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PARTE A: Justificativa – Por que quer ser tutor do PET? (máximo de 10.000 

caracteres)  

Ingressei na Universidade Federal de Goiás, em 2007, como professora substituta e 

desde então venho acompanhando o PET Engenharia de Alimentos. Em 2008 me tornei 

professora efetiva e minha aproximação com o grupo se tornou cada vez maior, com 

participação em alguns projetos e ações desenvolvidas pelos petianos. Sempre tive uma 

admiração pelos alunos que participam do grupo, e com o passar dos anos, conhecendo 

mais de perto seus integrantes, e percebendo a evolução de cada um deles, guardadas as 

individualidades próprias, minha vontade de pertencer ao Pet cresceu. Nos anos de 2013 

e 2014, fiquei em Cooperação Técnica com a Universidade Federal do Tocantins (UFT), 

campus Palmas, onde exerci minhas funções no curso de Engenharia de Alimentos. 

Durante esse período participei em várias ações com o PET de lá. Em todas as 

experiências que tive com os grupos (tanto UFG quanto UFT), só tenho a manifestar 

minha admiração pelo comprometimento dos alunos em suas atribuições. Fazer parte da 

vida de um acadêmico, com possibilidade de melhorar sua percepção do mundo, 

ampliar seu conhecimento, tanto no aspecto didático quanto com a comunidade, é papel 

do docente. Porém contribuir para sua melhor qualificação como pessoa humana e como 

membro da sociedade,vai além da relação discente/docente, e o tutor de um grupo como 

o PET, tem papel primordial. É com esse pensamento, de crescimento, trabalho em 

conjunto e melhoria das relações humanas é que me candidato a essa função.  
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PARTE B: Caracterização do Projeto  

B.1. DADOS DO PROJETO  

B.1.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO  

B.1.1.1. Título do Projeto  

O Programa de Ensino Tutorial como Instrumento de Mudança para o Curso de 

Engenharia de Alimentos 

B.1.1.2. Objeto 

Fortalecimento do curso de Engenharia de Alimentos, através das ações promovidas 

pelo PET 

B.1.1.3. Área Geográfica de Execução: Regional Goiânia.  

B.1.1.4. Prazo Execução: 36 meses.  

B.1.1.5. Área: Engenharia de Alimentos  

B.1.1.6. Resumo da proposta  

O PET constitui-se em programa de educação tutorial desenvolvido em grupos 

organizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior do País, 

orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O 

presente projeto tem como objetivo o planejamento das ações do grupo PET sob a 

gestão de um novo tutor, que baseado nos princípios que regem o programa citado, 

propõe atividades para a boa condução do grupo.   

B.1.1.7. Contexto e Articulação do Projeto Pedagógico Institucional  

O curso de Engenharia de Alimentos tem a missão de formar profissionais 

comprometidos, ética e solidariamente com todos os segmentos da sociedade, dotados 

de conhecimentos científicos e tecnológicos que lhes permitam atender ao mercado, 

respeitando tanto a realidade econômica e financeira do setor produtivo como as 

exigências crescentes da sociedade, em termos de qualidade, valor nutricional, vida útil 

e praticidade dos alimentos, consciência ecológica e respeito ao meio ambiente. 
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Na formação ética e na função social do profissional do curso de Engenharia de 

Alimentos da UFG, há uma grande preocupação quanto ao desenvolvimento da ética e 

da solidariedade. O grupo PET traz o fortalecimento aos pontos já abordados no PPI, 

pois tem, em suas ações os mesmos objetivos, o que reforça os conceitos já trabalhados 

institucionalmente. 

 
B.1.1.8. Palavras-chave  

Interdisciplinaridade; pesquisa; ensino, extensão 

B.1.1.9. Informações Relevantes para Avaliação da Proposta  

A proposta atual busca a excelência dos alunos petianos e a boa condução do curso de 

Eng Alimentos. A formação de pessoas capacitadas e preparadas para reconhecer os 

problemas sociais é de fundamental importância para uma melhoria da sociedade. Este 

contexto, a proposta visa a integração de vários aspectos sócios econômicos, que afetam 

tanto a Universidade quanto o curso. Novas ações foram proposta, mas sem alterar os 

objetivos já conquistados pelo antigo tutor. Desta maneira, permanecendo com as ações 

que mostram resultados positivos e que já haviam sido programadas, a condução e 

passagem por um novo tutor trará ganhos em todos os aspectos da equipe. 

B.1.1.10. Justificativa  

Buscando trabalhar dentro dos conceitos colocados pela Lei 976, e para melhoria da 

formação dos alunos, a proposta comtempla algumas ações novas para o grupo, mas a 

manutenção de ações antigas, que indicam um bom caminho para a formação de 

cidadãos mais conscientes e capacitados. 

B.1.1.11. Objetivos  

- Elaborar e aplicar ações para contribuir com o desenvolvimento dos alunos do PET. 

Tais ações devem atuar em quatro campos: o estudante bolsista; o ensino; a pesquisa e a 

extensão. 

- Despertar a sensibilidade dos bolsistas para o papel social da Universidade a partir de 

ações de extensão, e estimular a criatividade, o espírito crítico e investigativo dos 

bolsistas por meio da inserção na pesquisa e da participação em Congressos Científicos, 

de forma a contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica. 
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- Estudar e viabilizar a aplicação de mecanismos alternativos de práticas de ensino, de 

maneira a permitir que o aprendizado de sala de aula seja observado e aplicado no 

cotidiano dos discentes. 

