhamento e Avaliação do PET (CLAA), Jesiel Cunha, juntamente com a 

Fabiana, coordenadora do InterPET e os membros do PROGRAD, Ilmerio e Karen, 



80 
 

deram início ao V Encontro do Programa de Educação Tutorial da Universidade 

Federal de Uberlândia. 

08h30 – 09h: Apresentação do InterPET. Os coordenadores do InterPET, Fabiana, 

Lucas, Luciana e Renata apresentaram sobre a importância do InterPET e como 

ele vem atuando para promover uma maior integração entre todos os Programas 

de Educação Tutorial da universidade. 

09h – 11h30: Apresentação de trabalhos. Nesse momento, houve apresentações 

de trabalhos dos grupos PET, divididos em 3 salas virtuais. As petianas Jayc e 

Júlia representaram o PET-EQ apresentando a atividade realizada pelo grupo “PET 

ensinando o ABC”. 

11h30 – 12h30: Apresentação cultural das petianas e petianos. 

14h – 16h: Encontro das petianas e dos petianos: Rodas de conversa. Os petianos 

se dividiram entre as 8 salas de discussões para debates a respeito dos seguintes 

temas: 

• Sala 1: Participação dos discentes em atividades do PET; 

• Sala 2: Importância de projetos de integração e troca de experiências entre 

os grupos; 

• Sala 3: Racismo e LGBTfobia no PET; 

• Sala 4: Desafios da extensão em tempos de pandemia; 

• Sala 5: Gestão pessoal e relações dentro do grupo PET; 

• Sala 6: Saúde mental do grupo durante a pandemia; 

• Sala 7: Deveres petianos; 

• Sala 8: Horizontalidade dentro dos grupos PET. 

14h – 16h: Encontro das tutoras e dos tutores. O tutor Danylo participou da sala 

com os demais tutores dos PET da Universidade Federal de Uberlândia na qual 

discutiram os seguintes assuntos: 

• Inclusão, diversidade e combate ao preconceito de qualquer natureza; 

• Como o PET pode ajudar na redução da evasão? 

• Quais devem ser os principais indicadores nos processos seletivos 

realizados atualmente? 

• O papel do PET no desenvolvimento de habilidades e competências em 

complemento às disciplinas e demais atividades; 

• Curriculares nos cursos de graduação. 
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16h – 17h: Síntese dos debates dos Grupos de Discussão e Encerramento. Ao 

final, os organizadores do evento acrescentaram suas falas finais e encerraram o V 

Encontro do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de 

Uberlândia. 

A participação do grupo PET Engenharia Química em diversas salas de discussão 

e apresentação de trabalhos permitiu conhecer as atividades desenvolvidas por 

cada grupo PET da Universidade Federal de Uberlândia, os obstáculos enfrentados 

no decorrer do trabalho remoto, seus anseios e considerações quanto às 

atividades, carga horária, entre outros assuntos. Essa troca de experiências 

possibilitou novos olhares perante os temas englobados e inspirou ideias para 

serem adotadas em futuras atividades. 

2) O evento aconteceu em formato virtual e inteiramente gratuito entre os dias 

29/05 e 06/05. Dez petianos representaram o PET-EQ e se dividiram de maneira 

estratégica em grupos de discussão e trabalho (GDT) para garantir o envolvimento 

da equipe em todas as partes do evento. Desse modo, as atividades executadas no 

encontro, em seus respectivos horários, foram esboçadas no cronograma a seguir: 

 

29 de maio de 2021 – Sábado 

09:00 - 12:00 - Abertura Oficial do XXI Sudeste PET/ UNESP e Palestra Magna - 

Live no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 

13:20 - 14:00 - Show de Talentos – Live no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 

14:00 - 17:00 – Reunião com membros do CLAA e Interlocutores - 

Videoconferência no Microsoft Teams; 

14:00 - 17:00 – Reunião de Tutores(as) - Videoconferência no Microsoft Teams; 

14:00 - 17:00 – Reunião de Petianos(as) discentes – Live no Canal XXI Sudeste 

PET no YouTube; 

17:30 - 19:00 – Programação Cultural – Live no Canal XXI Sudeste PET no 

YouTube. 

 

30 de maio de 2021 – Domingo 

08:30 - 12:00 – Grupos de Discussão e Trabalho- Videoconferências no Microsoft 

Teams; 

13:20 - 14:00 - Show de Talentos - Live no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 
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14:00 - 14:30 – Aprovação do Regimento da Assembleia Geral - Live no Canal XXI 

Sudeste PET no YouTube; 

14:30 - 17:00 – Mobiliza PET - Live no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 

 

05 de junho de 2021 – Sábado 

08:00 - 12:00 – Apresentação de trabalhos - Videoconferências no Microsoft 

Teams; 

13:20 - 14:00 - Show de Talentos - Live no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 

14:00 - 17:00 – Apresentação de trabalhos - Videoconferências no Microsoft 

Teams; 

17:30 - 18:30 – Programação Cultural - Live no Canal XXI Sudeste PET no 

YouTube. 

 

06 de junho de 2021 – Domingo 

08:30 - 12:00 – Menção honrosa aos melhores trabalhos e Assembleia Geral - Live 

no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 

13:20 - 14:00 - Show de Talentos - Live no Canal XXI Sudeste PET no YouTube; 

14:00 - 17:00 – Assembleia Geral e encerramento do evento - Live no Canal XXI 

Sudeste PET no YouTube. 

 

• Resultados alcançados 

Os resultados alcançados são: 1. Através desse evento, os petianos participantes 

puderam observar, discutir e identificar diversas realidades e formas de distribuição 

de atividades, por meio das discussões e trocas de experiências entre os vários 

grupos PET. Assim, com as novas perspectivas absorvidas, foram levados pontos 

de melhoria para discussão interna do grupo PET-EQ. Também, foram 

positivamente destacadas a oportunidade de publicação e apresentação da 

atividade de extensão “PET ensinando o ABC” fato que proporcionou muitos frutos 

e aprendizados na sua execução. Dessa forma, a atividade se mostra de grande 

valor, pois, além do engajamento, troca de vivências e integração, possibilitou 

novos ensinamentos os quais contribuirão para desenvolver projetos que se 

aproximam cada vez mais da essência do programa PET. 2. A atividade permitiu 

considerável consolidação do grupo PET-EQ a partir das diferentes experiências 

trazidas pelos petianos participantes e pelo apontamento de suas próprias 
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realidades como ponto de discussão em um evento de expressão regional. Este 

conjunto de fatores corroborou para a reflexão e busca pelo aperfeiçoamento 

contínuo do grupo. Em específico, a temática trabalhada no decorrer do encontro 

foi uma ferramenta de motivação aos envolvidos no que diz respeito a formar 

cidadãos capacitados para influenciar o desenvolvimento do país e ao papel do 

PET na produção dos vários tipos de conhecimento, essenciais para este ideal. 

