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Informações do Planejamento

IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Grupo:
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Curso específico PT UFG 584991

Tutor:
ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA

Ano:
2019

Somatório da carga horária das atividades:
14200

Situação do Planejamento:
Homologado pelo CLAA

Considerações finais:
A tutoria do grupo PET Engenharia de Alimentos é feita por meio da participação direta do tutor desde o
planejamento à realização das atividades. É mantida uma relação franca e aberta entre tutor e os estudantes. A
organização do grupo, que dá o norte para tutoria incluindo da tutoria aluno-aluno, é feita seguindo um
organograma que mostra as instâncias do PET da SESU à PROGRAD (CLAA) e a partir daí inicia com o Tutor, o
Líder, o coordenador de áreas (ensino, pesquisa, extensão e estrutura). O líder é eleito pelo grupo e se encarrega de
coordenar o andamento geral das atividade e esta sempre em contato direto com o tutor. Os coordenadores cuidam
das suas respectivas atividades e buscam integrar a tríade em cada uma delas. A seguir vem o coordenador de
atividade, sua função é fazer com que seja executada a ação e para isso integra os demais membros do grupo de
maneira que em uma situação o estudante pode ser coordenador, enquanto em outra atividade ele participa como
colaborador. Esse ciclo reforça a tutoria aluno/aluno, além do aprendizado em trabalhar em grupo e dentro de uma
estrutura que fortalece o conjunto, considerando o trabalho em equipe.

Resultados gerais:
O que se espera com as atividades do Grupo PET Engenharia de Alimentos é que cada membro do grupo se
desenvolva como pessoa, estudante e profissional. O membro transmite esse desenvolvimento a outros colegas que
possam se interessar a vir para o Grupo, além de dividir no dia a dia sua competências. Espera-se que os membros
fortaleçam o conceito de trabalho em equipe. Assim, as atividades devem contribuir com a Universidade, o Curso
de Engenharia de Alimentos e a comunidade em geral. Almeja-se o crescimento individual no aspecto de interação
com outras pessoas e com outras instituições.

Atividade - PLANTANDO O SABER

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019
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Descrição/Justificativa:
A prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), possui um projeto
intitulado como ¿Projeto de Horta Escolar¿, no qual realizam oficinas que ensinam o cultivo de legumes e
hortaliças em escolas da rede publica do município, essas oficinas são realizadas pela equipe técnica da Gerência
do Programa de Alimentação Escolar. O curso de Engenharia de Alimentos abrange várias áreas de atuação dentro
da indústria, com maior foco no processamento dos alimentos, sempre com o cuidado para que os produtos
cheguem ao consumidor com qualidade e durabilidade, e não traga riscos à saúde. Ao se processar um alimento, é
necessário que sejam realizados processos de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos
(BPF¿s). A carência de conhecimento relacionado acerca desse tema é um dos fatores que facilitam a ocorrência de
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA¿s), que são causadas por alimentos contaminados. Diante disto, o PET
EngAli realizará visitas em escolas que executam o Projeto de Horta Escolar com intuito de conscientizar e
proporcionar as crianças atendidas nessa instituição de ensino conhecimentos básicos relacionados a higiene e
manipulação de hortaliças, DTA¿s, além de incluir uma visão crítica a respeito do desperdício desses alimentos e
consequentemente despertar o interesse pelo consumo dos mesmos.

Objetivos:
Promover conhecimento específico e de fácil entendimento para crianças e adolescentes, relacionados à higiene,
doenças transmitidas por alimentos e fomentar uma discussão a cerca da importância de se alimentar
adequadamente. Troca de experiências e desenvolvimento da cidadania para os integrantes do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia adotada para a realização da atividade ofertada será adaptada de acordo com as instituições de
ensino atendidas, incluindo a utilização de jogos educativos que fomentem a discussão a respeito dos temas
abordados. Para facilitar a identificação do componentes do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os petianos
participam da atividade uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Por meio dessa atividade almeja-se propiciar um bom entendimento para as crianças a cerca dos assuntos que serão
ministrados e consequentemente promover uma conscientização sobre desperdício de alimentos, aumentando o
consumo dos mesmos. Além de, proporcionar aos membros do grupo PETEngAli a ampliação de conhecimentos
adquiridos durante sua formação e desenvolvimento de consciência social enquanto profissionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada após sua execução, em reuniões administrativas, através de feedback, sugestões de
mudanças, críticas, bem como avaliar se todos os objetivos propostos foram alcançados.

Atividade - FEIRA AGRO CENTRO OESTE FAMILIAR

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A Agro Centro-Oeste consiste em uma feira de exposições da agricultura familiar do Centro-Oeste brasileiro que
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acontece anualmente e é consolidado como um espaço em que os agricultores familiares, além de apresentarem sua
produção para a sociedade, discutem as iniciativas públicas para o desenvolvimento rural. Dentro da indústria
alimentícia, o engenheiro de alimentos exerce um papel importante durante o processamento de alimentos a fim de
assegurar a produção com qualidade e durabilidade, e não traga riscos à saúde do consumidor. Desta forma, o
grupo Pet Engenharia de Alimentos auxiliará os produtores participantes da Agro Centro-Oeste familiar com a
promoção de cursos de produção de alimentos, além de abordar noções básicas de boas práticas de fabricação,
rotulagem e formas de armazenamento.