- Estabelecer uma conexão entre a comunidade e a UFG, de forma a criar um canal de 

comunicação entre os mesmos, baseada na troca de saberes entre o espaço acadêmico e 

o popular. 

 

B.1.1.12. Descrição das Atividades de Extensão Comunitária 

(Estratégias de Ações) 

1) Nome da Atividade 

Simpósio de Engenharia de Alimentos 

Descrição/Justificativa 

Em parceria com outros grupos do curso de Engenharia de Alimentos, serão realizados 

dois dias de palestras e minicursos, com temas específicos. Essa atividade visa trazer 

experiências de quem está no mercado de trabalho para discussão com estudantes, 

oferecendo uma nova visão e estimulando os mesmos. 

Objetivos 

- Promover a divulgação científica para a comunidade,  

- Promover a troca de conhecimentos e integração entre os estudantes e profissionais. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

O evento contará com uma abertura, seguida de duas palestras de temas gerais na área 

de Engenharia de Alimentos. Dando sequência, os participantes serão divididos de 

acordo com o tema de minicurso escolhido pelos mesmos, para palestras e atividades 

práticas.  

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação  

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 
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pela função social da educação superior 

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Espera-se uma grande troca de experiências entre os estudantes e os palestrantes e 

melhoria do desempenho dos estudantes no curso pela oportunidade, além de outra 

visão sobre o Curso e a própria área de alimentos. 

2) Nome da Atividade 

Projeto IBBIS 

Descrição/Justificativa 

Em parceria com o Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser (IBBIS) 

realizar mini cursos com a comunidade de mulheres carentes que integram o projeto 

IBBIS. A capacitação das pessoas envolvidas pode levar a uma melhor condição social 

e para os petianos, o convívio com situações reais da sociedade irão agregar na sua 

formação ética e profissional. 

Objetivos 

Contribuir com conceitos e debate esclarecedor a respeito de temas como noções 

básicas de higiene pessoal, higienização de alimentos, uso correto da água, além das 

questões sociais. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Aulas teóricas e práticas sobre os conceitos de higiene do manipulador de alimentos. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 
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gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Conscientização das mulheres envolvidas sobre a importância da Higiene dos 

Manipuladores. Incentivo a uma pequena produção de alimentos para melhoria sócio 

econômica dessa população.Interdisciplinaridade para os petianos que favoreça uma 

formação acadêmica condizente com o desenvolvimento do conhecimento. Interação 

comunidade-universidade. 

3) Nome da Atividade 

Visitas técnicas 

Descrição/Justificativa 

Realização de visitas técnicas às indústrias de alimentos da região ou órgão de pesquisa 

como mecanismo alternativo de prática de ensino, de maneira a permitir que o 

aprendizado de sala de aula seja observado e aplicado no cotidiano dos discentes do 

curso de Engenharia de Alimentos.  

Objetivos 

- Promover atividades vivenciais como visitas a laticínios, indústrias, padarias, com 

objetivo de apresentar aos estudantes a realidade de cada uma destas atividades. 

- Contato com a indústria de alimentos e profissionais da área de Engenharia de 

Alimentos; 

- Estudo do fluxograma de processamento adotado pela indústria de alimentos escolhida 

para a visita técnica ou dos projetos executados pelo órgão de pesquisa na área de 

alimentos; 

- Aplicação prática da teoria aprendida em sala de aula. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Através de contato prévio com a indústria, e a organização da visita, os alunos terão a 

oportunidade de conhecer os processamentos e maquinários utilizados na indústria de 

alimentos. Através de discussões após a visita, os conceitos teóricos aprendidos em sala 

de aula serão colocados em destaque. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 
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- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Possibilitar o contato e discussão com profissionais; 

- Ampliar o conhecimento a respeito tema abordado na visita técnica; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 

graduação que contribui para melhoria da formação acadêmica; 

- Promover maior interação entre os estudantes inseridos no Programa e docentes do 

curso de Engenharia de Alimentos; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 

graduação que contribui como instrumento de integração entre os discentes, bem como 

entre os discentes e docentes. 

4) Nome da Atividade 

Encontro de Egressos 

Descrição/Justificativa 

Realizar uma discussão dosex-alunos do curso que já estão no mercado de trabalho com 

discentes atuais. A troca de experiências irá proporcionar uma visão atualizada do 

mercado de trabalho e poderá contribuir com alterações nas disciplinas do Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Objetivos 

- Promover a troca de experiência pessoal e profissional entre os graduandos e egressos 

atuantes, com pelo menos cinco anos de efetivo exercício profissional, bem como com 

Servidores aposentados, objetivando apresentar, aos primeiros, a realidade e 

perspectivas do mercado de trabalho. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Através de mesa redonda, envolvendo todos so alunos do curso. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 



9 

 

- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Atualização da matriz curricular, baseada em relatos dos ex alunos 

- Discussão sobre a atuação do engenheiro de Alimentos no mercado de trabalho 

5) Nome da Atividade  

Passeio Ciclístico da Família 

Descrição/Justificativa  

O passeio ciclístico da família é uma atividade de lazer, esportiva e ambiental que busca 

integrar a sociedade à Universidade.Esta atividade é desenvolvida pelos Grupos PET da 

UFG em parceria com a comunidade vizinha ao campus Samambaia. Desde o inicio do 

ano os grupos se reunem entre si e com representantes da comunidade para o 

planejamento da atividade. Nesse período buscam-se parceria para custear o evento e 

garantir a segurança de todos.  