Ademais, atividades como Mobiliza PET, Show de Talentos, Programação Cultural 

e Apresentação de trabalhos mostraram a dimensão em capacidade dos grupos da 

região e, juntamente com as outras programações, promoveram melhorias para o 

Programa de Educação Tutorial por meio do engajamento e debates 

proporcionados. 

• Registro fotográfico da atividade 

1) V Encontro do Programa de Educação Tutorial 

 

 

 

2) Sudeste PET 
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________________________________________________________________________ 

 

 

ATIVIDADE 15: Pesquisas Científicas Individuais 

• Natureza da atividade: Pesquisa 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 4 horas 

• Data de início: 05/01/2021             Data de fim: 20/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Laboratórios de pesquisa da Faculdade de Engenharia Química 

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

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

• Descrição e justificativa 
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As pesquisas individuais são realizadas pelos petianos em diferentes áreas da 

Engenharia Química podendo citar os núcleos de pesquisa do curso: Núcleo de 

Modelagem, Controle e Otimização de Processos, Núcleo de Processos 

Biotecnológicos, Núcleo de Processos de Separação, Núcleo de Processos Físico-

Químicos, Núcleo de Tecnologia de Alimentos. Além disso, alguns ainda participam 

em outros cursos como na Química. As pesquisas são desenvolvidas 

individualmente com os orientadores e pós-graduandos, de forma que os 

estudantes podem adquirir diversos conhecimentos específicos que os guiarão em 

suas escolhas profissionais. 

• Aspectos gerais da atividade 

Essa atividade visa o desenvolvimento de diversas habilidades necessárias para os 

profissionais capacitados, tais como: organização, comprometimento, metodologia 

de pesquisa para adquirir dados de fontes confiáveis, capacidades técnicas com 

equipamentos e reagentes químicos, além de possuir amplitude em um 

conhecimento específico da Engenharia Química. Dessa forma, em contato com o 

orientador e diversos pós-graduandos o petiano desenvolve sua pesquisa e obtém 

resultados conforme cada tema, o ajudando em diferentes inovações e 

aprimorando componentes curriculares importantes para a carreira do Engenheiro 

Químico. 

• Resultados alcançados 

Através das pesquisas os petianos desenvolveram diversas habilidades que 

envolvem organização, estudo científico, leitura e escrita de artigos. Outro ponto 

importante é o entendimento acerca da pesquisa para universidade e sociedade 

em geral e publicação dos seus resultados para congressos eventos na área de 

Engenharia Química. 

 

Descrição de cada uma das atividades 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: Ricardo Reis Soares 

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

hidrocarbonetos de longa cadeia com alto valor agregado utilizando gás natural, 
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carvão ou biomassa com baixo custo, que é convertido a gás de síntese pela 

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

desenvolvimento de catalisadores que utilizam o processo de Síntese de Fischer-

Tropsch para a conversão de produto gasoso contendo moléculas tais como 

hidrocarbonetos. Logo, o presente projeto tem como objetivo principal avaliar 

condições operacionais favoráveis e desenvolver catalisadores ativados por ferro e 

promovidos por Cobre 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: Sérgio Mauro da Silva Neiro 

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: Marcos Antônio de Souza Barrozo 

Resumo: Diante do elevado consumo de combustíveis fósseis, a utilização de 

biomassa como uma alternativa sustentável de energia tem se destacado. O 

processo de conversão da biomassa em um produto de maior valor agregado é 

realizado principalmente através dos processos de conversão termoquímica. Entre 

eles, a pirólise se mostra vantajosa devido a versatilidade dos produtos gerados. 
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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 produto produzido geralmente apresenta em sua 

composição diversos produtos e propriedades indesejáveis, como por exemplo: 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 sua utilização 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 GS2O3:EU3+ e peptídeos bioativos 

frente a SARS-COV-2 

Petiano: Antônio Marçal Neto  

Orientador: Fernando Rodrigues Goulart Bergamini/ IQUFU 

Resumo: O desenvolvimento de sistemas que permitam o diagnóstico como 

também a prevenção da infecção causada pelo vírus SARS-CoV-2 é de grande 

interesse, em especial frente ao quadro pandêmico atual. Até 25 de novembro de 

2021, mais de 257,5 milhões de casos foram confirmados, com cerca de 5,16 

milhões de mortes. A ausência de métodos eficientes para tratamento agrava este 

quadro e os números de óbitos continuam a crescer. Neste contexto, a busca por 

fármacos com atividade teranóstica, capazes de exercer, simultaneamente, 

atividade terapêutica e atuar como agente de contraste para diagnóstico, se 

caracteriza como o estado-da-arte no desenvolvimento de agentes antivirais. 

Visando o diagnóstico, materiais constituídos de óxidos terras raras têm se 

destacado devido às suas propriedades paramagnéticas permitindo o imageamento 

em RMN clínica. Mais além, a dopagem destes óxidos com íons como Eu3+ 

fornecem capacidades luminescentes ao material, possibilitando o rastreamento, a 

nível molecular, das interações entre estes materiais e a célula hospedeira. A 

atividade teranóstica é alcançada a partir da associação destes materiais a 

compostos com atividade antiviral. Deste modo, este projeto propõe explorar as 

capacidades intrínsecas de compostos baseados em terras raras como agentes 
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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: Marcos Antônio de Souza Barroso 

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 

Resumo: O ozônio é um gás incolor, instável e de odor pungente perceptível em 

concentrações na ordem de partes-por-bilhão (ppb) e que se destaca pelo seu 

elevado poder oxidante. Em ambientes externos (outdoors) o ozônio é produzido 

durante o dia por meio de reações secundárias envolvendo espécies como NO2 e 

COVs. 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 
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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. 

 

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: Recuperação de lítio e cobalto de baterias de íons de lítio por processo 

híbrido de lixiviação e biolixiviação 

Petiano: Gabriel Henrique Martins Bonifácio 

Orientador: Juliana de Souza Ferreira 

Resumo: Devido à constante evolução tecnológica houve um aumento no uso de 

aparelhos eletrônicos portáteis, que empregam baterias de íons lítio (LIB). Apesar 

de suas vantagens como alta densidade energética, longos ciclos de vida, 

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

saúde e ao meio ambiente, por possuírem metais pesados. Atualmente, existem 

três principais métodos utilizados na recuperação desses metais. A pirometalurgia 

é empregada em escala industrial, mas apresenta alto gasto energético, devido a 

altas pressões e temperaturas, custo elevado e a emissão de gases tóxicos. 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. 
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Título: Estudo de processos físico-químicos e biológicos para remoção de 

corantes. 

