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1. DADOS INSTITUCIONAIS 
 
1.1 Instituição de Ensino Superior: 
Universidade Federal de Goiás 
 
1.2 Interlocutor do PET na IES/ função ou cargo que ocupa na IES: 
 Professora Dra. Lana de Sousa Cavalcanti  
 
2. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO PET 
 
2.1.Grupo:  
Engenharia de Alimentos - UFG. 
 
2.2.Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 
Engenharia de Alimentos 
 (X) Bacharelado 
 (  ) Licenciatura 
 
2.3.Ano de Implantação do grupo:  
2006 
 
2.4.Nome e Titulação do Tutor:  
Dr. Celso José de Moura 
 
2.5.Data de ingresso do Tutor (mês e ano):  
Junho de 2006 
 
2.6.Informações sobre os bolsistas e não bolsistas: 
 
a) Quadro de identificação: 
Especificar o mês/ano de ingresso no curso de graduação da IES e no programa PET, 
o período letivo que está cursado e o coeficiente de rendimento escolar relativo ao 
último período letivo cursado, conforme quadro abaixo. 
 
 
 
 
 



Quadro de identificação: 2006 
 

Nome dos integrantes Ingresso 
na IES 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período 
letivo atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 

Flávio Caldeira Silva 03/2003 06/2006  formado 8,76 

Letícia Alves Mio 03/2003 06/2006 formada 8,62 

Lígia Grazziani da Silva 03/2003 06/2006 formada 8,54 

Luciana Reis Fontinelle Souto 03/2004 06/2006 9° 8,46 

Meiriane da Penha Oliveira  03/2003 06/2006 formada 9,32 

Thais Cristina da S. Cruz 03/2003 06/2006 formada 8,20 

 
 
Quadros de identificação: 2007 
 

Nome dos integrantes Ingresso 
na IES 

 

Ingresso no 
PET 

 

Período 
letivo atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 

Cássia Silva de Azevedo 03/2004 03/2007 9°  8,40 

Danillo Humberto C. Bezerra 03/2005 11/2007 7°  8,66 

Gisele Bizinoto Ferreira Bosco 03/2007 11/2007 3°  7,50 

Guilherme Frederico A. Ribeiro 03/2004 01/2007 formado 7,76 

Lara Bueno Coelho 03/2006 11/2007 5°  7,50 

Letícia Alves Mio 03/2003 06/2006 formada 8,06 

Lígia Grazziani da Silva 03/2003 06/2006 formada 8,17 

Lorena Policeno dos Santos 03/2006 11/2007 5°  7,34 

Luciana Reis Fontinelle Souto 03/2004 06/2006 9°  8,27 

Luiz Paulo Sales Silva 03/2005 03/2007 6º  7,65 

Meiriane da Penha Oliveira  03/2003 06/2006 formada 8,29 

Murilo Vasconcelos Lima 03/2004 03/2007 9°  8,44 

Nathalya Bastos S. Ferreira 03/2005 03/2007 5°  7,35 

Nurien de Barcelos Tomazett 03/2006 11/2007 5°  8,08 

Pabline Rafaella Mello Bueno 03/2005 06/2007 7°  7,82 

Samara Tayná Pimenta Silva 03/2006 03/2007 5°  8,51 

Sarah Carneiro Henriques 03/2007 11/2007 3°  7,51 

Thais Cristina da S. Cruz 03/2003 06/2006 formada 8,64 

Thays Helena Pereira Borges 03/2007 11/2007 3°  6,70 

Wanessa Brandão de Oliveira 03/2004 03/2007 9°  7,58 

 
 
 
b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou 
não-bolsista em particular, justifique. 



3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 
3.1. Ensino 
Informar as cinco atividades de ensino consideradas mais relevantes 
 

Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Outros 
 

Tema:  
Desenvolvimento de manuais de operação de equipamentos dos Laboratórios do Setor de 
Tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos da 
Universidade Federal de Goiás 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr  Mai X 
2007 

Jun X 
2007 

Jul Ago Set Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em 
geral ou à comunidade externa à IES. 
A Comunidade Acadêmica em geral e a IES. 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de 
participação dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 
Realizou-se um levantamento e estudo do funcionamento de todos os equipamentos 
utilizados nos laboratórios do setor de tecnologia de Alimentos da Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos, onde é desenvolvido o Curso de Engenharia de Alimentos. 
Foram identificados seus mecanismos de funcionamento e operação. A partir de então, 
foram elaborados manuais contendo os procedimentos para operação segura e técnica  
dos mesmos. Estes manuais, desde então, ficam disponíveis nas bancadas para que todos 
que forem operar o equipamento o façam com segurança. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo Pet Engenharia de Alimentos. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Discentes responsáveis pelos respectivos laboratórios. 
 

Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
SIM. 
 
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade? 
Reduzir os riscos a integridade do estudante ao desenvolver suas atividades nos 
laboratórios e ainda evitar danos aos equipamentos, uma vez que não há um técnico 
responsável para isso. 
 
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  
Essa atividade contribui no sentido de que o petiano, buscou informações, conheceu cada 



equipamento e seu funcionamento. Transcreveu este conhecimento para um documento 
chamado procedimento operacional padronizado (POP). A partir daqui o estudante que 
porventura não conseguir operacionalizar seu trabalho terá como apoio um petiano, que 
aprendeu e agora vai transmitir esse aprendizado. 
 
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 
comunidade envolvida, etc.  
Facilitou a utilização dos equipamentos disponíveis por parte de estudantes de iniciação 
científica e até mesmo da pós-graduação, uma vez que o setor conta com 11 laboratórios e 
nenhum funcionário. Em face disso, ocorre uma grande perda de equipamentos e material 
devido a erros de manuseio. Com estes manuais espera-se que ocorra uma redução 
nesses problemas. 
 

Resultados esperados com a atividade: 
Diminuir os danos aos equipamentos e facilitar a operação dos mesmos com redução do 
risco à integridade do operador (estudante), e conseqüente melhoria nos resultados dos 
trabalhos de pesquisas e aulas práticas ali realizadas. 
 

Resultados alcançados com a atividade: 
Todos os equipamentos dos laboratórios do Setor de Tecnologia de Alimentos da UFG 
possuem um manual operacional disponível a qualquer usuário. 
 

Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
A falta de manuais, bem como a ausência do técnico no Setor de Tecnologia de Alimentos, 
dificultou  na identificação das formas de operação de muitos equipamentos. 
 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Ao desenvolverem esta atividade, os petianos tiveram a oportunidade de exercitar o 
relacionamento com toda a comunidade acadêmica, na busca de informações técnicas, e 
com os fornecedores de equipamentos e reagentes, fato julgado de grande relevância para 
o estudante. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Palestra 
 

Tema:  
Educação Internacional 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr  Mai  Jun  Jul Ago X 
2007 

Set Out  Nov  Dez  

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em 
geral ou à comunidade externa à IES. 
Ao grupo PET e a Comunidade Acadêmica em geral, especialmente aos discentes 
interessados em assuntos internacionais. 
 



Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de 
participação dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 
Organizou-se uma palestra com um representante da Central de Intercâmbios a fim de 
apresentar oportunidades de estudo e trabalho no exterior. Os petianos participaram da 
organização, assistiram à palestra e participaram da discussão. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET Engenharia de Alimentos juntamente com a Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Central de Intercâmbios. 
 

Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
SIM. 
 
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
Muitos estudantes têm interesse em conhecer as oportunidades  de fazer intercâmbio, 
estágio ou mesmo fazer cursos no exterior, no entanto as informações são dispersas. 
Assim, se propôs com  esta ação mostrar as oportunidades de estudos e planos de 
carreira no exterior. 
 
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  
A palestra serviu como um motivador e uma forma de mostrar os caminhos da busca por 
estudos no exterior. Incentivar os alunos de Engenharia de Alimentos a buscar 
aperfeiçoamento pessoal e profissional em outros países. 
 
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 
comunidade envolvida, etc.  
A atividade despertou o interesse dos alunos a se aperfeiçoarem em idiomas estrangeiros 
e a forma de buscar estas oportunidades. 
 

Resultados esperados com a atividade: 
Alunos interessados em ir para o exterior por meio de intercâmbio ou convênios para 
conhecer novas culturas, aprender novas línguas e outras formas de educação 
internacional. 
 

Resultados alcançados com a atividade: 
Após a realização da atividade um número significativo de estudante já se mostrou 
interessado, entendendo que ir para o exterior não é algo tão distante como pensavam. 
Alguns alunos se mostraram estimulados a participar de programas voltados a esse fim. 
 

Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
Apresentou mínima dificuldade, considerando que a Escola de Agronomia e Engenharia de 
Alimentos deu todo o apoio necessário, como o espaço, estrutura de multimídia e 
divulgação. 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
O trabalho foi realizado com muita facilidade e recebeu todo o apoio necessário da direção 



da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Oficina 
 

Tema:  
Discussão de artigos científicos em grupo 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr X 
2007  

Mai X 
2007 

Jun X 
2007 

Jul Ago Set X 
2007 

Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em 
geral ou à comunidade externa à IES. 
Ao próprio grupo. 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de 
participação dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 
Promover a discussão de artigos científicos apresentados individualmente por cada 
petiano. Esta atividade visa despertar no petiano o espírito da investigação científica e 
familiarizar com os termos e formas da redação científica, além da leitura crítica. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo Pet Engenharia de Alimentos. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  
- 

Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo? 
 SIM. 
 
