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Realização: PET Engenharia de Alimentos 
 

 

IV Festa da 

Saudade da EA 
Ocorreu no dia 19 de maio de 2018 a quarta edição da 

Festa da Saudade da Escola de Agronomia da 

UFG. O evento é promovido tradicionalmente pela própria 

Escola de Agronomia e reúne alunos egressos dos cursos 

de Agronomia, Engenharia de Alimentos e 

Engenharia Florestal de todos os anos, desde a 

criação dos mesmos, para reencontrar e confraternizar 

com antigos colegas e professores. 

As fotos do evento já se encontram disponíveis e 

você pode acessar pelo link: http://e-qr.me/6e4ca7, ou 

escaneando o QR Code abaixo: 
 

 

 
 

 
IV Festa da Saudade da 

   

Maratona da EA 

em foco: 

CEMEA 

 

http://e-qr.me/6e4ca7
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GEMP é bicampeão 

da Maratona da EA 
A II Maratona da Escola de Agronomia ocorreu 

nos dias 25 e 26 de abril de 2018, o objetivo principal foi 

divulgar os trabalhos desenvolvidos pelos grupos de 

estudos dos cursos de Agronomia, Engenharia de  

Alimentos  e  Engenharia  Florestal, além de promover a 

integração  e estimular a criatividade  dos  participantes. A 

Maratona da EA foi dividida entre competição 

acadêmica e esportiva. O evento contou com a 

participação dos grupos CIPPAL, GELAC, GEMP, 

GEPOA, e também um quinto grupo formado por 

professores da Escola de Agronomia: Tropa de Choque. 

O vencedor da competição esportiva foi o Grupo 

 

 

De Estudos em Melhoramento de Plantas 

(GEMP), e da competição acadêmica o Grupo de 

Estudos Avançados em Leite e seus derivados 

(GELAC). O ganhador do título de “CAMPEÃO 

DA 2ª MARATONA DA ESCOLA DE 

AGRONOMIA” e do prêmio de cento e 

cinquenta reais em dinheiro foi concedido ao 

grupo que obteve a maior pontuação no geral, 

isto é, somatório das competições esportiva 

e acadêmica: Grupo GEMP, que com a vitória 

se tornou bicampeão da Maratona da EA. 

O Grupo PET Engenharia de Alimentos, 

organizador da Maratona, agradece a 

participação dos grupos de estudo e professores, 

e convida a todos os grupos da EA para a III 

Maratona da Escola de Agronomia, a ser 

realizada em 2019. 

 

Grupo GEMP e integrantes do PET EngAli durante premiação. 

Engenharia de Alimentos em foco: 

 GELAC recebe prêmio no IV CEMEA 
No mês de abril ocorreu em Lavras - MG o IV 

Congresso Mineiro de Engenharia de Alimentos 

(CMEA), que recebeu vários graduandos, mestrandos 

e doutorandos de todo o Brasil. 

Dentre os trabalhos dos alunos da UFG, esteve o 

dos membros do Grupo de Estudos Avançados do 

Leite e Seus Derivados (GELAC), intitulado "Análise 

Microbiológica da Água de Fontes de Captação 

em Propriedades Produtoras de Leite no Estado 

de Goiás em 2017" que recebeu o Prêmio 

Professora Maria Isabel Fernandes Chitarra 

como melhor trabalho do congresso. 

 

 

 
Membro do GELAC, Alexandre Moreti, 

durante a apresentação do trabalho. 
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O trabalho, que é de autoria de Alexandre 

Moreti Cruz de Assis, Daisy Karione Morais, 

Kállyta Diully Maria Vieira e Celso José de Moura, é 

fruto da parceria do GELAC com o Sindicato das 

Indústrias de Laticínios no Estado de Goiás 

(SINDILEITE) e o Fundo para o desenvolvimento da 

Pecuária no Estado de Goiás (FUNDEPEC). 

 
Fonte: https://agro.ufg.br 

Conheça a CIPPAL 
 

Fundada no ano de 2000, a CIPPAL foi a 

primeira empresa júnior de Goiás, e deu início ao 

Movimento empresa júnior no estado. 

A CIPPAL Engenharias Agrárias é uma 

associação civil, sem fins econômicos e com fins 

educacionais, que presta serviços e desenvolve 

projetos do setor alimentício e do ramo do 

agronegócio. A qualidade do trabalho é 

assegurada pela participação – orientação - dos 

professores da Universidade Federal de Goiás. 