Petiano: Júlia Barbosa Morais 

Orientadora: Juliana de Souza Ferreira 

Resumo: Mundialmente, a indústria têxtil se destaca pela geração de diferentes 

resíduos líquidos caracterizados por serem tóxicos e de forte coloração. Esse 

aspecto se deve principalmente pelo uso de corantes sintéticos no tingimento das 

fibras. 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: Luiz Gustavo Martins Vieira 

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) 
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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 

Resumo: O ozônio é um gás incolor, instável e de odor pungente perceptível em 

concentrações na ordem de partes-por-bilhão (ppb) e que se destaca pelo seu 

elevado poder oxidante. Em ambientes externos (outdoors) o ozônio é produzido 

durante o dia por meio de reações secundárias envolvendo espécies como NO2 e 

COVs. 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: Sarah Arvelos Altino 

Resumo: A indústria química passa atualmente pela quarta revolução industrial, 

também chamada de Indústria 4.0, fortemente dependente da transformação digital 
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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: Juliana de Souza Ferreira 

Resumo: O segmento têxtil possui uma cota de dois terços do mercado total de 

corante e, consequentemente, é o responsável por grande parte da produção, uso 

e descarte desses poluidores em água limpa. Ademais, a eficiência de fixação 

dessas substâncias se dá na faixa de 50% a 80%, isto significa que 20% a 50% do 

total são descarregados no ambiente. Diante disso, a importância de se tratar 

efluentes da indústria têxtil se torna 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 

microrganismos 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, o petiano está procurando em um dos 

núcleos da FEQUI. 
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Título: Identificação de metabólitos por espectrometria de massas em extratos das 

folhas de Piper fuligineum através de extração supercrítica e Avaliação da atividade 

antiviral in sílico contra o SARS-CoV-2 

Petiano: Rodrigo Carrilho da Cunha 

Orientador: Raquel Maria Ferreira de Sousa 

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 atualmente, 

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: João Flávio da Silveira Petruci 

Resumo: O ozônio é um gás incolor, instável e de odor pungente perceptível em 

concentrações na ordem de partes-por-bilhão (ppb) e que se destaca pelo seu 

elevado poder oxidante. Em ambientes externos (outdoors) o ozônio é produzido 

durante o dia por meio de reações secundárias envolvendo espécies como NO2 e 

COVs. 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, 
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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. 

 

________________________________________________________________________ 
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11 ATIVIDADES REALIZADAS PARCIALMENTE 

 

ATIVIDADE 1: Projeto Coletivo 

• Natureza da atividade: Pesquisa, Coletiva e Integradora e Redução evasão 

e/ou retenção 

• Carga horária de execução da atividade: 15 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 30 horas 

• Data de início: 01/04/2021  Data de fim: 15/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Alunos de graduação do Curso de Engenharia Química e docentes do Curso de 

Graduação: 550 alunos e 50 docentes 

• Descrição e justificativa  

O grupo PET-EQ possui como um dos objetivos diminuir a retenção e/ou a evasão 

do curso, e para que isso seja possível é necessário a elevação da qualidade no 

mesmo para que haja um aprimoramento na formação dos estudantes. Entretanto, 

tem-se como principal desafio identificar quais são os maiores problemas 

enfrentados pelos universitários no que diz respeito a sua aprendizagem técnica e 

que os levam a buscar outros cursos ou até mesmo não conseguirem uma 

formação superior. Dessa forma, a pesquisa sobre evasão e retenção auxilia o 

grupo a desenvolver atividades que são necessárias para a melhoria da qualidade 

e consequentemente, diminuição da taxa de evasão e retenção da graduação. 

• Aspectos gerais da atividade 

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

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

mecanismos para minimizar esse quadro. No entanto, este Projeto Coletivo não foi 

totalmente desenvolvido e finalizado. Através dos dados coletados nos anos 

anteriores, o grupo necessitava dos dados de alunos que evadiram e/ou estão 

retidos no curso. Com isso, foi escrito um projeto de pesquisa que apresentou o 

seguinte conteúdo: introdução, objetivos, coleta de dados, calendário de execução, 

conclusão e referências. Com isso, através dos problemas apresentados pelo 

levantamento bibliográfico feito previamente, o grupo criou um formulário com 

perguntas fechadas que apresentavam diversos problemas, entre eles: falta de 

bolsa necessária para continuar os estudos, falta de apoio universitário e/ou de 
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familiares, grade curricular ofertada, acesso as monitorias, apoio de docentes, 

entre outros. Então, o projeto foi submetido ao CEP – Comitê de Ética e Pesquisa, 

na Plataforma Brasil, para poder realizar a coleta de informações e dados dos 

alunos. Entretanto, os documentos submetidos apresentaram pendência 

documental e só podem ser enviados no edital do ano de 2022. 

_________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 2: Ajuda-me que eu te ajudo 

• Natureza da atividade: Ensino e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 4 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 6 horas 

• Data de início: 24/03/2021               Data de fim: 27/07/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

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

Membros da Enactus UFV, membros da Tucano Aerodesign-UFU 

Número de participantes: 40 alunos. 

• Descrição e justificativa 

A atividade “Ajuda-me que te ajudo” é realizada com o intuito de promover uma 

troca de conhecimento entre grupos PET ou entidades diferentes das instituições 

federais, tendo maior impacto quando formado por cursos de áreas distintas entre 

si, tendo em vista que o objetivo principal é a ampliação das habilidades técnicas e 

de aprendizado dos participantes. Dessa maneira, são selecionados softwares, 

minicursos, materiais didáticos ou técnicas referentes às necessidades de cada 

curso de graduação. Tais ferramentas estão presentes no intercâmbio de 

conhecimentos que caracteriza a atividade. 

• Aspectos gerais da atividade 

Em primeiro lugar foi elaborada, pelo grupo PET-EQ, uma capacitação do 

programa OBS Studio à Enactus da Universidade Federal de Viçosa, a fim de 

fornecer o conhecimento sobre as técnicas e facilidades providas pelo software 

para o streaming e gravação gratuita, visto o contexto de atividades remotas. A 

ação foi realizada, através do Google Meet, com uma apresentação do programa 

pelos petianos Ignácio Medeiros e Washington Erly Contato e a presença do 

restante dos membros do grupo PET-EQ e os integrantes da Enactus-UFV. Em 

segundo lugar, foi realizada a capacitação deste programa para a entidade 
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denominada Tucano Aerodesign da UFU, pela petiana Ana Luísa, com a finalidade 

de possibilitá-los de fazer lives, e consequentemente, conscientizar sobre a 

importância de determinadas ferramentas para a evolução prática de atividades. 

Por fim, as entidades se disponibilizaram a fazer o intercâmbio de conhecimentos 

coincidente com as necessidades do grupo PET, com isso, será revisado no ano de 

2022 a possibilidade de concretizar de modo efetivo a atividade, levando em conta 

sua execução parcial no ano de 2021. No entanto, é possível confirmar a 

disposição dos petianos ao ensinar as técnicas aprendidas pelo programa, assim 

como destacar a exequível qualidade de aprender ao ensinar. 

• Resultados alcançados 

As entidades beneficiárias, tanto a Enactus-UFV e Tucano Aerodesign-UFU, foram 

capacitadas de forma a promover eventos que utilizam o streaming ofertados pelo 

programa OBS Studio, assim como, foi possível a realização da prática dos 

petianos responsáveis pelas ações para o aprimoramento em técnicas de ensino e 

aprendizagem. A ação também proporcionou o maior contato entre alunos de 

diferentes áreas do conhecimento e promoveu maior rede de parcerias em futuras 

atividades. Sendo assim, o PET-EQ busca concluir de forma categórica o “Ajuda-

me que te ajudo” nos próximos anos atendando para a relevância de sua prática. 