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
A necessidade que o estudante tem de familiarizar-se com termos científicos e com as 
novidades do setor de alimentos. O Aprendizado por meio da leitura crítica e discutida em 
grupo. Obter maior informação e proximidade com a linguagem científica. 
 
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido? 
 Facilitar aos estudantes aprenderem a pesquisar e elaborar artigos científicos, além da 
leitura crítica de matérias técnicas ou não. 
 
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 
comunidade envolvida, etc.  
Com o maior contato dos membros do grupo PET com os artigos científicos, foi facilitada e 
desenvolvida a capacidade criativa e investigativa dos estudantes na elaboração de 
redações científicas. 
 



Resultados esperados com a atividade: 
Aprimorar a compreensão e a apresentação de trabalhos científicos, e maior estímulo à 
publicação dos resultados de trabalhos internos. 
 

Resultados alcançados com a atividade: 
Desenvolvimento do hábito de consultar fontes de pesquisa científica e despertar a visão 
crítica dos alunos. 
 

Comentário geral: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
Foi uma atividade rica em debates e discussões de forma crítica e criteriosa. Possibilitando 
ao grupo ver as diferentes faces de uma redação de forma que passem a não acreditar 
cegamente em tudo que é publicado.  
A indisponibilidade de espaço físico adequado e falta projetores multimídia, por vezes 
tornaram a atividade inviável. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Outros 
 

Tema:  
Comunicação e divulgação de assuntos de interesso do setor de Alimentos. 
Reorganização/atualização de mural informativo e implantação/manutenção de home-page 
do grupo 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan 
2007 

Fev 
2007 

Mar X 
2007 

Abr X 
2007  

Mai X 
2007 

Jun X 
2007 

Jul X 
2007 

AgoX 
2007 

Set X 
2007 

Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em 
geral ou à comunidade externa à IES. 
Ao próprio grupo quando este tem que buscar informações sempre atualizadas para 
alimentar a Home Page e o Mural  “ PETINFORMA”  e à comunidade acadêmica em geral 
e a sociedade pela disponibilização de informações relevantes concentradas em um 
mesmo local. 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de 
participação dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 
Organizar/atualizar o mural informativo e implantar/manter a home-page do grupo. O grupo 
discutiu e consensuou quanto à estrutura do mural e do site. Ficou definido que de cada 
petiano buscaria informações para atualização dos meios de comunicação que serão 
administrados pela comissão de comunicação. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  
Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos/Universidade Federal de Goiás. 
 

Justificativa para realização da atividade: 



Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo? 
 SIM. 
 
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
Mural: Os Murais informativos da  unidade acadêmica não apresentam uma organização 
que facilite e desperte o interesse de leitores, com isso muitas informações se perdem.  
Site (Home Page): Existe uma dificuldade de encontrar informações de interesse, devido a 
dispersão destas. Diante disso criou-se este canal de comunicação 
(PET/Graduação/Docentes) para a divulgação de assuntos relevantes a toda comunidade 
acadêmica. 
 
 • Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  
Esta atividade leva o petiano a pesquisar e estar sempre atualizado com os assuntos do 
setor e outros de interesse geral, como o cultural. Em um primeiro momento ele busca a 
informação e depois condensa para apresentar as informações mais relevantes e os 
aspectos mais importantes de cada assunto. 
 
• Quais os benefícios acadêmicos/ culturais/ sociais da atividade para o grupo/ IES/ 
comunidade envolvida, etc.  
A comunidade acadêmica ganha um centro onde buscar informações importantes e 
rápidas, e os petianos desenvolvem a habilidade de interpretação e síntese. 
 

Resultados esperados com a atividade: 
Facilitar a comunicação interna do grupo, bem como deste com a comunidade acadêmica 
e a coordenação de curso. 
 

Resultados alcançados com a atividade: 
Maior organização e atualização das informações disponibilizadas no mural e conseqüente 
melhoria da freqüência de leitura deste por parte dos alunos.  
O site tem recebido uma boa visitação, com um número de mais de 300 visitas/mês e o 
mesmo foi divulgado apenas no âmbito do Curso. 
 

Comentário geral: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
O bom andamento do Site depende da eficiência do Servidor da Escola de Agronomia e 
Engenharia de Alimentos, como este às vezes apresenta problemas, o site fica fora do ar, 
interrompendo o bom andamento do trabalho. 
 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Buscar um meio de hospedar o site em um servidor mais eficiente seria uma forma de 
melhorar o site. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 

Natureza da Atividade Realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Seminário 
 



Tema: 
Divulgação do curso de Engenharia de Alimentos e PET em escola pública. 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar  Abr  Mai  Jun  Jul Ago Set  Out  Nov  X 
2006 

Dez  

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada ao próprio grupo, à comunidade acadêmica em 
geral ou à comunidade externa à IES. 
Alunos de ensino médio do Colégio Estadual Coração de Jesus. 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/consiste a atividade, citando o tipo de 
participação dos alunos/grupo: assistindo ou realizando pessoalmente a atividade. 
Promoveu-se a divulgação do curso de Engenharia de Alimentos em um estande no 
Colégio Estadual Coração de Jesus no bairro cidade Jardim na Cidade de Goiânia durante 
a realização de uma feira de ciências. Nessa tarefa os petianos apresentaram o curso de 
Engenharia de Alimentos, forma de ingresso e como melhor desenvolver o curso uma vez 
selecionado. Foram esclarecidas dúvidas, tais como: as principais áreas de estudo 
(matérias mais importantes para o curso), onde o profissional pode atuar entre outras. 
Foram mostrados e distribuídos alguns produtos lácteos.  
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET Engenharia de Alimentos. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  
- Colégio Estadual Coração de Jesus,  APOIO: UFG E SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE 
LATICÍNIOS NO ESTADO DE GOIÁS empresas participantes da EXPOLACO (Exposição 
de produtos lácteos do Centro Oeste). 
 

Justificativa para realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Esta atividade estava prevista no Planejamento de Atividades do grupo?  
SIM. 
 
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
Divulgação do curso de Engenharia de Alimentos e do grupo PET, devido ao fato de que 
há confusão entre o curso de Engenharia de Alimentos, Nutrição, Gastronomia e outros 
correlatos, por parte dos futuros vestibulandos. 
 
• Qual a contribuição da atividade para o desenvolvimento de novas práticas e 
experiências pedagógicas no curso em que o grupo está inserido?  
Com uma maior divulgação do curso, aumenta-se a procura por vagas e assim o curso 
torna-se mais valorizado. Com isso, se ganha prestígio na sociedade como um todo e na 
própria IES. Foi um momento rico para os petianos por serem confrontados diretamente 
por estudantes e a própria sociedade levando com que os mesmos buscassem um 
conhecimento maior sobre o curso e a profissão. Com isso, ao retornar à Universidade, os 
petianos buscaram esclarecer dúvidas remanescentes, e com isso houve crescimento no 
curso e na confiança relacionada ao mercado de trabalho. 
 

Resultados esperados com a atividade: 
Despertar o interesse dos alunos pelo curso de Engenharia de Alimentos.  



 

Resultados alcançados com a atividade: 
O grande interesse dos estudantes daquele colégio quanto ao Curso de Engenharia de 
Alimentos, pois, na oportunidade, além das apresentações orais, houve momentos de 
discussão sobre Engenharia e Tecnologia de Alimentos de forma prática. Esses diálogos 
envolviam mitos e verdades relacionados a produtos alimentícios industrializados. 
 

Comentário geral: 
Utilize este espaço para: 
Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
O trabalho foi realizado com facilidade, uma vez que a direção do Colégio manifestou o 
interesse na atividade, a UFG disponibilizou o transporte e o SINDILEITE disponibilizou 
produtos lácteos para a atividade. 
 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
A atividade motivou o grupo a planejar outros eventos neste âmbito, graças ao grande 
interesse e participação dos Estudantes Secundaristas. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3.2. Pesquisa 
Informar as cinco atividades de pesquisa consideradas mais relevantes 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Avaliação do Rendimento e da Maturação de Queijos Pecorino Produzidos com Leite de 
Vaca e Lipases de Cabrito e Cordeiro 

Cronograma de Execução da Atividade:  
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr X 
2007 

Mai X 
2007 

Jun X 
2007 

Jul  X 
2007 

Ago X 
2007 

Set X 
2007 

Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 

 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  
Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o rendimento e a maturação dos queijos pecorino 
produzidos com leite de vaca e adicionados ou não de lipases de cabrito e cordeiro. Foram 
feitos 3 tratamentos (QSL- Queijo sem lipase , QLC- queijo com lipase de cabrito e QLCC- 
queijo com lipase de cabrito e cordeiro). O rendimento dos três tratamentos dos queijos 
pecorino foi calculado através de diferentes formas, rendimento L/kg, rendimento ajustado 
L/kg A, cifras de transferência e coeficiente GL, e analisado estatisticamente para todos 
estes parâmetros. Ao longo da maturação avaliou-se a proteólise e lipólise ocorrida nos 
queijos e foram calculados índice de profundidade e extensão. No final da maturação (45 
dias) avaliou-se ainda, sensorialmente a preferência e a aceitação ao nível de consumidor 
dos queijos pecorino produzidos. 
 
• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 
previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas 
específicos definidos por um pesquisador. 
A pesquisa não foi previamente definida no Planejamento de Atividades do grupo, tratou de 
temas específicos, no entanto, foi desenvolvida por orientação do próprio tutor juntamente 
com a aluna de mestrado. 
 
• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades 
do grupo PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferente e com 
orientador específico externo ao grupo PET. 
Toda pesquisa foi desenvolvida com ajuda do tutor e da aluna de mestrado, e auxiliada 



ainda por alguns integrantes do grupo. 
 
• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)?  
Os petianos participaram tanto da parte prática, como preparar reagentes, produção dos 
queijos, análises físico-químicas, quanto da teórica. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o 
vínculo institucional do pesquisador. 
Tutor Dr. Celso José de Moura e Ana Carolina Urzedo (mestranda). 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
Petianos, o tutor e Danisco Brasil Ltda. 

 
Justificativa para a realização da atividade de pesquisa:  
Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 
 Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  
O desenvolvimento desta pesquisa foi motivado pela necessidade de produzir um queijo 
com características similares ao parmesão, porém com custos menores.  
O queijo pecorino venezuelano possui um período de maturação bem menor em relação 
ao queijo parmesão, que é, no mínimo 180 dias, devido ao seu processo de fabricação 
peculiar e à utilização de lipases que aceleram a maturação para 45 dias. Portanto, sua 
produção pode-se tornar economicamente mais viável do que a do parmesão, tornando-se 
uma alternativa a este, principalmente, para pequenos produtores, os quais possuem 
pouco capital de giro e necessitam de um retorno rápido de capital.  
 

Resultados esperados com a pesquisa:  
O queijo pecorino apresentar características similares ao parmesão, porém com tempo de 
maturação de 45 dias. Verificar se a adição de lipases influenciaria no rendimento dos  
queijos. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
A adição de lipases não influenciou no rendimento dos queijos, mas mesmo assim, o 
queijo pecorino apresentou rendimento maior que o queijo parmesão. Ao final da 
maturação de 45 dias, o pecorino apresentou características semelhantes ao parmesão, 
podendo assim, ser considerado uma alternativa para pequenos produtores. 
 

Comentário Geral: 
Esta pesquisa foi incentivada devido à necessidade de integrar o grupo PET com a Pós-
Graduação. Uma vez, que o benefício desta parceria atinge toda comunidade acadêmica. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Aproveitamento de Resíduos de Indústria de Sorvetes 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai X 
2007 

Jun X 
2007 

Jul Ago X 
2007 

Set X 
2007 

Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 



 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa. 
A pesquisa consistia em buscar uma forma de utilização de um resíduo industrial para o 
desenvolvimento de um produto alimentício. Para isso foram cumpridas as seguintes 
etapas: obtenção do resíduo, testes de características tecnológicas, definição inicial do 
produto a ser desenvolvido, estudo e apresentação de similares, pesquisa bibliográfica, 
realização dos testes de formulação e análise sensorial. 
 
• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 
previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas 
específicos definidos por um pesquisador.  
A temática da pesquisa foi previamente definida no planejamento de atividades de grupo 
(2007) e contou com a participação conjunta de todos os petianos e do tutor, mediante 
nossas reuniões periódicas. 
 
• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades 
do grupo PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferente e com 
orientador específico externo ao grupo PET. 
Essa pesquisa foi desenvolvida essencialmente no conjunto das atividades do grupo com 
seu tutor. 
 
• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 
Foi escolhido um petiano responsável pela condução da atividade. Este se incumbiu de 
agendar e convocar todos os petianos para a realização dos testes. Outra função do 
responsável era adquirir as matérias primas necessárias para o andamento da pesquisa. 
Os resultados obtidos eram discutidos entre todo o grupo e o tutor, que, em consenso, 
escolhiam a melhor opção para o andamento da pesquisa.  
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o 
vínculo institucional do pesquisador. 
Tutor Dr. Celso Jose de Moura.   
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
O grupo PET, Indústria de Sorvetes. 
 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  
• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 
Os resíduos são um problema para as indústrias de um modo geral. O estudo do 
aproveitamento mais adequado dessas matérias faz-se necessário, pois é possível evitar o 
desperdício e, em muitos casos, a agressão ao meio ambiente. Neste caso específico, o 
resíduo apresentava potencial alimentício e mesmo assim estava sendo descartado. 
 
• Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  
A leitura de trabalhos científicos foi uma constante durante o processo de desenvolvimento 
do produto. Esse fato foi aproveitado na atividade de “Discussão em grupo de artigos 
científicos”, a qual contribui para a escolha de metodologias a serem aplicadas durante a 
pesquisa. O resultado desta pesquisa foi apresentado durante o Encontro dos Grupos PET 
UFG (INTERPET) mediante a degustação do produto desenvolvido.  
 

Resultados esperados com a pesquisa: 
Encontrar um produto e sua formulação ideal para que o resíduo seja aproveitado e 
apresente boa aceitação mediante os consumidores. 



 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
Foi desenvolvida uma barra de cereal de banana, com características sensoriais 
semelhantes às barras comerciais e com boa aceitação, mostrando potencial de mercado. 
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Desenvolvimento Tecnológico da Extração de Curcumina a partir de polpa de Curcuma 
 

Cronograma de Execução da Atividade:  
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun X 
2007 

Jul  Ago X 
2007 

Set X 
2007 

Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 

 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Dentro do projeto “Desenvolvimento de tecnologia para o fortalecimento da cadeia do 
Açafrão em Mara Rosa”, um aspecto de grande importância é a separação dos 
componentes do Curcuma longa L. Este projeto vem sendo financiado pelo CNPq e outros 
órgãos de fomento desde o ano de 1998, e trabalha em conjunto com os pequenos 
produtores de açafrão da Cidade de Mara Rosa. A pesquisa tem por objetivo um método 
eficaz de baixo custo para a extração do corante natural do açafrão conhecido como 
curcumina. Para isso, foi utilizado açafrão de Mara Rosa – GO. O açafrão desidratado foi 
moído com granulometria 0,5mm; foram adicionadas às amostras óleo de soja comercial (a 
curcumina é solúvel em óleo) e posteriormente seguiram para dois tratamentos distintos 
com variação de tempo: banho de Ultra-som e banho Maria, sendo o último com variação 
de temperatura. Efetuou-se uma filtração a vácuo, em frasco de kitassato, a seguir foi de 
adicionado éter de petróleo para precipitação da curcumina, a qual foi separada por 
filtração. 
O trabalho está em andamento. Falta identificar o melhor processo de extração, a partir de 
então será determinado o rendimento e o grau de pureza da curcumina obtida. 
 Essas ações foram previamente definidas no Planejamento de Atividades do Grupo. Além 
do tutor, houve a participação de uma colaboradora, formada química, que já foi bolsista do 
projeto. 
Foi feito estudo da literatura a respeito do assunto buscando os fundamentos da extração e 
a partir daí o grupo vem desenvolvendo o trabalho experimental. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o 
vínculo institucional do pesquisador. 
A pesquisa é coordenada pelo tutor. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
Este projeto conta com a parceria diversas instituições: Cooperativa dos Produtores de 
Açafrão de Mara Rosa, Prefeitura Municipal de Mara Rosa, CNPq, SEBRAEGO, Secretaria 
de indústria e comércio, Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás, 
Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, Agencia Rural, Pronaf. 
 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
O desenvolvimento deste trabalho é motivado pela necessidade do produtor de açafrão de 



Mara Rosa em agregar valor a seu produto. Assim o Petiano desenvolve a habilidade de 
pesquisa e em seguida transferirá esse resultado ao produtor. 
Como em breve corantes artificiais como a tartrazina serão substituídos por corantes 
naturais, a curcumina pode ser amplamente utilizada. 
Esta atividade tem uma relação direta com a atividade de pesquisa e extensão do grupo, 
que é o desenvolvimento da metodologia de extração e a implantação deste método junto 
à Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa - GO. 
  

Resultados esperados com a pesquisa:  
 A obtenção de um método de baixo custo para a extração com rendimento satisfatório de 
curcumina. Melhoria da renda e qualidade de vida dos produtores de açafrão de Mara 
Rosa. E, para o grupo PET, o crescimento do estudante pelo aprendizado e 
desenvolvimento da tecnologia e a seguir a transferência desta para o produtor de açafrão 
de Mara Rosa GO. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
 O trabalho continua em andamento, mas aponta como melhor resultado a extração com 
óleo de soja, éter de petróleo em banho maria. 
 