Objetivos  

Integrar os grupos PET-UFG; Apresentar à comunidade projetos desenvolvidos dentro 

da Universidade; Buscar meios de interação entre comunidade e estudantes da UFG 

Estimular a prática de atividade física e uso da bicicleta como transporte alternativo.  

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Serão realizadas reuniões mensais, sendo uma em cada sede dos grupos PET 

participantes, onde vão ser discutidos possíveis patrocínios, programação, distribuição 

de tarefas, projetos a serem levados, levantamento de custos e uma confraternização ao 

final de cada reunião mensal. Elaboração de ofícios para o apoio da Policia Militar, 

Corpo de Bombeiros, SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer). No dia do 

evento serão realizadas inscrições, sendo cada inscrição equivalente a 1 kg de alimentos 

não perecíveis, que serão destinados às comunidades carentes. Serão montadas tendas 

no local para inscrição, haverá apresentação das atividades de cada grupo, distribuição 

de frutas e sorteio de brindes.  

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 
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- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Será de grande valia o contato dos alunos com comunidades carentes, onde os mesmos 

deverão conscientizar a população sobre os conteúdos básicos aprendidos durante o 

curso de graduação. Desta maneira, novas possibilidades de ensino/aprendizagem irão 

ocorrer. 

- Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, Instituição, 

para a Educação, para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, 

publicações, etc. Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas 

atividades e na formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, 

acompanhamento e avaliação individual e coletiva.  

6) Nome da Atividade 

Calourosa e Café aos Pais 

Descrição/Justificativa  

Os grupos PET Engenharia de Alimentos, CIPPAL Consultoria Junior, Associação 

Atlética Acadêmica de Engenharia de Alimentos (A.A.A.E.A.) e Centro Acadêmico de 

Engenharia de Alimentos (CAENA), juntamente com a coordenação do curso e diretoria 

da Escola de Agronomia recepcionam calorosamente os novos alunos e apresentam o 

curso, incentivando-os à participarem das oportunidades que a Universidade oferece. 

Juntamente com os calouros, é realizado um café aos pais e durante o semestre será 

realizada aula prática na área de Tecnologia de Alimentos com os calouros. 

Objetivos  

Acolher e proporcionar aos novos alunos e pais o primeiro contato com a comunidade 

acadêmica. 
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Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Em reunião entre os grupos, será discutido a participação dos mesmos na organização 

da atividade e posteriormente a definição da programação. No primeiro dia de aula, os 

calouros serão recepcionados na Escola de Agronomia pelos membros dos grupos 

organizadores, onde serão entregues crachás de identificação, kit PET e então 

encaminhados para um café junto com os seus pais. Em sequência, os calouros serão 

direcionados à sala de aula no Centro de Aulas Pequi para uma breve apresentação do 

curso pela coordenação e pelos grupos. Aos pais, será apresentado o setor de 

Engenharia de Alimentos. O momento de descontração será feito em um espaço aberto 

com dinâmicas para a integração e apresentação dos calouros e em seguida será 

oferecido um almoço. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação  

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação - Contribuir para a consolidação e 

difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Espera-se que os calouros sejam recepcionados e sintam-se mais próximos do curso de 

Engenharia de Alimentos e de seus veteranos, além de despertar nos mesmos, o 

interesse em participar dos programas/grupos existentes na Universidade, contribuindo 

com a redução da evasão nos primeiros períodos do curso. 

7) Nome da Atividade 

Manutenção do Site e Redes Sociais do Grupo PET 
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Descrição/Justificativa  

O meio de comunicação digital é uma realidade e o grande meio de comunicação 

principalmente no meio dos Estudantes que tem por habito o uso sistemático desse 

meio. Assim o grupo PET Eng. de Alimentos se propõe a usar os meios eletrônicos para 

se comunicar, levando e buscando conhecimento entre outros estudantes e também com 

profissionais da área. 

Objetivos  

Servir de apoio técnico-cientifica aos alunos do Curso de Engenharia de Alimentos. 

Publicar eventos, notícias relacionadas ao curso e área de Engenharia de Alimentos. 

Divulgar e convidar para as atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia de 

Alimentos.  

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Para o desenvolvimento da atividade o grupo se reunirá para discutir a atividade e nesse 

momento será designado um coordenador que garantirá a manutenção do site e redes 

sociais. Assim será elaborado um cronograma onde em cada tempo um membro do 

grupo será responsável por atualizar as páginas. Nas reuniões administrativas regulares 

sera discutido como estão as paginas do grupo.  

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 

técnica, científica, tecnológica e acadêmica 

- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

A divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos no site 

e redes sociais. Manter os graduandos do curso atualizados sobre o dia-a-dia do grupo, 
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assuntos relacionados ao curso de Engenharia de Alimentos, oportunidades de estágio e 

novidades no mercado de trabalho. Além de proporcionar aos leitores, a oportunidade 

de interagir e conhecer melhor o trabalho do grupo e o curso.  