• Registro fotográfico da atividade 
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12 ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 

 

ATIVIDADE 1: Interação com o PET 

• Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e Integradora 

• Aspectos gerais da atividade 

O Interação com o PET busca integrar os grupos PET da UFU por meio do 

InterPET, no qual os grupos participantes reúnem-se em algum ponto de 

Uberlândia com grande circulação de pessoas das mais variadas faixas etárias e 

perfis em geral, de forma a levar conhecimento acadêmico e científico das 

atividades desenvolvidas pelos grupos, bem como suas respectivas pesquisas, 

curso e o impacto da universidade para a sociedade. Por meio de experimentos, 

gincanas, distribuição de materiais lúdicos sobre os cursos presentes, o grupo PET 

Engenharia Química planejou a realização da atividade, mas devido tanto à 

dependência do InterPET organizar a atividade como também o InterPET depender 

da situação pandêmica, ainda desfavorável no ano de 2021 não permitindo 

aglomeração de pessoas, não foi possível realizar a atividade preservando a 

segurança dos petianos e a comunidade externa. Devido à importância da 

atividade, busca-se planejá-la para o ano subsequente a depender novamente das 

condições sanitárias. 
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13 ATIVIDADES REALIZADAS, QUE NÃO ESTAVAM NO PLANEJAMENTO 

 

ATIVIDADE 1: Atividades de Integração PET Engenharia Química 

• 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: 11/09/2021             Data de fim: 22/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

PET Engenharia Química 

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

Integrantes do grupo PET – Engenharia Química. 

Número de participantes: 18 integrantes e tutor do grupo PET Engenharia Química. 

• Descrição e justificativa  

Ao longo do ano os integrantes do grupo PET Engenharia Química manifestaram 

cansaço com relação à rotina de distanciamento social vivida pela sociedade e pela 

alta demanda de atividades da graduação. Visando diminuir as preocupações da 

vida pessoal e pensando na saúde mental da equipe, foram realizadas integrações 

internas no grupo em que todos os integrantes se reuniram junto com o tutor para 

duas noites de reuniões descontraídas. A atividade foi proposta novamente pelo 

grupo no ingresso de novos membros no processo seletivo, deste modo, além de 

ser um momento de descontração para equipe, foi também um momento de 

contextualizar os novos integrantes sobre a forma de trabalho do grupo e poder 

conhecê-los em uma dinâmica de integração. No fim do ano, outra atividade de 

integração foi realizada pelo grupo com o intuito de promover a união dos 

integrantes e demonstrar gratidão pelo trabalho em conjunto executado durante o 

ano. 

• Aspectos gerais da atividade 

As atividades foram realizadas de forma online pela plataforma Microsoft Teams. 

Deste modo, todos os integrantes do grupo e o tutor participaram de uma reunião 

em que o objetivo era conversar e se divertir para deixar de lado a rotina exaustiva 

imposta pelo distanciamento social e a graduação. Dessa maneira, os membros do 

grupo participaram de um jogo chamado “Stop” e logo depois de um momento leve 

de conversa sobre a rotina diária de cada um no dia 12 de agosto de 2021. Com o 

ingresso de novos petianos no grupo, a atividade foi realizada novamente e todos 

os integrantes da equipe preencheram um formulário para a atividade de 
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integração. Foi um momento de descontração e também de apresentar aos 

ingressantes da equipe a forma de trabalho do grupo através de um "Kahoot'' 

apresentado dia 09 de dezembro de 2021. Assim, no fim do ano, foi criado um 

mural dos integrantes do grupo para serem depositados presentes de 

agradecimento como textos, artes, vídeos, lista de músicas ou qualquer outro 

pedido que demonstrasse gratidão ao colega de trabalho. 

• Resultados alcançados 

A atividade impactou diretamente na saúde mental de todos os integrantes do 

grupo PET Engenharia Química, visto que em dia de reunião administrativa foi 

realizada uma integração interna com o propósito de descontrair e esquecer por um 

momento a rotina pesada vivida por cada petiano. Por consequência, a atividade 

contribuiu intensamente para que toda a equipe se conhecesse melhor, facilitando 

assim o trabalho em grupo, além da manifestação de gratidão dos petianos e tutor, 

uns com os outros pelo trabalho em conjunto efetuado durante o ano. Além disso, 

colaborou com a rápida inserção e adaptação dos novos ingressantes. Portanto, foi 

uma atividade muito bem avaliada pelo grupo já que de muitas formas diferentes 

impactou todos os membros contribuindo muito para a harmonia do trabalho em 

equipe. 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 2: Campanha de Arrecadação 

• Natureza da atividade: Extensão e Coletiva e Integradora 

• Carga horária de execução da atividade: 8 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

• Data de início: 01/11/2021               Data de fim: 11/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química, Diretório Acadêmico da Engenharia Química 

(DAEQ), Empresa Júnior da Engenharia Química (ConsultEQ), American Institute 
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of Chemical Engineers (AIChE UFU), Enactus UFU, Associação Acadêmica Atlética 

da Engenharia e Sexy Lions. 

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

Centro Comunitário Sal da Terra – Uberlândia 

Público atingido: Cerca de 40 famílias. 

• Descrição e justificativa 

A campanha de arrecadação surgiu como oportunidade de parceria do grupo PET 

Engenharia Química com outras entidades do curso e da engenharia. Sabe-se que 

a desigualdade social tem perdurado e se intensificado nas mais diversas regiões, 

e perante isso o PET com seu caráter extensionista buscou atuar no combate 

dessa problemática por meio da campanha de arrecadação, que promove a 

coletividade do grupo tanto internamente como externamente, bem como a prática 

da empatia e reciprocidade, qualidades essenciais para o engenheiro como 

profissional e como ser humano. Assim, a atividade que ocorria em anos anteriores 

e não pôde ocorrer no ano de 2020 devido ao início da pandemia, pôde ter sua 

realização retornada no ano de 2021 dessa vez em parceria com as entidades da 

Engenharia Química, e outras entidades da engenharia e afins. Nessa edição, o 

tema da campanha foi arrecadação de brinquedos e materiais escolares para 

crianças do Centro Comunitário Sal da Terra, o qual atua na comunidade carente 

de Uberlândia de forma solidária. 