Comentário Geral: 
O desenvolvimento deste trabalho é motivado pelo interesse e necessidade dos produtores 
de açafrão de Mara Rosa, que fornecem a matéria prima e subsidia de informações que 
nos levam a buscar mais e mais soluções pra suas necessidades. 
Existem dificuldades no desenvolvimento como a falta de pessoal técnico que possa 
auxiliar na operação  dos equipamentos de laboratório, além do grupo de estudantes se 
inicialmente pequeno. 
A entrada de novos petianos deu um grande impulso no desenvolvimento do trabalho. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Estudo de Bebida Láctea Fermentada a base de soro adicionada de leite em pó. 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul X 
2006 

Ago X 
2006 

Set X 
2006 

Out X 
2006 

Nov X 
2006 

Dez X 
2006 

 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  
O trabalho consistiu em estudar as características de bebidas lácteas fabricadas com soro 
de leite em diferentes concentrações de sólidos lácteos (leite em pó instantaneizado); 10, 
11, 12 e 13%, e comparar a viscosidade das bebidas lácteas processadas com as bebidas 
lácteas comerciais. 
 
• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 
previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas 
específicos definidos por um pesquisador. 
A pesquisa tratou de temas específicos, porém desenvolvida por orientação do próprio 
tutor.  
 
• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades 
do grupo PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferente e com 
orientador específico externo ao grupo PET. 
A pesquisa foi desenvolvida pelo grupo e orientada pelo tutor 



 
• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 
Os petianos desenvolveram a pesquisa na parte prática (laboratório) e na teórica. 
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o 
vínculo institucional do pesquisador. 
Tutor Dr. Celso Jose de Moura.   
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
O grupo PET. 
 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  
• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 
A utilização do soro na elaboração de bebidas lácteas constitui-se numa forma racional de 
aproveitamento deste produto secundário que apresenta excelente valor nutritivo. 
 
• Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  
O trabalho se relaciona com as atividades de pesquisa e extensão, pois os resultados 
deste trabalho poderão ser repassados a uma indústria de laticínios, alem de oferecer aos 
Petianos a oportunidade de exercitar a capacidade criativa.  
 

Resultados esperados com a pesquisa: 
Encontrar uma formulação com soro de leite para bebidas lácteas que seja técnica e 
economicamente viável. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
Produziu-se um bebida láctea que apresentou maior semelhança física e reológica com as 
bebidas lácteas comerciais. As bebidas comerciais utilizam com 13% de sólidos lácteos, a 
com soro foi utilizado de 10 a 13%, sendo que todas apresentaram potencial industrial. 
Indicando que uma bebida com maior teor de soro pode apresentar as mesmas 
características de uma bebida feita com maior teor de leite. 
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Utilização tecnológica de farinha de casca de maracujá na produção de biscoitos fontes de 
fibras 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul X 
2006 

Ago X 
2006 

Set X 
2006 

Out X 
2006 

Nov X 
2006 

Dez X 
2006 

 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa.  
O trabalho consistiu na utilização tecnológica da farinha de casca de maracujá, obtida por 
descascamento químico seguida de secagem, na produção de biscoitos fontes de fibras, 
cookies.  
• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 



previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas 
específicos definidos por um pesquisador. 
A pesquisa trata de um tema específico definido pelo orientador e pelo petiano. 
• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades 
do grupo PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferente e com 
orientador específico externo ao grupo PET. 
A pesquisa foi desenvolvida com orientador externo ao grupo, mas auxiliadas por alguns 
integrantes do grupo. 
• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 
Os alunos foram os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto desde a sua redação 
até a execução.  
 

Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o 
vínculo institucional do pesquisador. 
Professor Dr. Márcio Caliari  e o petiano Flávio Caldeira. 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
- 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 
• Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  
Sabendo-se que 53% da composição mássica do maracujá é representada pela casca da 
fruta, não se deve mais considerá-la como um rejeito industrial, uma vez suas 
características e propriedades funcionais podem ser utilizadas para o desenvolvimento de 
novos produtos. 
 

Resultados esperados com a pesquisa: 
Encontrar uma formulação técnica e economicamente viável com a casca de maracujá 
para o confeito de cookies. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
Fabricou-se um cookie com grande aceitação sensorial, além de rico nutricionalmente, 
sendo um produto com grande potencial mercadológico. 
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 

Título da pesquisa/Tema de estudo:  
Desenvolvimento de iogurte a partir de diferentes tipos de hidrolisado de soja. 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun JulX 
2006 

AgoX 
2006 

SetX 
2006 

OutX 
2006 

NovX 
2006 

DezX 
2006 

 
Descrição da atividade de pesquisa: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade de pesquisa. 
O trabalho consistiu em produzir iogurte de hidrolisado de soja com adição de leite bovino 
e avaliar os parâmetros físico-químicos e sensoriais. Foram produzidos iogurtes com 
diferentes hidrolisados de soja, sendo um da marca ADES, outro com leite de soja 
caramelizado e outro apenas com leite de soja. Nestes produtos foi adicionada a cultura 



Láctea, sendo incubados em estufa a 42 ºC por oito horas. Em seguida, foram resfriados a 
10 ºC e homogeneizados. Realizou-se medida de pH, ácido lático, análise de proteína e 
análise sensorial. 
 
• Informe se as ações de pesquisa complementam temas tratados no âmbito do PET, 
previamente definidos no Planejamento de Atividades do Grupo, ou tratam de temas 
específicos definidos por um pesquisador. 
A pesquisa trata de um tema específico definido pelo orientador e pelo petiano. 
 
• Informe se as ações de pesquisa foram desenvolvidas no conjunto das atividades 
do grupo PET com o seu próprio Tutor ou em local e horário diferente e com 
orientador específico externo ao grupo PET. 
A pesquisa foi desenvolvida com orientador externo ao grupo, mas auxiliadas por alguns 
integrantes do grupo. 
 
• Em que consistiu a participação do(s) aluno(s)? 
Os alunos foram os responsáveis pelo desenvolvimento do projeto desde a sua redação 
até a execução.  

 
Responsável direto pela atividade de pesquisa: 
Caso a atividade de pesquisa não seja orientada pelo Tutor, informe o nome e o 
vínculo institucional do pesquisador. 
Profª. Substituta  Rúbia de Pina Luchetti Camargo.  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade de pesquisa: 
O grupo PET. 
 

Justificativa para a realização da atividade de pesquisa: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Por que tomou a iniciativa de realizar este tipo de pesquisa? 
• Qual a relação da pesquisa com as demais atividades desenvolvidas pelo grupo?  
Diante do potencial nutritivo e terapêutico conhecido da soja, aliado a busca por um menor 
custo de produção do iogurte por substituição do leite, a fabricação do iogurte de soja se 
viu condizente. 
 

Resultados esperados com a pesquisa: 
Encontrar uma formulação ideal com os diferentes tipos de hidrolisados de soja para o 
confeito de iogurte. 
 

Resultados alcançados com a pesquisa: 
O iogurte produzido com hidrolisado de soja da marca Ades, mostrou-se ser mais 
saboroso, porém este produto pode ser inviável economicamente devido ao alto custo do 
hidrolisado Ades. 
Nos dois outros iogurtes uma alternativa para melhorar a aceitabilidade pelo consumidor é 
adicionar sabor, já que a análise sensorial foi realizada com o iogurte natural. A 
saborização poderia ajudar a amenizar o acentuado sabor de soja, porém é necessário 
que se realizem testes. 
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
3.3. Extensão 
Informar as cinco atividades de extensão consideradas mais relevantes  
 

Natureza da atividade realizada: 
Seminário Técnico 
 

Tema:  
Workshop Métodos de controle microbiológico de alimentos 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun X 
2007 

Jul Ago  Set  Out  Nov  Dez  

 
Público Alvo: 
Técnicos de indústrias de alimentos do Estado de Goiás e Minas Gerias e estudantes de  
Engenharia de Alimentos e Cursos afins. 
 

Descrição da Atividade: 
Foi organizado um Workshop em parceria com a empresa MADASA que ofereceu uma 
exposição de seus produtos (kits rápidos para controle de alimentos), além de palestras 
com assuntos relevantes aos profissionais e estudantes relacionados. 
 

Promotores da atividade: 
A atividade foi promovida pelo grupo.  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
A empresa Verus Madasa e Universidade Federal de Goiás. 
 

Justificativa realização da atividade: 
Esta atividade foi desenvolvida visando criar um contato entre o meio acadêmico e o meio 
profissional e trazer temas inovadores e de âmbito global, condizentes com a realidade de 
mercado.  
 

Resultados esperados: 
Disseminação e integração dos conhecimentos técnico/profissionais e acadêmicos. 
 

Resultados alcançados: 
Contato com novas tecnologias do setor de alimentos disponíveis no mercado e a troca de 
experiência entre Estudantes, palestrantes e os técnicos de indústrias de alimentos que 
participaram do evento.  
 

Comentário Geral: 
A falta de espaço físico suficiente para comportar todos os alunos do curso de Engenharia 
de Alimentos impossibilitou a ampliação do alcance e aproveitamento da atividade. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Natureza da atividade realizada: 
Outros 

Tema:  
Implantação de BPF na cantina da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos  

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago X 
2007 

Set X 
2007 

Out X 
2007 

Nov X 
2007 

Dez X 
2007 



Público Alvo: 
Grupo PET e os proprietários e Colaboradores do restaurante terceirizado localizado na 
Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. 
 

Descrição da Atividade: 
Visando oferecer uma maior segurança alimentar à comunidade acadêmica foi realizado 
uma avaliação das condições higiênico-sanitárias baseada em legislação específica RDC 
216, para se propor soluções simples e adequadas. 
 