Formada e gerida exclusivamente por alunos 

de graduação, seus colaboradores com espírito 

empreendedor e visionário são estudantes dos 

cursos de Engenharia Florestal, Engenharia de 

Alimentos e Agronomia. 

Por ser a empresa júnior mais velha do 

estado de Goiás, a CIPPAL Engenharias  

Agrárias, sempre foi uma referência. 

E esse ano completa 18 anos de história 

em que desenvolveu, promoveu e impulsionou 

o empreendedorismo nos acadêmicos do 

estado de Goiás. Ao longo desse tempo, 

receberam vários relatos do quão importante 

foi ter sido um empresário júnior. E com foco 

nesse objetivo, de despertar o empreendedor 

que há dentro do universitário, dar 

oportunidades a pessoas que querem mudar o 

mundo e que querem fazer a diferença. 

Atualmente a empresa conta com 23 

colaboradores divididos entre os três cursos. A 

equipe é dividida entre os departamentos de 

Gestão de Pessoas, Projetos, Comunicação e 

Negócio, Administrativo, Financeiro, Presidência 

e Vice-Presidência. 

 
Alguns projetos realizados: 
 

- Reflorestamento para empresa Água Salute. 

- Dimensionamento de Irrigação. 

- Desenvolvimento de formulações de pães e 

bolachas com resíduo de bagaço de malte 

para empresa AMBEV. 

- Avaliação do efeito da coleta de leite em 

sistema contínuo em diferentes temperaturas- 

NESTLÈ. 

 

Mais informações: http://cippal.com/ 

 

 

Equipe CIPPAL 2018.1

http://cippal.com/
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12 anos de PET  

Engenharia de Alimentos 

 
Grupo PET EngAli 2018.1 

 

O Programa de Educação Tutorial (PET) é 

vinculado à Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação (SESu/MEC) e trabalha no 

formato de grupo interdisciplinar baseado na tríade 

Pesquisa, Ensino e Extensão. O PET tem o 

compromisso de aprimorar os cursos de graduação 

promovendo uma formação acadêmica completa e 

de excelente nível, visando à formação de um 

profissional crítico e atuante. As atividades 

extracurriculares que compõem o Programa têm 

como objetivo garantir aos alunos do curso 

oportunidades de vivenciar experiências não 

presentes em estruturas curriculares convencionais, 

visando a sua formação global. 

Atualmente existem 832 grupos PET 

distribuídos em 121 Instituições de Ensino Superior 

(IES) de todo o Brasil. Sendo que dez deles estão 

firmados na Universidade Federal de Goiás (UFG). 

O Grupo PET Engenharia de Alimentos da 

UFG (PET EngAli), foi criado no ano de 2006 e 

tutorado pelo Professor Dr. Celso José de Moura 

até agosto do ano de 2016. A partir daí a Professora 

Dra. Adriana Régia Marques de Souza assumiu a 

tutoria do grupo. Desde a criação do grupo, mais 

de oitenta e quatro estudantes da Engenharia de 

Alimentos fizeram parte do PET. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo PET 

Engenharia de Alimentos, podemos destacar o 

Workshop da Engenharia de Alimentos, a Maratona 

da Escola de Agronomia, o projeto Despertando 

Seus Sonhos, a Recepção Calourosa, Cursos de 

extensão, e Pesquisas. Os petianos também tem 

a oportunidade de participar de cursos 

extracurriculares, visitas técnicas, e também de 

encontros: locais (INTERPET), regionais 

(ECOPET) e nacionais (ENAPET) para discussão do 

programa e troca de conhecimentos com 

integrantes de grupos PET de todo o Brasil. 

O PET EngAli completou doze anos em 

junho de 2018, e durante este período contribuiu 

para a formação profissional e cidadã de 

todos os integrantes que em algum momento 

compuseram o grupo. 

Para mais informações sobre o grupo e as 

atividades desenvolvidas, acesse o site: 

pet.agro.ufg.br. 

 

“Ser petiano vai muito além de compor um 

grupo de pesquisa, ensino e extensão. Ser 

petiano é ser diferente e desenvolver potenciais, 

mostrar que é possível pensar e agir uma 

educação diferente baseada em valores como 

confiança, tolerância, solidariedade e amizade. 

Uma vez petiano, sempre petiano !!!" 
 

Mariana S. Araújo, 08/2015 a 03/2018   
Marcela L. C. Alves 04/2015 a 11/2017

 

Mais informações  sobre o  Informativo  EA 
E-mail: petengali@gmail.com 

Facebook: PetEngali Engenharia de Alimentos 
Instagram: @petengali 

mailto:petengali@gmail.com