• Aspectos gerais da atividade 

O grupo PET Engenharia Química atuou como colaborador da campanha, 

auxiliando tanto na divulgação da atividade como na busca de arrecadações com a 

participação de todos os petianos. Na organização, os petianos Gabriel Bonifácio e 

Júlia Morais atuaram representando o grupo perante as demais entidades, sendo 

as informações repassadas em reuniões administrativas. Ao final da arrecadação, 

foi realizada a entrega dos materiais escolares e brinquedos para as famílias da 

comunidade apoiadas pelo Centro Comunitário parceiro, no dia 11/12/2021, 

contando com representantes de todas as entidades, sendo essa entrega efetuada 

com todas as medidas de segurança e higiene necessárias. Ao todo, foi 

arrecadado o valor de R$1643,55 convertido nos produtos propostos e organizados 

em torno de 100 kits distribuídos entre cerca de 40 famílias. 

• Resultados alcançados 
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Após a entrega dos kits elaborados com o valor arrecadado, foi percebido na 

reunião posterior de apreciação da atividade o impacto positivo do grupo na 

parceira, a satisfação em poder atuar no combate às desigualdades existentes 

além da maior proximidade gerada entre o PET Engenharia Química e as demais 

entidades, o que abre portas para futuras parcerias tanto em outras campanhas de 

arrecadação como outras atividades da graduação. Assim, foi percebido o 

desenvolvimento e crescimento pessoal dos petianos tanto individual como 

coletivamente após a atuação na campanha de arrecadação. 

• Registro fotográfico da atividade 
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ATIVIDADE 3: PET Intercâmbio 

• 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: 21/05/2021               Data de fim: 16/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

PET Engenharia Química, PET Nutrição, PET Engenharia de Alimentos e InterPET 

– UFU 

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

Integrantes dos grupos PET Engenharia Química e PET Engenharia Elétrica da 

UFU. 

Número de participantes: 40 participantes 

• Descrição e justificativa 

O PET Intercâmbio surgiu como proposta do InterPET UFU com o objetivo de 

integrar os grupos PET por meio de uma atividade na qual um petiano do grupo 

PET Engenharia Química participa de uma reunião do outro grupo sorteado, de 

maneira conjunta que o grupo recebe um petiano do outro sorteado. Uma vez que 

há a participação em uma reunião administrativa, é possível conhecer melhor a 

organização interna do outro grupo, atividades propostas e metodologias para seu 

desenvolvimento, permitindo conhecer e integrar os grupos PET de forma geral. 

Assim, no ano de 2021 a atividade contou com duas edições, sendo a primeira 

realizada no primeiro semestre com o PET Nutrição e a outra no segundo semestre 

com o PET Engenharia de Alimentos, ambas no formato remoto pela plataforma 

Google Meet. 

• Aspectos gerais da atividade 

A atividade do primeiro semestre em parceria com o PET Nutrição ocorreu nos dias 

21/05/2021 no qual o petiano Felipe Tolentino participou da reunião do outro grupo; 

e 25/05/2021 o grupo PET Engenharia Química recebeu a petiana Juliane Maia da 

Nutrição na reunião administrativa. Já no segundo semestre, a petiana Mikaela 

Miranda esteve presente na reunião representando o PET Engenharia de 

Alimentos no dia 14/12/2021 e posteriormente o petiano Rodrigo Cunha ingressou 

na reunião representando o PET Engenharia Química no dia 16/12/2021. Em 

ambas as realizações, discutiu-se e foram observado os aspectos relacionados à 

organização interna do grupo, atividades pautadas na reunião bem como a 
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observação referente à possibilidade de futuras parcerias entre os grupos 

sorteados pelo InterPET. 

• Resultados alcançados  

Nas reuniões de apreciação da atividade foi possível observar as diferenças entre 

os grupos PET da UFU de outros cursos, tanto na organização interna quanto no 

desenvolvimento dos petianos no decorrer das atividades. Além disso, promoveu-

se a maior integração entre os grupos, possibilitando aos “petianos intercambistas” 

a oportunidade de conhecer outros graduandos e profissionais, contribuindo para a 

formação do Networking e relações interpessoais. Ressalta-se a oportunidade de 

conhecer melhor o PET Engenharia de Alimentos que faz parte da Faculdade de 

Engenharia Química no campus Patos de Minas, devido ao formato remoto, o qual 

eleva a contribuição na integração entre os cursos. 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 4: Setembro Amarelo 

• Natureza da atividade: Extensão 

• Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

• Data de início: 06/09/2021             Data de fim: 10/09/2021 

• Promotor(es) da atividade 



108 
 

Capítulo AIChE UFU, Diretório Acadêmico da Engenharia Química UFU, Empresa 

Junior ConsultEQ e Grupo PET Engenharia Química. 

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

Discentes dos cursos de engenharia da UFU. Número de participantes: 63 

participantes no dia 08/09/2021 e 50 participantes dia 10/09/2021. 

• Descrição e justificativa 

A atividade consistiu da realização de um evento remoto que abordou temáticas referentes 

ao mês do setembro amarelo, tais como ansiedade, depressão e suicídio, pautadas no 

ambiente acadêmico durante a pandemia da Covid-19. O evento foi realizado em dois dias, 

em que o primeiro teve como atividade uma live a respeito da temática abordada com a 

presença de profissionais da área da saúde que, em meio à relatos de dificuldades 

passadas por discentes, discutiram o tema proposto. O segundo dia caracterizou-se por 

uma roda de conversa no modelo de bate-papo mais aberto com dinâmicas para, 

novamente, promover a discussão do tema e disponibilizar um melhor espaço para 

expressão dos participantes, seja anonimamente ou não. Tal atividade buscou desenvolver 

soluções e propor um espaço de ajuda para problemas e situações danosas à saúde 

mental. 

• Aspectos gerais da atividade 

A atividade contou com a divulgação de um espaço prévio, assíncrono, para 

perguntas a respeito do tema, as quais seriam respondidas durante a realização 

das atividades ao vivo pelos profissionais competentes. Tais profissionais 

consistiram de um psiquiatra, Dr. Luiz Guilherme Ortiz Coelho e quatro psicólogos: 

Tiago Rocha Pinto, Bruna Oliveira Martins, Elisa Gouvêa e Júlia Gomes de Araújo. 

As atividades síncronas foram mediadas por pelo menos um membro de cada 

entidade acadêmica envolvida, servindo de suporte e condutores de cada encontro. 

O cronograma das atividades realizadas está apresentado na tabela a seguir: 

Data de realização Atividade Plataforma 

06/09/2021 Caixa de perguntas Instagram/Formulários Google 

08/09/2021 Live Youtube 

10/09/2021 Roda de Conversa Google Meet 

 

• Resultados alcançados 

O evento possibilitou a discussão do tema com êxito ao levantar questões de 

importância e ao englobar diferentes pontos de vista e diferentes experiências. 

Percebeu-se um grande envolvimento dos participantes, principalmente na roda de 



109 
 

conversa, se mostrando um espaço de acolhimento, compartilhamento de 

sentimentos, experiências e conversas. O evento também viabilizou o trabalho em 

conjunto entre as diferentes entidades acadêmicas do curso de engenharia 

química, ampliando as possibilidades de execução de novas atividades em 

conjunto em prol da melhor formação dos discentes da faculdade, além de criar 

uma rede de apoio de forma generalizada no curso de graduação da Engenharia 

Química. 