Promotores da atividade: 
A atividade foi promovida pelo grupo. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Os proprietários do restaurante e a Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos/UFG. 
 

Justificativa realização da atividade: 
Tomou-se a iniciativa devido ao fato de que as condições higiênico-sanitárias da cantina 
estavam em desacordo com as especificações legais. Os benefícios desta atividade para o 
grupo foram à interação com a comunidade externa, juntamente com a troca de 
experiências e conhecimentos gerados. E o estudo em detalhe da legislação relativa a 
segurança do alimento. 
 

Resultados esperados: 
Melhoria na segurança do alimento oferecida à comunidade acadêmica e demais usuários 
do restaurante. E que o restaurante passe a atender a legislação para serviço de 
alimentação. 
 

Resultados alcançados: 
A implantação ainda encontra-se em andamento. 
 

Comentário Geral: 
A falta de disponibilidade de tempo e monetária dos proprietários, além da falta de 
comprometimento necessária por parte da escola dificultaram a agilidade e a concretização 
da atividade. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Natureza da atividade realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Seminário Técnico 
 

Tema: 
IV ETALCO ( Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centro Oeste)  
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai JunX 
2006/7 

JulX  
2006/7 

AgoX 
2006/7 

SetX 
2006/7 

Out x 
2006/7 

Nov Dez 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada à comunidade acadêmica ou à comunidade 
externa.  Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a 
faixa etária e o gênero.  
A atividade foi destinada ao público com perfil técnico e empresarial, formado por diretores, 
superintendentes, gerentes, engenheiros, consultores, profissionais das áreas 



administrativas, marketing, compras e produção ligados às indústrias de alimentação e 
também aos estudantes de ensino superior de áreas afins. 
Foi realizado no Centro de Convenções de Goiânia, estimando-se um público de 115 
pessoas no evento, pertencentes as categorias: profissional, estudante, palestrante e 
apoio.    

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e 
indique em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 
Os alunos ficaram responsáveis por organizar e divulgar o evento. Entrando em contato 
direto com as empresas expositoras, palestrantes e participantes.   
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
A atividade foi promovida pela PET Engenharia de Alimentos (UFG), pela Empresa Júnior 
do curso de Engenharia de Alimentos - CIPPAL (Consultoria Integrada de Produção e 
Processamento de Alimentos).  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Conta com o apoio da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, com o PET- 
Engenharia de Alimentos e com os principais sindicatos da indústria alimentícia de Goiás: 
SIAA, SIAEG, SIFAÇÚCAR, SIFAEG, SINCAFÉ, SINDCARNE E SINDILEITE e a Win 
Central de Eventos. 
 

Justificativa realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, 
culturais e sociais? 
O intuito de realizar o evento é reunir técnicos, executivos das indústrias de alimentos, 
professores, pesquisadores e estudantes da área de alimentos e também expor as últimas 
novidades tecnológicas do setor de alimentação.  
Os benefícios vão desde um contato direto com o meio empresarial e com a realidade das 
indústrias, o que contribuí para o conhecimento acadêmico, e há também uma troca de 
cultura com os profissionais experientes da área. 
 

Resultados esperados: 
Experiência em organizar congressos maiores como o ETALCO por partes do petianos, 
além de proporcionar conhecimento técnico - cientifico para o público alvo. 
 

Resultados alcançados: 
O grupo teve contato com empresas importantes do setor alimentício, engrandecendo sua 
formação acadêmica. E o evento contou com mais de 150 participantes sendo técnicos, 
indústrias estudantes e demais interessados no assunto.  
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 
extensionista; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
A dificuldade desse tipo de evento é levantar recursos para sua realização. 

 

 
Natureza da atividade realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina...  
Exposição 



 

Tema: 
III EXPOLACO (Exposição de Produtos Lácteos do Centro–Oeste) 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun JulX 
2006 

AgoX 
2006 

SetX 
2006 

Out  X 
2006 

Nov Dez 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada à comunidade acadêmica ou à comunidade 
externa.  Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a 
faixa etária e o gênero.  
Foi destinada a profissionais ligados ao setor lácteo, estudantes, professores, 
pesquisadores e demais interessados no assunto. 
Realizou-se no Centro de Convenções de Goiânia, por onde passaram mais de mil e 
quinhentos visitantes durante a FFATIA (Feira de Fornecedores e Atualização Tecnológica 
na Indústria de Alimentos). 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e 
indique em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 
Consistiu em mostrar aos visitantes da feira a grande diversidade de produtos lácteos 
produzidos no Estado de Goiás e região.  
Os alunos de Engenharia de Alimentos participaram da organização deste evento e 
atuaram na recepção dos visitantes. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
A atividade foi desenvolvida pelo grupo.   
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
O evento contou com a colaboração e parceira do SINDILEITE (Sindicato das Indústrias de 
Laticínios no Estado de Goiás) e MÚLTIPLUS EVENTOS.  
 

Justificativa realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas: 
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade? 
• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, 
culturais e sociais? 
Porque houve a necessidade de informar de maneira mais direta aos alunos, comunidade 
e produtores quanto a grande variedade de produtos lácteos e inovações do setor. 
Os membros do grupo estiveram em contato estreito com laticínios da região, fato este que 
contribuíra na construção da formação profissional, além de proporcionar aos alunos da 
graduação esse mesmo contato. 
 

Resultados esperados: 
Atingir o maior número possível de visitantes e dinamizar o contato da graduação com 
empresas atuantes no meio. 
 

Resultados alcançados: 
A EXPOLACO contou com a participação de 22 empresas expositoras, mais de 1500 
visitantes e mais de 50 variedades de produtos lácteos expostos. 
 

Comentário Geral: 



Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 
extensionista; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
Houve dificuldade em contactar os colaboradores para realização do evento. Esses 
colaboradores foram estudantes do Curso de Engenharia de Alimentos que não eram 
membros do Grupo PET, então houve o envolvimento de outros estudantes. 

 
 
 

Natureza da atividade realizada:  
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Feira 
 

Tema:    

VV  FFATIA - Feira de Fornecedores e Atualização Tecnológica da Indústria de Alimentação 
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório . 

Jan Fev Mar Abr Mai JunX 
2006 

JulX 
2006 

AgoX 
2006 

SetX 
2006 

Out X 
2006 

Nov 
2006 

Dez 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada à comunidade acadêmica ou à comunidade 
externa.  Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a 
faixa etária e o gênero.  
O publico alvo foram fornecedores, produtores e interessados no ramo da tecnologia de 
alimentos.  
Realizo-se no Centro de Convenções de Goiânia, por onde passaram 24.169 mil visitantes. 
Foram 4.553 pessoas no dia 25 (quarta); 8.791 no dia 26 (quinta); e 10.825 dia 27 (sexta). 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e 
indique em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 
O evento consistiu na exposição e informação acerca das inovações tecnológicas para a 
indústria de alimentos. 
Os alunos atuaram auxiliando na recepção dos visitantes e organização dos estandes das 
empresas participantes. E durante a feira o Estudante atuava como auxiliar técnico da 
empresa. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
Grupo PET e Universidade Federal de Goiás. 
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Empresas e profissionais da área, MÚLTIPLUS EVENTOS, SINDILEITE, SINDICARNE, 
FIEG, Sindicato da Alimentação no Estado de Goiás. 
 

Justificativa realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, 
culturais e sociais? 
Porque é necessário que haja uma constante atualização dos equipamentos e produtos, 
com intuito de expandir a área de tecnologia de alimentos. 



Os alunos participantes tiveram contato tanto com as novas tecnologias quanto os 
proprietários das empresas. 
 

Resultados esperados: 
Atração de investimentos na área industrial e repasse de conhecimentos para o máximo de 
pessoas possíveis, participação do estudante de Engenharia de Alimentos na feira, não 
como visitante, mas como um membro ativo. 
 

Resultados alcançados: 
Participação de mais de 40 estudantes de Engenharia de alimentos em mais 30 stands de 
empresas. Nessa participação é possível uma infinidade de contatos, dos quais surgem 
várias propostas de estágios. 
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 
extensionista; 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
 

 
 

Natureza da atividade realizada: 
Especificar o tipo da atividade desenvolvida: seminário, palestra, curso, oficina... 
Treinamento 
 

Tema: 
Treinamento dos produtores da COOPERAÇAFRÂO de Mara Rosa - GO na operação de 
equipamentos para o processamento de açafrão.   
 

Cronograma de Execução da Atividade: 
Marque com X os meses de execução da atividade até a elaboração deste relatório. 

Jan Fev Mar Abr Mai JunX 
2006 

JulX 
2006 

AgoX 
2006 

SetX 
2006 

OutX 
2006 

NovX 
2006 

Dez 

 
Público Alvo: 
Informe se a atividade foi destinada à comunidade acadêmica ou à comunidade 
externa.  Especifique o local de realização e o público, estimando a quantidade, a 
faixa etária e o gênero.  
Produtores de açafrão vinculados a COOPERAÇAFRÃO da cidade de Mara Rosa, Goiás. 
 

Descrição da Atividade: 
Descreva de forma sucinta em que consistiu/ consiste a atividade extensionista e 
indique em que consistiu a participação do(s) aluno(s). 