8) Nome da Atividade  

Mesa Redonda Voltada ao Engenheiro de Alimentos 

Descrição/Justificativa  

Será realizada uma mesa redonda com Engenheiros de Alimentos que atuem em áreas 

distintas da profissão, para expor suas experiências adquiridas no mercado de trabalho 

Objetivos  

Apresentar aos alunos do curso de Engenharia de Alimentos as diversas áreas de 

atuação no mercado de trabalho. Motivar os alunos a dar continuidade ao curso de 

Engenharia de Alimentos, para reduzir a evasão.  

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Para desenvolvimento da mesa redonda serão realizadas as seguintes tarefas: Reserva do 

local para o evento. Realizar reuniões entre os membros do grupo para organização do 

evento. Contato com três Engenheiros de Alimentos para comporem a mesa redonda. 

Divulgação do evento e abertura de inscrições pelo site do PET Engenharia de 

Alimentos. Confecção de certificados de participação do evento. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação - Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação 

técnica, científica, tecnológica e acadêmica 

- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação - Contribuir para a consolidação e 

difusão da educação tutorial como prática de formação na graduação  

- Contribuir com a polí-tica de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 
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Quais os resultados que se espera da atividade?  

Grande troca de experiência entre os estudantes e profissionais convidados. Com a 

realização da mesa redonda espera-se que o aluno tenha conhecimento das várias áreas 

de atuação de trabalho e sinta-se motivado a dar continuidade ao curso de Engenharia de 

Alimentos. 

9) Nome da Atividade  

Seminários de Estágio 

Descrição/Justificativa  

Em parceria com a Coordenação de Estágios do Curso de Engenharia de Alimentos, 

será desenvolvido um momento quando os estagiários que estão em campo apresentação 

suas atividades nas empresas. Momento de apresentação de dificuldade e facilidades 

encontradas. 

Objetivos  

Troca de experiência entre estagiários e não estagiários; Incentivo aos não estagiários; 

Coleta de dados sobre facilidades e dificuldades do estagiário na empresa. Coletar 

informações que possam subsidiar a Coordenação de Curso a melhorias no Curso para 

sanar dificuldades e potencializar as facilidades 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Identificar os estagiários do Curso de Engenharia de Alimentos que estão em campo e 

convoca-los para participação no seminário. Divulgação entre todos os alunos e 

docentes da Universidade para participarem do evento. No evento será dado um tempo a 

cada estagiário para apresentar suas experiências e a seguir ocorrerá o debate entre os 

estagiários e demais participantes do evento. Elaboração de certificados a todos os 

participantes inscritos no evento. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar - Contribuir para 

a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação - Estimular a 

formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, científica, 

tecnológica e acadêmica - Formular novas estratégias de desenvolvimento e 

modernização do ensino superior no paí-s - Estimular o espí-ritocrí-tico, bem como a 

atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior - 

Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de formação 
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na graduação - Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino 

superior-IES, por meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, 

étnico-racial e de gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Espera-se uma grande troca de experiência entre os estudantes. Coleta de informações 

que possam contribuir para melhoria e adequação do curso a realidade da área. 

10) Nome da Atividade  

Atividades de Cunho Coletivo 

Descrição/Justificativa  

Os membros do Grupo participarão das atividades especificas do PET: 

interpet;Ecopet;Enapet; Conpeex. 

Objetivos  

Desenvolver discussões relativas ao desenvolvimento e andamento do programa 

buscando a melhoria e continuidade do mesmo. Busca de alternativas para o 

aprimoramento da educação tutorial. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Participação nos eventos de discussões coletivas na reunião administrativa pontuando a 

visão de cada membro e que trouxeram de novo para o grupo.  

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação  

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 

- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 
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gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Participação efetiva de todos os membros nas discussões nos eventos e nas avaliações 

nas reuniões administrativas. 

 

B.1.1.13.Descrição das Atividades de Ensino e Pesquisa 

(Estratégias de Ações) 

1) Nome da Atividade 

Palestras 

Descrição/Justificativa  

Realização de encontros, onde um convidado irá palestrar a respeito de temas que visem 

a formação de âmbito mais geral e humanístico, bem como temas técnicos relacionados 

à Engenharia de Alimentos ou que tenham interação com os objetos de pesquisa do 

grupo PET Engenharia de Alimentos. Esta atividade é destinada aos integrantes do 

grupo e também aos demais estudantes de graduação. 

Objetivos  

- Proporcionar o aprendizado e ampliar o conhecimento do grupo em relação aos 

assuntos sugeridos, bem como dos demais estudantes da graduação. Os temas sugeridos 

não são disciplinas da grade curricular dos estudantes, são de caráter multidisciplinar e 

permitirão uma formação mais ampla e aproximação com o projeto pedagógico do curso 

de Engenharia de Alimentos; 

- Levantamento de temas que os estudantes do PET e demais estudantes de graduação 

da UFG, participantes da atividade, necessitem de maior entendimento e discussão para 

serem abordados por meio de palestras. A atividade dará subsidio para o planejamento 

de atividades do próximo ano. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

A partir da demanda dos assuntos de interesse, encontrar um pesquisador ou 

profissional que venha até a Instituição para ministrar a palestra. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 
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graduação 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Possibilitar o contato e discussão com docentes e profissionais e estabelecer parcerias; 

- Ampliar o conhecimento a respeito dos diferentes temas abordados nas palestras; 

- Reconhecimento do grupo PET Engenharia de Alimentos como um grupo de caráter 

multiplicador na comunidade acadêmica; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 

graduação que contribui para melhoria da formação acadêmica; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 

graduação que contribui como instrumento de integração entre os discentes, entre os 

discentes e docentes e profissionais. 