• Registro fotográfico da atividade  
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ATIVIDADE 5: Promover ANDIFES 

• Natureza da atividade: Ensino e Redução da evasão 

• Carga horária de execução da atividade: 2 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 3 horas 

• Data de início: 20/09/2021             Data de fim: 20/09/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupos PET: Administração, Agronomia, Biologia, Conexões de Saberes 

Educomunicação (CNX), Direito, Engenharia Química, Física Médica, Engenharia 

Mecânica e Zootecnia; 

Divisão de Formação Docente/Diren/Prograd; 

Programa Mobilidade Acadêmica Nacional; 

Programa de Mobilidade Virtual em Rede ANDIFES (Promover ANDIFES); 

Discentes da Universidade Federal de Uberlândia. 

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

Comunidade acadêmica da Universidade Federal de Uberlândia; 

Comunidade externa; 

Número de participantes: média de 45 de participantes simultâneos na plataforma 

YouTube. 

• Descrição e justificativa 

O Programa de Mobilidade Virtual em Rede ANDIFES (Promover ANDIFES) é uma 

ação que possibilita a oferta de disciplinas e componentes curriculares nos cursos 

de graduação entre as Instituições de Ensino Superior da Rede que podem ser 

cursadas por estudantes matriculados em suas instituições de ensino de origem, 

dessa forma possibilita a mobilidade acadêmica virtual entre as universidades, 

integrando-as. Tendo em vista o contexto atual de ensino remoto e as dificuldades 

de integralização geradas pelo mesmo, foi realizada uma live na plataforma 

YouTube no canal do Programa Virtual de Formação (PROVIFOR UFU) para 

recepcionar e ampliar o conhecimento dos alunos que não tiveram contato com a 

Universidade Federal de Uberlândia de maneira física, principalmente, aqueles que 

participam do Promover ANDIFES. A atividade foi organizada por algumas 

organizações, discentes e grupos PET da UFU. Além disso, tendo em vista que 

cada grupo PET apresentou um tópico na live, permitiu o desenvolvimento das 

habilidades de comunicação dos petianos. Também, ao explicar o Promover 

ANDIFES e as oportunidades oferecidas pelo mesmo na live, foi possível instigar o 
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interesse dos alunos em realizar mobilidade acadêmica na UFU. É necessário 

ressaltar, que o petiano Gabriel Bonifácio foi o responsável por representar e 

explicar sobre o grupo PET-Engenharia Química no evento, aumentando o 

conhecimento dos graduandos sobre as atividades realizadas pelo grupo PET-EQ. 

• Aspectos gerais da atividade 

O Promover ANDIFES convidou o grupo PET-EQ para participar da comissão 

organizadora do evento, o grupo aceitou o convite. Assim, a atividade foi promovida 

pela parceria entre os grupos PET, a Divisão de Formação Docente, o Programa 

Mobilidade Acadêmica Nacional, o Promover ANDIFES e discentes da 

Universidade Federal de Uberlândia. Durante a live a comissão organizadora foi 

dividida em 10 (dez) palestrantes para discutir determinados temas como a história 

da UFU, explicar o campus da universidade, mostrar as oportunidades 

extracurriculares oferecidas pela universidade, apresentar os grupos PET que 

organizaram o evento e explicar sobre o programa PROMOVER na UFU. O grupo 

PET-EQ, representado pelo petiano Gabriel Bonifácio, ficou responsável por 

explicar sobre as atividades extracurriculares oferecidas pela UFU, como elas 

possibilitam o desenvolvimento pessoal e apresentou o grupo PET-EQ. Dessa 

maneira, foi possível atingir o principal objetivo da atividade: ampliar o 

conhecimento dos estudantes sobre a Universidade Federal de Uberlândia e suas 

atividades. 

• Resultados alcançados 

A ação realizada por organizações e grupos PET da Universidade Federal de 

Uberlândia colaborou para a integralização e aproximação dos estudantes, 

principalmente, aqueles que participaram do Programa Promover ANDIFES com as 

atividades ofertadas pela universidade. Além disso, a parceria realizada fortaleceu 

as relações e desenvolveu habilidades de organização, trabalho em grupo e 

oratória dos petianos envolvidos. Também, promoveu o conhecimento sobre o 

programa Promover ANDIFES e estimulou a participação dos estudantes na 

mobilidade virtual entre as Instituições de Ensino Superior da Rede. Por fim, 

incentivou os alunos a participarem das atividades organizadas pelos grupos PET, 

ademais a ingressarem neles, através da apresentação dos grupos. 

• Registro fotográfico da atividade 
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ATIVIDADE 6: Projeto UFU nas Escolas 

• Natureza da atividade: Ensino e Extensão 

• Carga horária de execução da atividade: 10 horas 

• Carga horária para preparação da atividade: 20 horas 

• Data de início: 13/09/2021              Data de fim: 31/12/2021 

• Promotor(es) da atividade 

Grupo PET Engenharia Química 

• Público alvo (qualitativo) e público atingido diretamente (quantitativo) 
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Escola Estadual Professor Inácio Castilho. Número de participantes: estudantes do 

ensino médio (aproximadamente 520 alunos) 

• Descrição e justificativa 

O projeto, destinado aos grupos PET da Universidade Federal de Uberlândia, visa 

promover o contato dos alunos do ensino médio com o meio acadêmico a fim de 

despertar interesse ao ingresso no ensino superior. Através dessa problemática é 

possível perceber a maior dificuldade de alunos de escola pública no que tange ao 

ingresso na universidade, em especial nas federais. Sendo assim, a atividade 

propõe materiais, encontros e dinâmicas com o intuito de agregar tais estudantes à 

ideia de realizar uma graduação. Dessa forma, apresentam-se ao aluno de escola 

pública as oportunidades de ensino, pesquisa, convívio e ascensão social a que ele 

pode estar sujeito ao ingressar na vida acadêmica. 

• Aspectos gerais da atividade 

A partir do momento no qual a atividade foi destinada ao PET Engenharia Química, 

as petianas Ana Luísa e Maria Fernanda foram adicionadas aos grupos de 

WhatsApp sob supervisão da diretora da Escola Estadual Professor Inácio Castilho. 

Com isso, o grupo organizou vídeos previamente publicados pelo ComunicaUFU 

contendo as principais informações sobre os campi da universidade, inovações e 

vivências, tendo em vista a publicação desses para os alunos. Também foi 

realizado um encontro pela plataforma Google Meet, com o propósito de promover 

aos estudantes o conhecimento sobre as ofertas de bolsa disponíveis pela 

instituição e as instruções necessárias para o ingresso tanto pelo vestibular, quanto 

pelo Enem, assim como a exposição do conceito de cotas. Por conseguinte, a ação 

foi bem aproveitada pelos presentes, os quais tiveram a oportunidade de concorrer 

a uma cesta de doces, com a finalidade de engajar a participação no encontro. 