Foram levantados os resultados atingidos pelas pesquisas anteriores em beneficiamento 
do açafrão, e adequados à realidade da Cooperaçafrão, e em seguida, foram repassados 
na forma de treinamento teórico–prático para os produtores e colaboradores que atuam no 
beneficiamento do açafrão na Cooperaçafrão de Mara Rosa. 
 

Promotores da atividade: 
Especificar se a atividade foi promovida pelo grupo, pela IES ou por outros. 
A atividade foi promovida pelo grupo.  
 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 
Cooperaçafrão; Prefeitura Municipal de Mara Rosa, SEBRAEGO; Secretaria de Indústria e 



Comércio, Secretaria da Agricultura, UFG. 
 

Justificativa realização da atividade: 
Na justificativa, responda às seguintes perguntas:  
• Por que tomou a iniciativa de realizar a atividade?  
• Quais os benefícios da atividade para o grupo, quanto aos aspectos acadêmicos, 
culturais e sociais? 
Vários estudos sobre o beneficiamento do açafrão foram realizados pela Escola de 
Agronomia e Engenharia de Alimentos, porém se via a necessidade de repassar estes 
para os interessados, os produtores da COOPERAÇAFRÃO. Para isso, o grupo estudou o 
processamento do açafrão, adquirindo conhecimento, transformando-os para a realidade 
dos produtores. Teve contato com uma cultura diferente, levando conhecimento técnico a 
quem não obtinha.  
 

Resultados esperados: 
Extravasar o âmbito acadêmico, levando as pesquisas ao conhecimento dos produtores da 
COOPERAÇAFRÃO. Adquirir também conhecimento prático por parte dos produtores, 
ocorrendo uma troca de culturas. O trabalho espera auxiliar os pequenos produtores da 
Cooperaçafrão em processamento higiênico do açafrão e estabelecer mecanismos de 
controle de qualidade no processamento do mesmo. 
Com o treinamento, a grande potência em açafrão que Mara Rosa representa, poderá 
alcançar mais mercados, oferecendo um produto de boa qualidade.  
 

Resultados alcançados: 
Os produtores foram treinados e os resultados serão observados a longo prazo. 
 

Comentário Geral: 
Utilize este espaço para: 
• Relatar as circunstâncias que favoreceram ou dificultaram a execução da atividade 
extensionista; 
A distância entre Goiânia e Mara Rosa é um dificultador do trabalho. 
 
• Mencionar outros aspectos que julgar pertinente. 
 

 
 

4. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

Sugere-se que esta etapa do relatório seja discutida conjuntamente pelo grupo (tutores e 
alunos), de modo que as informações traduzam a compreensão de todos. 
 
4.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos alunos e do grupo 
foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

( x ) Integralmente 
(  ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 

Justifique: O Tutor esteve sempre a disposição do grupo, cumprindo mais que oito horas 
semanais. 

4.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das atividades do PET foi 
cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(  ) Integralmente 
( x ) Parcialmente 
(  ) Não foi cumprida 



Justifique: Por falta de experiência do Tutor com a sistemática do PET, foram admitidos 
bolsistas e voluntários em fase adiantada no Curso. Este fato levou a grande rotatividade, 
pois alguns já iniciariam o estágio curricular obrigatório, não cumprindo assim sua carga 
horária. 

 
4.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 
(x) Parcialmente 
(  ) Não foram realizadas 

Justifique: Nem todas as atividades foram realizadas. Por falta de experiência do Tutor no 
início do grupo foram aceitos estudantes em fim de curso, isso gerou a dificuldade de que 
logo com um ano apenas estes já estavam se preparando pra saída. Com a saída dos mais 
antigos e a entrada dos novos perdia-se o ritmo e com isso algumas atividades não foram 
realizadas. 

  

4.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional para o 
desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(  ) Integral  
(x) Parcial  
(  ) Não houve apoio 

Justifique:  

Foi disponibilizado um espaço físico muito pequeno que não é o suficiente se quer para uma 
reunião com todos os membros, quando isso acontece temos que buscar outro local. 
Dispomos apenas de um computador, o que dificulta o trabalho de busca e estudos via 
internet, e quando necessita de imprimir ou gerar documentos temos que trabalhar um de 
cada vez, isso atrasa significativamente o andamento do trabalho. 

 
4.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso de graduação 
ao qual está vinculado: 

(x) Efetiva 
(  ) Parcial  
(  ) Não houve interação 

Justifique: Todas as atividades do grupo estão atendendo a requisitos do Projeto 
pedagógico, como a interdisciplinaridade, a formação de profissionais éticos, críticos e 
criativos, e com interesse na pesquisa.  

 
4.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de acompanhamento e 
gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 
(X) Bom   (  ) Ruim 

Justifique: Não temos informação e tempo de grupo o suficiente para opinar sobre o tema.  
 
4.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET quanto ao 
acompanhamento e orientação do grupo: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 
( x) Bom   (  ) Ruim 

 

Justifique:  



O comitê local de acompanhamento do PET na UFG, tem se esforçado para estruturar-se e 
dar o suporte aos grupos. A dificuldade do comitê interno passa pelo pequeno número de 
grupos. 
 
 
5. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 
 
5.1. Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 
 
5.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no mínimo, três 
atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem indicadores da 
indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  
 

1. Projeto açafrão este é um nome geral de um projeto que é desenvolvido na cidade 

de Mara Roas GO, com os pequenos produtores de açafrão. Desde 1998 que 

diversos órgãos tem financiado pesquisas sobre o tema, envolvendo a comunidade 

de Mara Rosa. Atualmente o grupo PET Engenharia de Alimentos participa do 

projeto pesquisando e levando os resultados à comunidade de Mara Rosa, e nessa 

integração colhem informações sobre o conhecimento do produtor de açafrão.  

2. Boas Práticas de Manipulação de Alimentos. Nesta atividade o estudante estuda a 

legislação e os processos de produção de alimentos, leva os resultados dos estudos 

aos proprietários e colaboradores do restaurante, por meio de treinamentos e a 

geração de documentos relativos ao programa de Boas Práticas que vem sendo 

implementado naquele restaurante. 

3. Organização do Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centroeste ETALCO – é 

uma atividade técnico-científica onde os Estudantes tem a oportunidade de 

relacionar com industriais, técnicos e os palestrantes, assim ocorre à troca de 

experiência entre estes três elos. Academia/Empresas/pesquisadores/estudantes. 

 

5.2. Dirigidas ao Tutor  
 
5.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 
participou no ano de 2007. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

1. Membro do Comitê interno do PIBIC 
2. Representante da UFG nos Arranjos produtivos local do leite em São Luiz dos 

Montes Belos e do Açafrão em Mara Rosa. 
3. Coordenador da Semana acadêmica de Engenharia de Alimentos. 
4. Coordenador Técnico do Encontro de Tecnologia de Alimentos do Centroeste 

(Etalco) e da Feira de Fornecedores e Aprimoramento Tecnológico para a indústria 
da Alimentação (FFATIA). 

5. Palestra: Principais defeitos em queijos e suas soluções na Semana 
Acadêmica de Tecnologia de Laticínios – UEG. 

6. Palestra sobre queijos Finos no Curso de Gastronomia na Unievangélica – Anápolis 
GO. 

7. Curso de Derivados Lácteos na Semana de Engenharia de Alimentos da 
Universidade Federal de Goiás. 



8. Participação como membro de cinco bancas de defesa de dissertação de mestrado, 
duas de doutorado e três de qualificação de doutorado. 

9. Orientação de mestrado concluída: 
INFLUÊNCIA DO TEMPO DE ESTOCAGEM DO LEITE CRÚ REFRIGERADO 
SOBRE A PRESENÇA DE CMP (CASEÍNOMACROPEPTÍDEO – Henrique Esteves 
Amorim. 
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO E DA MATURAÇÃO DE QUEIJOS PECORINO 
PRODUZIDOS COM LEITE DE VACA E LIPASES DE CABRITO E CORDEIRO – 
Ana Carolina Borges Urzedo. 

10. Consultor ad hoc da Revista do instituto de Laticínios Cândido Tostes. Juiz de Fora 
MG. 

11. Membro da Comissão avaliadora do Prêmio Top Estagiário IEL/2007 - Nomeado por 
ofício pela Pro Reitoria de Graduação - Instituto Euvaldo Lodi . 

12. Organização do V Encontro do Centroeste e Norte dos GRupos PET- Programa de 
Educação Tutorial. 

13. Membro da Comissão de Avaliação e demais atividades relativas aos projetos de 
pesquisa do Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

14. Resumos em Congressos: 
a. Avaliação da vida-de-prateleira do queijo ralado e com o uso de absorvedor 

de oxigênio na embalagem – IV Conpeex UFG. 
b. Avaliação do rendimento e teor de curcumina em açafrão (curcuma longa l.) 