2) Nome da Atividade 

Cursos de Capacitação 

Descrição/Justificativa  

Realização de cursos abordando práticas ou assuntos de importância para o aprendizado 

ou aperfeiçoamento dos estudantes inseridos no PET-Engenharia de Alimentos de 

maneira a contribuir para a melhoria da qualidade no preparo de material, apresentação 

de material e tratamento e apresentação de dados e curso de formação na área: 

1)Informática: Word, Excel, Power Point, Corel Draw e AutoCad; 

2) Apresentação de seminários; 

3) Como escrever artigos científicos; 

4) Estratégias de produção de textos jornalísticos; 

5) Tabela nutricional e rotulagem de alimentos. 

Objetivos  

- Os cursos visam o tratamento e apresentação de dados e a apresentação das ações de 
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ensino, pesquisa e extensão; 

- Melhoria da oralidade e postura na apresentação de seminários e ações de divulgação; 

- Melhoria do material apresentado em seminários; 

- Dar subsídios aos estudantes do PET Engenharia de Alimentos para confecção de 

artigos científicos; 

- Capacitação dos estudantes do curso de Engenharia de Alimentos em assuntos da área. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Através de parcerias com outros cursos da UFG e outras instituições de ensino que 

possam contribuir para o aprendizado e aperfeiçoamento dos alunos do grupo PET. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Contribuir para a elevação da qualidade da formaçãoacadêmica dos alunos de 

graduação; 

- Contribuir para a consolidação e difusão da educaçãotutorial como prática de 

formação na graduação;  

- Contribuir com a política de diversidade na instituiçãode ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa daequidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero. 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Contato e interação com profissionais e geração de troca de saberes. Parceria com 

professores da UFG e demais; 

- Ampliar o conhecimento a respeito dos diferentes temas abordados nos cursos de 

capacitação; 

- Capacitar o grupo para a utilização de ferramentas (informática, linguagem escrita e 

corporal, língua estrangeira, etc) que melhorem cada vez mais o desempenho do mesmo 

na realização das ações propostas no planejamento de atividades. 

- Melhoria da qualidade no preparo de material (artigo, slides, banner, folder, 

informativo, etc), apresentação de material (seminário) e tratamento e apresentação de 

dados; 

- Divulgar os resultados obtidos por meio de resumos, a partir da experiência dos 

estudantes; 

- Reconhecimento do grupo PET Engenharia de Alimentos como um grupo de caráter 

multiplicador na comunidade acadêmica; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 
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graduação que contribui para melhoria da formação acadêmica; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 

graduação que contribui como instrumento de integração entre os discentes e entre 

discentes e docentes 

3) Nome da Atividade 

Divulgação do Curso de Engenharia de Alimentos 

Descrição/Justificativa  

O Engenheiro de Alimentos é um profissional capacitado para atuar em diversas áreas 

de umaIndústria de Alimentos como: produção, controle de qualidade, planejamento e 

projeto industrial, planejamento de atividades, gerenciamento e administração, 

fiscalização de alimentos e bebidas, marketing e vendas, pesquisa e desenvolvimento de 

produtos, montagem, consultoria, entre outros. Esse profissional tem conhecimentos que 

lhe permite o uso racional da ciência, técnica e engenharia aplicadas à fabricação, 

preservação, armazenamento e transporte de produtos alimentícios e consumidores. 

Sendo assim, apresenta condições para minimizar custos e maximizar a qualidade e 

quantidade de produtos alimentícios industrializados. A área de produção de alimentos é 

de natureza tipicamente multidisciplinar, envolvendo um número elevado de 

profissionais, tanto de nível superior como de nível médio, que trabalham desde a 

produção agrícola, industrialização até o consumo dos alimentos. O Curso de 

Engenharia de Alimentos foi regulamentado pelo Governo Federal através do Decreto 

Lei 68644 de 21/05/1971 e seu currículo mínimo foi estabelecido, na nova concepção de 

ensino de Engenharia no Brasil, nas resoluções do Conselho Federal de Educação 48/76 

e 52/76 e na Portaria 1695/94 do Ministério da Educação e dos Desportos. A profissão 

de Engenheiro de Alimentos foi regulamentada através da Lei n. 5.194 de dezembro de 

1966 e Resolução 218 de 29/06/1973 do CONFEA. Apesar do curso de Engenharia de 

Alimentos da UFG já possuir mais de 10 turmas formadas, os dados demonstram a 

baixa concorrência nos vestibulares e a evasão ao longo do curso é reflexo, muitas 

vezes, do desconhecimento da profissão. Desta maneira o PET Engenharia de 

Alimentos propõe a divulgação do curso nas escolas, por meio de uma aula interativa, 

utilizando recursos como Power Point e Data Show, vídeos e dinâmicas para maior 

aproximação com o público e melhor entendimento do conteúdo, além da participação 

no Espaço das Profissões, realizado anualmente pela instituição. 
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Objetivos  

- Estudo do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de Alimentos, principalmente 

pelos novos integrantes do grupo; 