• Resultados alcançados 

Através dessa ação foram projetados meios de mudança da realidade de alunos de 

escola pública no que diz respeito à vida profissional e, consequentemente, 

pessoal. Os adolescentes participantes desfrutaram da ocasião de contato com 

alunos pertencentes à universidade, experienciando novas vivências e despertando 

o interesse sobre o aperfeiçoamento acadêmico através da escolha de cursos de 

graduação relativos às universidades públicas. Sendo assim o grupo constou 

necessária sua atuação na escola no ano de 2022. 

• Registro fotográfico da atividade  
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14 ATIVIDADES INTERNAS E ADMINISTRATIVAS DO GRUPO 

 
 

14.1 Atividades de língua estrangeira 

 

Estudo de línguas estrangeiras: Os petianos são encorajados fortemente a se 

matricularem em cursos de idiomas, seja Inglês ou Francês, de forma a aprimorar as 

habilidades linguísticas e construir uma formação qualificada. Porém, durante o período 

pandêmico entende-se que surgiram situações de impossibilidades que podem ter afetado 

os petianos. Através desse estudo, são realizados seminários em língua estrangeira uma 

vez por ano, de maneira a instigar o processo de criação de material e fala do idioma 

escolhido. 

 

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

um seminário de língua estrangeira no mês de julho do ano de 2021, em que foram feitas 

apresentações na língua inglesa. Após cada apresentação os petianos participaram 

comentando sobre o tema e realizando perguntas. Assim, nota-se um desenvolvimento 

individual dos petianos frente a pronunciação, fala e preparo de material sobre assuntos 

variados. Visto a grande importância de apresentações, exclusivamente em inglês, no meio 

profissional, os petianos são preparados para situações do mercado de trabalho. 

 

14.2 Atividades culturais 

 

Ciclo de debates: Como forma de diversificar a rotina estressante do curso de graduação 

e propor uma atividade temática e enriquecedora, o grupo realizou um encontro para 

discussão de documentários acerca de diversos temas como: transexualidade, violência, 

preconceito, inseguranças e vulnerabilidade. Tal atividade proporcionou um momento de 

interação, discussão, reflexão e debate entre os petianos sobre temas de suma 

importância para sociedade. 

 

14.3 Atividades de integração do grupo 

 

Reuniões de confraternização: De forma remota os petianos se reuniram através da 

plataforma Microsoft Teams em momentos oportunos, para realizar reuniões interativas e 

integradoras. Seja para realização de dinâmicas ou para despedidas de membros, em 

todos os casos houve oportunidades de compartilhar memórias, histórias e conversas. 

 

Reunião sobre o Planejamento do próximo ano: Tradicionalmente o grupo PET-

Engenharia Química realiza ao final do ano uma reunião prolongada para discussão das 
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atividades de cada ano, quais devem ser mantidas ou retiradas. Neste ano, a reunião foi 

realizada remotamente sem a possibilidade de confraternização de costume. 

 

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

 

Cursos de capacitação dos petianos: Essa atividade objetiva aprimorar o conhecimento 

técnico individual dos petianos, a fim de gerar uma formação generalizada em diversas 

ferramentas e softwares úteis, tanto na vida profissional como acadêmica. Além disso, os 

cursos ministrados aos estudantes de graduação são preparados e ministrados com base 

nas capacitações internas do grupo. 

 

Projeto Coletivo: Tendo em vista a importância que o grupo tem para com a comunidade 

acadêmica e externa, espera-se que haja um impacto em projetos realizados pelos 

petianos. Durante o período pandêmico, visto a impossibilidade de atuação presencial, o 

grupo buscou auxiliar no entendimento acerca das dificuldades que rodeiam o estudo 

remoto e os motivos de trancamento de curso por parte dos alunos de graduação. 

Contudo, o grupo não obteve sucesso em sua conclusão. 

 

14.5 Processos seletivos de petianos 

No ano de 2021, o grupo realizou um processo seletivo ao final do ano, contando 

com a entrada de 5 novos petianos. O processo foi composto pelas etapas de seleção, 

dinâmica em grupo, entrevista, avaliação de curriculum vitae e CRA (Coeficiente de 

Rendimento Acadêmico). Todas as etapas foram feitas de forma remota e seguindo os 

protocolos sanitários. 

 

14.6 Reuniões administrativas do PET 

O grupo PET - Engenharia Química realiza, geralmente às terças-feiras ou quintas-

feiras, reuniões administrativas em horários fixos, de costume às 19h, porém podendo 

haver mudanças de acordo com os compromissos do grupo ou dos petianos. As reuniões 

têm duração média de 2 horas, em que os membros da comissão de ATA conduzem os 

itens de pautas para debate e definição das atividades que o grupo realizará. Todos os 

petianos podem solicitar fala para agregar aos debates e ideias para melhorar o 

planejamento das atividades. Levando em consideração o cumprimento de prazos, podem 

ser solicitadas reuniões extraordinárias para discussão de temas urgentes. 
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14.7 Site do Grupo 

Para maior acessibilidade de todas as pessoas da comunidade acadêmica ou 

externa, o grupo PET Engenharia Química realiza a manutenção das informações mais 

importantes, certificados, banners de anúncio, calendários e postagens no site do grupo 

(Site PET-EQ). Sendo assim, uma ferramenta mais acessível e duradoura que armazena 

abas para acesso a: Notícias, Processo Seletivo, Atividades, Certificado, JORNEQ e 

outros. O grupo conta ainda com um cadastro na plataforma “Coursify.me” (Coursify.me 

PETEQ) para postagem dos minicursos online disponibilizados ao público externo. A fim de 

proporcionar uma maior visibilidade para com o público e suas conexões, o grupo possui 

também um perfil no LinkedIn (LinkedIn PETEQ). 

 

14.8 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. 

14.9 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. 

15 PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 
15.1 Informe os trabalhos apresentados/publicados por cada aluno do Grupo no ano de 
referência do relatório. 
 

http://petequfu.com.br/
https://pet-engenharia-quimica.coursify.me/
https://pet-engenharia-quimica.coursify.me/
https://www.linkedin.com/company/ufupeteq/
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Título do trabalho 

Tipo  
(trabalho 

completo, resumo 
etc.) 

Autor(es) 
petiano(s) 

Meio de publicação 
e/ou apresentação 

(com local e data) 

Estudo da pirólise de bagaço 
de malte assistida por micro-

ondas 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Ângelo 
Fernandes Diniz 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 

1Anais (página 1) 
2Vídeo 

Estudo da pirólise de bagaço 
de malte assistida por micro-

ondas 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Elmis Braz da 
Silva Filho 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 

1Anais (página 1) 
2Vídeo 

Investigação do efeito de 
variáveis de processos 

fotocatalíticos na 
biorremediação de efluentes 

contaminados com Cromo (VI) 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Felipe 
Fernandes 
Tolentino 

I WEB Encontro 
Nacional de 

Engenharia Química 
(julho de 2021). 