Cultivado em diferentes métodos de plantio após um ano de plantio -  IV 
Conpeex. 

c. Avaliação do rendimento e teor de curcumina em açafrão (Curcuma longa L.) 
cultivado em diferentes métodos de plantio- IV Conpeex. 

d. Avaliação da vida-de-prateleira do queijo ralado e com uso de absorvedor de 
oxigênio na embalagem - IV Conpeex. 

e. Comparação do resultado da lactofermentação com a contagem de bactérias 
psicrotróficas e contagem padrão em leite cru. IV Conpeex. 

f. Concentração de chumbo em alface cultivada com – Simpósio Latino 
Americano de Ciência dos Alimentos. 

g. Porcentagem de sólidos solúveis em diferentes granulometrias de café – 
Encontro Nacional de Analistas de Alimentos. 

h. Teor de nitrato em alface cultivada com diferentes – Simpósio Latino 
Americano de Ciência dos Alimentos. 

 
 
 
- Artigos completos publicados em periódicos 
 

1. ACEITAÇÃO DO PALMITO DE GUARIROBA [Syagrus oleracea (Mart.) Becc.] EM 
CONSERVAS SOB DIFERENTES ÁCIDOS ORGÂNICOS – Pesquisa Agropecuária 
Tropical (UFG), v.37 p.257-266. 2007. 

2. AVALIAÇÃO DO EFEITO INIBIDOR DA CURCUMA LONGA L., EM 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS EM RICOTA – Revista do Instituto de Laticínios 
Cândido Tostes- Juiz de Fora, MG. v.61 – p. 43-46. 

3. AVALIAÇÃO DO USO DA CURCUMA LONGA L., EM DIFERENTES 
CONCENTRAÇÔES, NA REDUÇÂO DE ESCHERICHIA COLI E ENTEROBACTER 
AEROGENES EM RICOTA - – Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes- 
Juiz de Fora, MG. v.61 – p. 38-41. 

 
5.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a metodologia que você utiliza 
na Educação Tutorial.  
- Interação com o estudante, respeitando seu conhecimento; 



- Estímulo ao estudante a criar; 
- Respeito aos limites de cada um. 
 
5.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação efetiva como 
Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas contribuições ao avanço 
qualitativo do curso de graduação ao qual está vinculado.  
- Apoio a uma visão crítica dos estudantes; 
- Busca pela melhor estruturação do setor onde ocorrem as aulas práticas; 
- Estímulo à atuação do estudante de graduação nos projetos de pesquisas dos pós-
graduandos. 
 
5.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a sua ação efetiva 
como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que tenham sido originalmente construídos 
no PET e que foram incorporados à sua prática docente junto aos demais alunos da 
graduação. 
- A discussão com os estudantes para entender melhor os interesses a serem estudado. 
 
 
5.3. Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 
 
5.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do grupo, 
indicando o evento, o local e a data. 
 
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO E TEOR DE CURCUMINA EM AÇAFRÃO (Curcuma longa 
L.) CULTIVADO EM DIFERENTES MÉTODOS DE PLANTIO. MORAIS, Manuela Barbosa 
de (1); MOURA, Celso José de (2); FONTINELLE, Luciana Reis (3); MORAES, Moysés 
Naves (3); Paula, Ydilla Oliveira de (3); BORGES , Murilo Sousa (4) - CONPEEX 2007. 
 
AVALIAÇÃO DO RENDIMENTO E TEOR DE CURCUMINA EM AÇAFRÃO (Curcuma longa 
L.) CULTIVADO EM DIFERENTES MÉTODOS DE PLANTIO APÓS UM ANO DE PLANTIO. 
MORAIS M. B. de (1). ; MOURA C. J. de (2). ; FONTINELLE, L. R. (3). ; BORGES M. S. (4). 
; PAULA Y.O. de (5). ; MORAES, M. N. (6) – SLACA 2007. 
 
AVALIAÇÃO SENSORIAL DE AGUARDENTE ARMAZENADA EM DIFERENTES 
CONDIÇÕES. OLIVEIRA, Wanessa Brandão (1); VIANA, Letícia Fleury (2); CALIARI, Márcio 
(3) – CONPEEX 2007. 
 
EFEITO DO TIPO DE MADEIRA SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO DE 
AGUARDENTE DE CANA-DE-AÇÚCAR EM DIFERENTES CONDIÇÕES DE 
ARMAZENAMENTO. SILVA-JUNIOR, Zénison Pereira (1); VIANA, Letícia Fleury (2); 
AZEVEDO, Cássia da Silva (3), CALIARI, Márcio (4) – CONPEEX 2007. 
 
VIDA DE PRATELEIRA DA PASTA DE PEQUI ACONDICIONADA EM DIFERENTES 
EMBALAGENS. RIBEIRO, Guilherme Frederico Araújo (1); GERALDINE, Robson Maia (2)– 
CONPEEX 2007. 
 
 
5.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do Tutor, 
relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos na formação 
acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 
 
O tutor estimula os petianos a terem iniciativa para resolução de problemas; 
Os petianos despertaram interesse em aprimorar o conhecimento e a capacidade de 
superar obstáculos; 
Preocupação com o bem-estar da sociedade; 



Assumir responsabilidade de contribuir para a melhoria do aprendizado.   
 
 
6. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goiânia, 07 de março de 2008. 
 
 
Assinatura de um representante do Comitê Local:  
 
_______________________________________ 
 
 
Assinatura do Tutor:  
 
________________________________________ 
 
 
Assinatura do representante dos alunos, escolhido pelo Grupo: 
 
__________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DO TUTOR 

 

Identificação: 

 
IES: Universidade Federal de Goiás/Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos 

 

Grupo: .Engenharia de Alimentos 

 

Tutor: Prof. Dr. Celso José de Moura 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 



INDICADORES 

CONCEITOS 

1 - Comprometimento com a proposta do PET  

(  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) 
FRACO 

2 - Cumprimento da carga horária semanal  (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

3 - Assiduidade  (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   ( ) REGULAR   (  ) FRACO 

4 - Cumprimento das atividades planejadas  (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

5 - Relacionamento com os integrantes do grupo  ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

6 - Domínio sobre aspectos relacionados à aprendizagem (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

7 - Domínio sobre aspectos relacionados à sua área de 

atuação profissional 
( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

8 - Domínio sobre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão 
(  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

9 - Participação individual no PET ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

10 - Participação no conjunto dos Grupos PET ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 
Para os itens 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10  - ÓTIMO ( 10,0 a 8,5)    BOM ( 8,4 a 7,0)  REGULAR ( 6,9 a 5,0)  FRACO ( 4,9 a 0,) em relação a 

uma escala de 0 a 10,0. 

Para os itens 2, 3 e 4  - ÓTIMO (100 a 80%) BOM ( 79 a 60%)  REGULAR ( 59 a 40%)  FRACO ( menos de 40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:. 07/03/2008 

Caso considere necessário explicar ou acrescentar algo, utilize este espaço: (Máximo de 400 palavras) 

Devido ao fato de na Universidade termos poucos grupos PET quando de nosso início, e à pouca 

informação disponível sobre o programa enfrentamos dificuldades de compreensão. Dificuldades 

como na primeira e segunda seleção admitir estudantes já bem avançados no curso, isso dificultou 

criar uma unidade no grupo e assim executar todas as tarefas programadas. Mas estamos buscando 

compreender melhor o programa e nos adequar para o melhor andamento do grupo, graças ao apoio 

dos outros tutores e do comitê interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DO TUTOR 

CONCEITUAÇÃO DOS INDICADORES 

 
1. Comprometimento com a proposta do PET – Compromisso com a formação acadêmica de 

qualidade, ética e cidadã dos alunos; compromisso em proporcionar aos alunos atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, e de atuação no futuro campo de atuação profissional; 

compromisso com a melhoria do curso de graduação ao qual está vinculado. 

2. Cumprimento da carga horária semanal - Dedicação de 8h/ semana às atividades do PET. 

3. Assiduidade - Comparecimento às atividades previamente definidas. As faltas só ocorrem 

excepcionalmente e são sempre justificadas. 

4. Cumprimento das atividades planejadas - Integralização das atividades definidas 

previamente no planejamento ou surgidas no decorrer da sua execução. 

5. Relacionamento com os integrantes do grupo - Respeito, consideração e cortesia no trato 

com os alunos e demais docentes; espírito de colaboração e capacidade de trabalho em equipe. 

6. Domínio do tutor sobre aspectos relacionados à aprendizagem - Utilização de linguagem 

clara e precisa na comunicação dos conceitos, na utilização dos exemplos e na formulação das 

atividades; habilidade em esclarecer as dúvidas surgidas durante a exposição de um tema, 

explicando o mesmo conteúdo com o recurso de diferentes linhas de raciocínio e com riqueza 

de detalhes; habilidade para explorar potencialidades e identificar dificuldades nos alunos; 

clareza da metodologia de gestão do conhecimento utilizado na educação tutorial. 

7. Domínio do tutor sobre aspectos relacionados à sua área de atuação profissional  
Atualidade em relação ao estágio de desenvolvimento da sua área de atuação acadêmica, 

utilização efetiva de material de apoio didático (livros, revistas, sites, artigos...) de publicação 

ou disponibilizarão recentes na sua área de formação; envolvimento com as demandas do 

mercado de trabalho da sua área de atuação profissional. 