- Atualização do material utilizado na ação de divulgação do curso em 2016 e aplicação 

dos conhecimentos adquiridos no curso de Apresentação de Seminários; 

- Estabelecer contatos e firmar parceria com escolas públicas e particulares que tenham 

interesse em participar do projeto de divulgação do curso de Engenharia de Alimentos; 

- Divulgar o curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás em 

escolas públicas e particulares. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Apresentar palestras em escolas públicas e privadas, divulgando qual o papel do 

Engenheiro de Alimentos no mercado de trabalho, suas áreas de atuação e seu papel 

social e econômico. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Compreensão da importância do Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia de 

Alimentos pelos estudantes do PET; 

- Aperfeiçoamento do material apresentado na aula de divulgação e da postural e 

oralidade dos estudantes do PET; 

- Melhorar a capacidade dos estudantes inseridos no grupo PET - Engenharia de 

Alimentos de trabalhar em grupo, respeitando a individualidade de cada integrante; 
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- Estabelecer parcerias com escolas públicas e particulares, interessadas na divulgação 

do curso de Engenharia de Alimentos para os seus alunos; 

- Melhor entendimento da profissão de Engenheiro de Alimentos de maneira a aumentar 

a concorrência no vestibular e diminuir a evasão dos estudantes; 

- Divulgar os resultados obtidos por meio de resumos, a partir da experiência dos 

estudantes; 

- Reconhecimento do grupo PET Engenharia de Alimentos como um grupo de caráter 

multiplicador. 

4) Nome da Atividade 

Seminários 

Descrição/Justificativa  

Como forma de estimular principalmente o desenvolvimento da oralidade, da expressão 

corporal, preparo de material, pontualidade e leitura de artigos científicos, cada 

integrante do grupo PET - Engenharia de Alimentos apresentará 2 (dois) seminários. 

Um dos seminários deverá ser de um artigo científico em língua estrangeira e o outro 

deverá ser uma apresentação do projeto de pesquisa individual. Esta atividade visa 

principalmente os integrantes do grupo PET - Engenharia de Alimentos podendo ser 

aberta aos demais estudantes de graduação. 

Objetivos  

Melhorar a postura, oralidade, expressão corporal dos alunos. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Serão apresentados temas escolhidos pelos alunos, sendo uma apresentação por 

semestre. Os demais colegas farão a avaliação dos alunos-apresentador indicando seus 

pontos positivos e negativos. 

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 



22 

 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Repasse e discussão de informações relacionadas à Engenharia de Alimentos, da 

experiência adquirida em estágios nas diferentes áreas da Engenharia de Alimentos, de 

artigos científicos publicados em revistas indexadas ou artigos de revisão; 

- Exercício de reconhecimento e significado das partes que compõem um artigo 

científico e um artigo de revisão; 

- Exercício de preparo de material, postura, oralidade e pontualidade na atividade de 

apresentação de seminários. 

- Exercício na busca de problemas e geração de hipóteses tanto em relação aos estágios 

realizados nas diferentes áreas da Engenharia de Alimentos ou artigos científicos 

publicados em revistas indexadas. Desta ação poderá ser gerada a necessidade de 

realização de outras pesquisas; 

- Reconhecimento do grupo PET Engenharia de Alimentos como um grupo de caráter 

multiplicador na comunidade acadêmica; 

- Reconhecimento do PET- Engenharia de Alimentos como um grupo de estudantes de 

graduação que contribui como instrumento de integração entre os discentes. 

5) Nome da Atividade 

Projetos de Pesquisa Individuais 

Descrição/Justificativa  

Os estudantes do PET Engenharia de Alimentos terão um projeto de pesquisa 

individual, o que permite o desenvolvimento de pesquisa individual e coletivo 

orientados por outros professores do curso também cadastrados e pela tutora.  

Objetivos  

Sob a orientação de um professor do curso, os alunos do PET deverão desenvolver um 

projeto de pesquisa. Isso irá fortalecer o contato dos alunos com os docentes, bem como 

o censo crítico dos alunos. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Cada aluno do PET deverá entrar em contato com um docente do curso e escrever e 

desenvolver um projeto de pesquisa individual.  
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Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

- Despertar nos estudantes do Programa características necessárias a um pesquisador 

como: criatividade, motivação, maturidade, espírito crítico e independência; 

- Saber conduzir o projeto de pesquisa de maneira a atingir os objetivos propostos; 

- Complementar o conhecimento dos estudantes inseridos no PET - Engenharia de 

Alimentos a respeito dos temas trabalhados nos projetos individuais e coletivos. 

- Divulgar os resultados obtidos por meio de resumos e artigos, a partir da experiência 

dos estudantes, em eventos de pesquisa; 

- Promover maior interação entre os estudantes inseridos no Programa e docentes do 

curso de Engenharia de Alimentos. 

6) Nome da Atividade 

Reuniões Administrativas 

Descrição/Justificativa  

A partir do inicio do semestre letivo será estabelecido um calendário de reuniões 

ordinárias. Nessas reuniões serão discutidos o andamento das atividades; feitas 

avaliações individuais e resolvidas pendencias individuais. Ainda é discutido o uso do 

recurso de custeio e manutenção da estrutura física e organizacional do grupo. 