1Anais  
2Vídeo 

Recuperação de cobalto de 
baterias de íons de lítio por 
processos de lixiviação com 

ultrassom. 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Gabriel Henrique 
Martins 

Bonifácio 
 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 

1Anais (página 15) 
2Vídeo 

Estudo da remoção do corante 
azul de metileno por 
tratamento biológico. 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Júlia Barbosa 
Morais 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 

1Anais (página 17)  
2Vídeo 

Avaliação dos resíduos de 
cascas de ovos para a 

produção de cal através da 
energia solar 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Lucas Main 
Netto 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 

1Anais (página 7) 
2Vídeo 

Estudo comparativo do 
desempenho das equações 
de estado de clapeyron e 

cúbicas para a previsão da 
pressão de vapor de n-alcanos 

(c1-c10) 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Maria Eduarda 
Ferreira dos 

Reis 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 

1Anais (página 11) 
2Vídeo 

Avaliação da remoção de 
corante têxtil por ação da 
cianobactéria Nostoc sp. 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Maria Fernanda 
Lindquist 
Chicote 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 
1Anais (Página 15) 

2Vídeo 

Presença de Capsaicinoides 
em Extratos de Resíduos de 
Pimenta Jalapeno obtidos via 
Extração Soxlet e Extração 

Supercrítica 

Publicação 
de resumo 
simples1, 

apresentação 
oral gravada2 

Rodrigo Carrilho 
da Cunha 

XXIV Jornada em 
Engenharia Química 
(setembro de 2021). 
1Anais (Página 22) 

2Vídeo 

 
 
15.2 Liste abaixo, caso haja, o nome dos discentes que não tiveram trabalhos publicados 
ou apresentados no ano de referência do relatório e, para cada um, justifique a razão para 
o não cumprimento deste requisito. 

http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dx4snyTWQX4
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dx4snyTWQX4
https://www.even3.com.br/anais/wendeq2021/349721-investigacao-do-efeito-de-variaveis-de-processos-fotocataliticos-na-biorremedicao-de-efluentes-contaminados-com-c/
https://www.youtube.com/watch?v=MG8Y8GFTs2s&list=PL134OGAqOPexg-SyIM27fvs2aC7sfPgct&index=5
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=TgjoSMQaxTI&list=PLP5lmlIj3lwvowgewMJlzqJjUtypSDAFG&index=2
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=iWAzrhViyYo&list=PLP5lmlIj3lwvowgewMJlzqJjUtypSDAFG&index=4
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0aZyNwcpAAI&list=PLP5lmlIj3lwtAS4JzkHAwjnfvrmp6AGW4&index=3
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://youtu.be/pGvaNSsSNM8
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://youtu.be/pSbvp5lanUk
http://petequfu.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ANAIS-XXIV-JORNEQ.pdf
https://youtu.be/pSbvp5lanUk
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Petiano(a) Razão para o não cumprimento de publicação/apresentação 

Ana Gabriela Martins Silva 

Não houve publicação por parte do aluno devido à falta de 
resultados suficientes durante o primeiro semestre de 
2021, porém os seguintes trabalhos foram submetidos em 
congressos no segundo semestre (ainda em aceitação):  
(Resumo) 30th European Biomass Conference & 
Exhibition (EUBCE) - Título: Enhanced gasoline selectivity 
through catalysts integration of Fischer-Tropsch Synthesis 
and hydroprocessing.  
(Resumo) 27th Northy American Catalysis Society 
Meeting (NAM27) – Título: High Fischer-Tropsch 
Synthesis performance by iron-based over SBA-16 
catalysts. 

Ana Luísa Gabriel Santos 

Devido a situação atual de pandemia, o acesso ao 
simulador foi dificultado no início da pesquisa. Dessa 
forma, até o momento, um material acerca do UniSim 
Desing está sendo confeccionado, que será publicado 
futuramente. Logo, não foi possível publicar este trabalho. 

Antônio Marçal Neto 

Não houve publicação por parte do aluno devido à falta de 
resultados experimentais em razão do cenário de 
pandemia e do funcionamento dos laboratórios de 
química. Durante os primeiros meses foram feitas a busca 
e constante atualização das informações bibliográficas em 
bases como, por exemplo, ISI Web of Science®, 
SciFinder®, Scopus®, bancos de dados de patentes e 
outros recursos disponíveis. Ademais, foram realizados 
estudos referentes aos princípios das técnicas de 
caracterização química e espectroscópica bem como de 
técnicas de investigação morfológica de materiais 
nanoestruturados. 

Marcos Vinícios Silvestre 

Devido à falta de dados para a realização de testes em 
campo não foi possível obter informações suficientes para 
a síntese de um artigo científico, durantes esses meses 
foram feitos a montagem da plataforma de impressão em 
3D, assim como o desenvolvimento para a automação do 
código no Arduino. 

Vinícius Francisco da Silva 

Em razão da impossibilidade de experimentação 
laboratorial e produção de dados, não foi possível obter 
informações suficientes para a síntese de um artigo 
científico, durante esses meses foram feitos a montagem 
da plataforma de impressão em 3D, assim como o 
desenvolvimento para a automação do código no Arduino. 

16 APOIO E ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL 

 
16.1 Comente sobre o apoio institucional da UFU no desenvolvimento das atividades 
acadêmicas do Grupo 

A UFU sempre deu todo o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades 

acadêmicas do PET no curso de Engenharia Química. O Diretor da Faculdade de 

Engenharia Química (FEQUI) participou das edições da Mostra FEQUI realizadas em 
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2021, bem como da XXIV Jornada em Engenharia Química, realizada totalmente online 

nesta edição, com a participação também de outras entidades estudantis. 

Ações de extensão e estudantis foram registrados nos Sistemas de Informação 

destinados a cada um e sempre que ocorriam dúvidas estas eram prontamente 

esclarecidas. Em se tratando especificamente de ações extensionistas, a Coordenação de 

Extensão da FEQUI sempre foi bastante solícita e pronta a apoiar as ações propostas pelo 

nosso grupo. 

Por último, e não menos importante, registra-se a preciosa assistência da 

professora Érika Watanabe, que deixou a tutoria do grupo em junho de 2021 e não mediu 

esforços em prestar todo auxílio  

 

16.2 Comente sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação 
(CLAA) quanto ao acompanhamento, orientação e avaliação do Grupo 

Neste ano de mudança de tutoria a atuação do CLAA foi muito importante, 

principalmente na pessoa do interlocutor, prof. Jesiel Cunha. No período de adaptação do 

novo tutor, as informações e instruções fornecidas pavimentaram o caminho da troca de 

gestão e permitiram que o ritmo das atividades do grupo não decaísse. O prof. Jesiel, a 

técnica Mônica e membros do CLAA estavam prontos para auxiliar e sanar dúvidas sempre 

que foram solicitados. Acredita-se que esta proximidade e as portas do diálogo abertas 

sejam algo produtivo para o desenvolvimento dos grupos PET da UFU. 

 

 

 

 
Uberlândia, 18 de janeiro de 2022 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
Tutor: Danylo de Oliveira Silva 

 
 