8. Domínio do tutor sobre as atividades de ensino, pesquisa e extensão – Clareza dos 

conceitos de ensino, pesquisa e extensão no contexto da graduação e do PET; atribuição de 

igual importância às atividades de ensino, pesquisa e extensão quando da elaboração e 

execução do planejamento; participação efetiva na definição dos temas, atividades, projetos 

ou programas de ensino, pesquisa e de extensão aos quais os alunos estão vinculados; 

acompanhamento das ações de ensino, pesquisa e de extensão realizadas pelos alunos. 

9. Participação individual no PET - Interesse em participar do PET e em ser identificado como 

tutor no meio universitário; realização pessoal na execução das atividades acadêmicas 

propostas; aquisição de novos conhecimentos pedagógicos; melhoria no seu desempenho 

docente. 

10. Participação no conjunto dos Grupos PET – Participação nas atividades desenvolvidas no 

âmbito do PET: reuniões de tutores, reuniões dos Comitês Locais de Acompanhamento, 

participação em eventos locais, regionais e ou nacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

AVALIAÇÃO DO GRUPO PELO TUTOR 

Identificação: 
IES: Universidade Federal de Goiás 

Grupo: Engenharia de Alimentos 

Tutor: Prof. Dr. Celso José de Moura 
 

INDICADORES 

CONCEITOS 

1 - Comprometimento dos integrantes do grupo com a 

proposta do PET (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM  (  ) REGULAR  (  ) 
FRACO 

2 - Cumprimento da carga horária semanal (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

3 - Assiduidade ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

4 - Cumprimento das atividades planejadas (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

5 - Relacionamento entre os integrantes do grupo ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

6 - Relacionamento com o Tutor ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

7 - Coeficiente de rendimento acadêmico do grupo 

(alunos bolsistas) 
(  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

7.1 - Coeficiente de rendimento acadêmico do grupo 

(alunos não bolsistas) 
(  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

8 - Produção acadêmica (  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   () REGULAR   (  ) FRACO 

9 - Participação em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão 
(  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

10 - Inserção institucional do grupo ( x ) ÓTIMO   (  ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

11 - Apoio institucional ao desenvolvimento das 

atividades do grupo 
(  ) ÓTIMO   ( x ) BOM   (  ) REGULAR   (  ) FRACO 

12 - Aproveitamento geral do grupo (  ) ÓTIMO   ( x )  BOM   (  ) REGULAR   (  ) 

FRACO 
Para os itens 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12  - ÓTIMO ( 10,0 a 8,5)    BOM ( 8,4 a 7,0)  REGULAR ( 6,9 a 5,0)  FRACO ( 4,9 a 0,) em relação 

a uma escala de 0 a 10,0. 

Para os itens 2, 3 e 4  - ÓTIMO (100 a 80%) BOM ( 79 a 60%)  REGULAR ( 59 a 40%)  FRACO ( menos de 40%) 

Para o item 7 - ÓTIMO (100 a 80%) BOM ( 79 a 60%)  REGULAR ( 59 a 40%)  FRACO ( menos de 40%), em relação ao coeficiente 

máximo adotado na respectiva IES. Caso não seja possível calcular o Coeficiente de Rendimento do Grupo informe no espaço abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceito final do grupo: BOM 

Assinatura do Tutor:.............................................................................................................. 

 

Data:.07/03/2008 

Caso considere necessário explicar ou acrescentar algo, utilize este espaço. (Máximo de 400 palavras 

O grupo foi criado em Junho de 2006 e, por falta de experiência do Tutor foram admitidos estudantes já em 

faze adiantada do curso. Esse fato levou a uma grande rotatividade de petianos, e essa rotatividade levou a 

uma produção menor devido a falta de tempo de permanência no grupo. A rotatividade as vezes leva a 

dificuldades de se desenvolver algumas atividades programadas. Com base nessa experiência já se 

estabeleceu no grupo que não serão admitidos estudantes que esteja acima do sexto período de curso. 



 
 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL – PET 

 

AVALIAÇÃO DO GRUPO PELO TUTOR 

CONCEITUAÇÃO DOS INDICADORES 

 
 

10. Comprometimento do grupo com a proposta do PET – Compromisso com a formação 

acadêmica de qualidade, ética e cidadã; compromisso em participar de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, e de preparação para atuação no seu futuro campo de atuação 

profissional; compromisso com a melhoria do curso de graduação ao qual o grupo está 

vinculado. 

11. Cumprimento da carga horária semanal - Dedicação de 20 horas por semana às atividades 

do PET. 

12. Assiduidade - Comparecimento às atividades previamente definidas. As faltas só ocorrem 

excepcionalmente e são sempre justificadas. 

13. Cumprimento das atividades planejadas – Integralização das atividades definidas 

previamente no planejamento ou surgidas no decorrer da sua execução. 

14. Relacionamento entre os integrantes do grupo - Respeito, consideração e cortesia no trato 

com os colegas; espírito de colaboração e capacidade de trabalho em equipe. 

15. Relacionamento com o Tutor - Respeito, consideração e cortesia no trato com o tutor. 

16. Coeficiente de rendimento acadêmico do grupo - Média do coeficiente de rendimento do 

grupo, obtida pelo somatório dos coeficientes de rendimento acadêmicos dos integrantes do 

grupo, divido pelo número de integrantes do grupo, calculadas separadamente para alunos 

bolsistas e não bolsistas e considerando o último semestre cursado pelo aluno. A avaliação 

deverá ter como referencial o coeficiente máximo de rendimento acadêmico adotado na 

respectiva IES. 

17.  Produção acadêmica - Apresentação de trabalho em eventos científicos, sob a forma de 

pôster ou apresentação oral, com texto na íntegra ou resumo nos Anais do respectivo evento. 

Para efeito desta avaliação, considerar também os trabalhos ainda não apresentados, mas que 

já tenham aceitação para eventos a serem realizados até 30 de setembro de 2006. 

18. Participação em atividades de ensino, pesquisa e extensão – Atribuição de igual 

importância e dedicação equilibrada na realização das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão; participação efetiva na definição dos temas, atividades, projetos ou programas de 

ensino, pesquisa e de extensão desenvolvidos pelos integrantes do grupo; acompanhamento 

das ações de ensino, pesquisa e de extensão realizadas pelos integrantes do grupo. 

19. Inserção institucional do grupo – Participação dos integrantes do grupo em atividades que 

visem à interação entre bolsistas e não bolsistas com os discentes e docente do curso e 

graduação ao qual o grupo está vinculado, de modo a viabilizar o efeito multiplicador do PET 

sobre o conjunto dos alunos da IES; articulação do grupo com o Comitê Local de 

Acompanhamento do PET. 

20. Envolvimento institucional com o PET – Apoio da instituição para efetivar as atividades 

programadas pelo grupo e para resolver problemas identificados, acompanhamento das 

atividades pelo Comitê Local. 

12. Aproveitamento geral do grupo – Avaliação que o tutor faz do nível de desenvolvimento 

acadêmico e pessoal dos integrantes do grupo, tendo como referência: domínio da língua 

portuguesa, capacidade de falar em público, capacidade para escrever um relatório 

devidamente estruturado, domínio básico das tecnologias de informação, gosto pela leitura, 

iniciativa, espírito de exigência e capacidade de trabalhar em equipe. 

 
 
 
 
 

ANEXO 

I 



FOTOS DE EVENTOS COM PARTICIPAÇÃO/ORGANIZAÇÃO DO 
PET-ENGENHARIA DE ALIMENTOS-UFG 2006/2007 

 

 

 

 

 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
 
 
 

             
 

ETALCO 2007 

 

 

 

 

 

 

            
 

PALESTRA ETALCO 2007 

 

 

 



            
 

III EXPOLACO 2006 

 

 

 

 

            
 

ESTANDE DA UFG DESTINADO AOS PETs NA FFATIA 2006 
 

 

 

‘  

 
PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DA GRADUAÇÃO EM ESTANDES DE EMPRESAS 

EXPOSITORAS DA FFATIA 2006 



 
 

SEMINÁRIO TÉCNICO – WORKSHOP VERUS MADASA 

 

 

 

 

             
 

 
 

NÃO CONFORMIDADES DA CANTINA - IMPLANTAÇÃO DE BPF NA CATINA DA 
ESCOLA DE AGRONOMIA E ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA UFG 2007 



             
 

 

 

         
 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DO 
AÇAFRÃO 

 

 

           
 

FESTIVAL GASTRONÔMICO DO AÇAFRÃO: “AÇAFRÃO: CIÊNCIA, GASTRONOMIA E 
MERCADO” 



ATIVIDADES DE ENSINO 
 

 

 
 

PALESTRA DE DESENVOLVIMENTO PESSOAL 2007 
“EDUCAÇÃO INTERNACIONAL” 

 

 

            
 

REORGRANIZAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO MURAL INFORAMTIVO E 
IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE HOME-PAGE 2007 

 

 

 

          
 

DIVULGAÇÃO DO CURSO NA ESCOLA ESTADUAL CORAÇÃO DE JESUS 2006 



ATIVIDADES DE PESQUISA 
 

            
 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA INDÚSTRIA DE SORVETES 

 

 

 

 

                             
 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA EXTRAÇÃO DE CURCUMINA A PARTIR DE 
POLPA DE CURCUMA 

 

 

 

 

 

 
 