Objetivos  

Criar e manter um ambiente organizado e produtivo em que haja a participação de todos 
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os membros para o crescimento tanto do grupo, quanto pessoal. Avaliação do 

andamento das atividades e a participação individual dos membros. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia)  

Estabelecer o calendário anual de reuniões e cumpri-lo ao longo do ano. Serão 

nomeados responsáveis por diferentes atividades que se encarregam de trazer essa 

informação aos demais membros do grupo. As reuniões serão coordenadas por um 

membro discente que é denominado Líder. Este é eleito pelos membros do grupo a cada 

seis meses. E nas reuniões os responsáveis por atividades específicas se encarregam de 

trazer os dados destas, e aos demais cabe a avaliação crítica do que é apresentado. O 

Tutor participa das reuniões como membro e interferindo quando necessário para o bom 

andamento de crescimento individual dos discentes e do Grupo.  

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Desenvolver atividades acadêmicas em padrões de qualidade de excelência, mediante 

grupos de aprendizagem tutorial de natureza coletiva e interdisciplinar 

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação  

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 

- Formular novas estratégias de desenvolvimento e modernização do ensino superior no 

país  

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Introduzir novas práticas pedagógicas na graduação  

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação  

- Contribuir com a política de diversidade na instituição de ensino superior-IES, por 

meio de ações afirmativas em defesa da equidade socioeconômica, étnico-racial e de 

gênero 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

O bom andamento do grupo e das atividades planejadas e desenvolvidas. Além do 

aprendizado adquirido com cada coordenação. O crescimento individual dos discentes 

no que diz respeito agestão de equipes; crescimento quanto a critica e autocrítica; a 

interação entre a equipe. O crescimento coletivo dos membros. 
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7) Nome da Atividade 

Processo Seletivo de Novos Membros do Grupo PET – Engenharia de Alimentos 

Descrição/Justificativa  

Manter o grupo com o numero mínimo de membros 12 é fundamental para o bom 

andamento das atividades e cumprimento das normas. O processo seletivo é um 

processo que inicia com a divulgação e encerra com a avaliação de cada candidato e 

inclusão como membro do grupo. 

Objetivos  

Selecionar novos membros para o Grupo. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Serão abertas inscrições para os interessados após aprovação do edital de seleção pelo 

Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), em que constará o 

detalhamento do cronograma e metodologia utilizada para seleção dos novos integrantes 

e cadastro reserva.  

Objetivos do PET (portaria nº 976) estão mais vinculados a esta atividade.  

- Contribuir para a elevação da qualidade da formação acadêmica dos alunos de 

graduação  

- Estimular a formação de profissionais e docentes de elevada qualificação técnica, 

científica, tecnológica e acadêmica 

- Estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e 

pela função social da educação superior 

- Contribuir para a consolidação e difusão da educação tutorial como prática de 

formação na graduação 

Quais os resultados que se espera da atividade?  

Seleção de membros comprometidos com Grupo e com a Educação Tutorial. 

 

B.1.1.15. Mecanismos de Transferência de Resultados 

O que se espera com as atividades do Grupo PET Engenharia de Alimentos é que cada 

membro do grupo se desenvolva como pessoa, como estudante e como profissional. O 

membro divulga esse comportamento a outros colegas que podem se interessar a vir 

para o Grupo. Que os membros do grupo se fortaleçam, e os conceitos de grupo e 

trabalho em equipe contribuampara sua carreira profissional. Espera-se com as 

atividades do Grupo auxiliar a Universidade, o Curso de Engenharia e Alimentos e a 
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comunidade em geral, além do crescimento individual no aspecto de interação com 

outras pessoas, com outras instituições e com a sociedade, e o fortalecimento da 

atividade em equipe. 

B.1.1.16. Outras informações Relevantes  

Dentre as Ações planejadas, estão algumas que darão continuidade ao Planejamento 

Anual feito pelo antigo Tutor. 

B.1.2. RESUMO DA EQUIPE EXECUTORA  

B.1.2.1. Mecanismos de Transferência de Resultados 

É com o intuito de melhoria das relações entre as partes envolvidas que as ações do PET 

foram planejadas. Para haver maior abertura entre docentes e discentes, elevando o 

conceito do curso de Engenharia de Alimentos, e diminuindo a evasão. Melhoria na 

equidade socioeconômica, étnico-racial e de gênero, assuntos já trabalhados pela 

Universidade, mas que podem ser melhoradas com o apoio e ações do PET.  

B.1.2.2. Equipe de Execução (Membros)  

Membros do PET, docentes e técnicos do curso, alunos da Engenharia de Alimentos, 

Docentes e discentes de outros cursos da UFG, comunidade em geral, ONG´s, Escolas 

Públicas e Privadas 

B.1.2.3. Equipe de Execução (Cronograma de Atividades)  

ATIVIDADES 
2016 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Simpósio de 
Engenharia de 
Alimentos 

         X   

Passeio Ciclístico 
da Família 

        X    

Manutenção do 
Site e Redes 
Sociais do Grupo 
PET 

       X X X X X 

Seminário de 
Estágios 

          X  

Atividades de 
Cunho Coletivo 

       X  X   

Palestras        X X X X X 
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Seminários         X    
Visitas Técnicas        X X X X X 
Reuniões 
Administrativas 

       X X X X X 

 

ATIVIDADES 
2017 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Atividades de 
Cunho Coletivo 

   X    X  X   

Calourosa e Café 
com os Pais 

  X          

Cursos de 
Capacitação 

X X X X X X X X X X X X 

Divulgação do 
Curso de 
Engenharia de 
Alimentos 

    X        

Encontro de 
Egressos 

    X        

Manutenção do 
Site e Redes 
Sociais do Grupo 
PET 

X X X X X X X X X X X X 

Mesa Redonda 
Voltada aos 
Engenheiros de 
Alimentos 

     X       

Palestras X X X X X X X X X X X X 

Passeio Ciclístico 
da Família 

        X    

Processo Seletivo 
Novos Membros 

   X         

Projetos de 
Pesquisa 
Individuais 

X X X X X X X X X X X X 

Projeto IBBIS     X    X    
Reuniões 
Administrativas 

X X X X X X X X X X X X 

Seminários X X X X X X X X X X X X 

Seminário de 
Estágios 

    X      X  

Simpósio de 
Engenharia de 
Alimentos 

 X X    X X     

Visitas Técnicas X X X X X X X X X X X X 
 

ATIVIDADES 
2018 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Atividades de 
Cunho Coletivo 

   X    X  X   
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Calourosa e Café 
com os Pais 

  X          

Cursos de 
Capacitação 

X X X X X X X X X X X X 

Divulgação do 
Curso de 
Engenharia de 
Alimentos 

    X        

Encontro de 
Egressos 

    X        

Manutenção do 
Site e Redes 
Sociais do Grupo 
PET 

X X X X X X X X X X X X 

Mesa Redonda 
Voltada aos 
Engenheiros de 
Alimentos 

     X       

Palestras X X X X X X X X X X X X 

Passeio Ciclístico 
da Família 

        X    

Processo Seletivo 
Novos Membros 

   X         

Projetos de 
Pesquisa 
Individuais 

X X X X X X X X X X X X 

Projeto IBBIS     X    X    
Reuniões 
Administrativas 

X X X X X X X X X X X X 

Seminários X X X X X X X X X X X X 

Seminário de 
Estágios 

    X      X  

Simpósio de 
Engenharia de 
Alimentos 

 X X    X X     

Visitas Técnicas X X X X X X X X X X X X 
 

ATIVIDADES 
2019 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Atividades de 
Cunho Coletivo 

   X    X  X   

Calourosa e Café 
com os Pais 

  X          

Cursos de 
Capacitação 

X X X X X X X X X X X X 

Divulgação do 
Curso de 
Engenharia de 
Alimentos 

    X      X  

Encontro de 
Egressos 

    X        

Manutenção do X X X X X X X X X X X X 
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Site e Redes 
Sociais do Grupo 
PET 

Mesa Redonda 
Voltada aos 
Engenheiros de 
Alimentos 

     X       

Palestras X X X X X X X X X X X X 

Passeio Ciclístico 
da Família 

        X    

Processo Seletivo 
Novos Membros 

   X         

Projetos de 
Pesquisa 
Individuais 

X X X X X X X X X X X X 

Projeto IBBIS     X    X    
Reuniões 
Administrativas 

X X X X X X X X X X X X 

Seminários X X X X X X X X X X X X 

Seminário de 
Estágios 

    X      X  

Simpósio de 
Engenharia de 
Alimentos 

         X   

Visitas Técnicas X X X X X X X X X X X X 
 

 

B.1.3 RESUMO DO ORÇAMENTO (CUSTEIO)  

ATIVIDADES 
 

 2017     2018   2019   

ATIVIDADES ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Atividades de 
Cunho Coletivo 

 800,00    800,00    800,00   

Calourosa e 
Café com os 
Pais 

 500,00    500,00    500,00   

Cursos de 
Capacitação 

 xxx    xxx    xxx   

Divulgação do 
Curso de 
Engenharia de 
Alimentos 

 200,00    200,00    200,00   

Encontro de 
Egressos 

 xxx    xxx    xxx   

Manutenção do 
Site e Redes 
Sociais do 
Grupo PET 

 xxx    xxx    xxx   

Mesa Redonda 
Voltada aos 

 1000,00    1000,00    1000,00   
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Engenheiros de 
Alimentos 
Palestras  xxx    xxx    xxx   

Passeio 
Ciclístico da 
Família 

 500,00    500,00    500,00   

Processo 
Seletivo Novos 
Membros 

 xxx    xxx    xxx   

Projetos de 
Pesquisa 
Individuais 

 800,00    800,00    800,00   

Projeto IBBIS  xxx    xxx    xxx   
Reuniões 
Administrativas 

 xxx    xxx    xxx   

Seminários  xxx    xxx    xxx   

Seminário de 
Estágios 

 xxx    xxx    xxx   

Simpósio de 
Engenharia de 
Alimentos 

 1000,00    1000,00    1000,00   

Visitas 
Técnicas 

 xxx    xxx    xxx   

TOTAL 
ANUAL (R$) 

 4800,00    4800,00    4800,00   

 

B.1.4 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

- Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. Projeto Pedagógico de Curso 

da Engenharia de Alimentos. Disponível em: https://www.agro.ufg.br/. Acesso: 24 de 

junho de 2016 

- Ministério da Educação. Disponível em: http://www.mec.gov.br/. Acesso: 30 de junho 

de 2016 

- Programa de Ensino Tutorial da Universidade Federal de Goiás. Disponível em: 
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