Objetivos:
Orientar os produtores participantes da Feira quanto a noções de Boas Práticas de Fabricação aplicadas a produção
de alimentos e elucidar formas corretas de acondicionamento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada com o auxilio de professores em cursos teóricos e práticos a ser definidos de acordo com
a necessidade dos produtores. Para facilitar a identificação do componentes do grupo Pet Engenharia de Alimentos,
todos os petianos participam da atividade uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Um melhor entendimento sobre BPF e métodos de conservação, tendo em vista a melhoria da qualidade dos
produtos que serão fabricados e expostos na feira, atendendo as legislações de segurança alimentar. Além disso,
proporcionar a integração entre os alunos e os expositores, por meio da troca de experiências entre os mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação desta atividade será realizada por meio de Feedbacks em reuniões administrativas a fim de possibilitar
a explanação das contribuições positivas que a atividade acarretou para os membros do PET EngAli, além de
salientar o desempenho individual de cada petiano.

Atividade - INFORMATIVO DA ESCOLA DE AGRONOMIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Informativo da Escola de Agronomia (EA) é um meio para difusão de notícias acerca da Escola de Agronomia.

Objetivos:
O Informativo tem como objetivo promover que os alunos da Escola de Agronomia (cursos de Engenharia de
Alimentos, Agronomia e Engenharia Florestal) tenham acesso a informações relevantes sobre o ambiente em que
estão inseridos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os membros do PET EngAli farão sugestões de temas para a publicação e, também, deverão escrever sobre o
assunto. O Informativo será publicado bimestralmente no site do PET EngAli e anexado ao mural do PET
localizado no Setor de Engenharia de Alimentos da UFG, além de distribuído em todos espaço acadêmico da UFG.
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Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a integração dos discentes, docentes e funcionários da EA, através da troca de informações
relevantes destes, além disso, promover também uma abordagem de temas que sejam interessantes a todos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita através de feedbacks do grupo nas reuniões administrativas e pelos discentes, docentes e
funcionários que receberam a cartilha.

Atividade - CIÊNCIA NO PARQUE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

200 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Ciência no parque é um subprojeto do programa Ciência Pop, uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, por meio
de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) em parceria com a
Universidade Federal de Goiás, a fim de promover a popularização da ciência. O grupo PET, por meio de
atividades práticas irá realizar a divulgação do curso de Engenharia de Alimentos e do grupo.

Objetivos:
Popularizar e divulgar o curso de Engenharia de Alimentos, além de expandir o conhecimento sobre diversos
assuntos da área para a população.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada pelos petianos, através de exposições e atividades práticas relacionado a assuntos
específicos de acordo com a demanda da Sedetec, em diferentes locais como terminais de ônibus, parque, mercado
municipal entre outros. Para facilitar a identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os
membros do grupo estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Através desta atividade, espera-se contribuir com a sociedade através da difusão de conhecimentos relacionados à
Engenharia de Alimentos, divulgar o curso além de uma oportunidade de aprendizado dos petianos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Realizada por meio de feedbacks em reuniões administrativas e também nos locais onde serão realizadas as
atividades.

Atividade - DESPERTANDO SEUS SONHOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Despertando Seus Sonhos é uma atividade que será executada em parceria com outros grupos do Programa de
Educação Tutorial (PET) da UFG, a fim de, demonstrar a importância em cursar o ensino superior, para alunos das
escolas da rede pública e privada de ensino, apresentando aos estudantes as oportunidades oferecidas pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) e diversas informações em relação à mesma.

Objetivos:
Estimular o interesse dos estudantes da rede pública e privada em cursar o ensino superior, contribuindo nas suas
escolhas de curso e esclarecendo dúvidas sobre a universidade assim como, as oportunidades que ela oferece. Além
de promover a integração entre os grupos PET¿s da UFG.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada em escolas estaduais e municpais, da rede pública da região metropolitana de Goiânia, através de
exposições, dinâmicas e/ou esclarecimentos sobre a Universidade e o curso em questão. Para facilitar a
identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão
uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os alunos tenham um maior conhecimento sobre a universidade e os cursos que forem apresentados,
além de mostrar a importância de ingressar em um curso superior e assim, ter uma boa execução da atividade.
Além de possibilitar aos grupos PET¿s participantes, com o desenvolvimento da atividade de extensão, o
fortalecimento do trabalho em grupo e a interação entre eles.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por meio de fichas de avaliação aplicada aos alunos, em relação aos esclarecimentos,
desenvolvimento da atividade e interesse dos mesmos a respeito do assunto.

Atividade - REUNIÕES ADMINSITRATIVAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A partir do início do semestre letivo é estabelecido um calendário de reuniões ordinárias. Nessas reuniões serão
discutidos o planejamento e andamento das atividades; feitas avaliações e resolvidas pendências 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 os membros para o
crescimento tanto do grupo, quanto pessoal. Avaliação do andamento das atividades e a participação individual dos
membros.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será estabelecido o calendário anual de reuniões a ser cumprido 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 detalhes destas, e
aos demais cabe à avaliação crítica do que é apresentado. O Tutor participará das reuniões como membro e
interferindo quando necessário para o bom andamento de crescimento individual dos discentes e do Grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
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 à gestão de equipes; crescimento quanto a
crítica e autocrítica; a interação entre a equipe. O crescimento coletivo dos membros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação aberta e direta durante as reuniões com críticas, autocríticas e sugestões para melhorias individuais e
coletivas.

Atividade - PESQUISAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2000 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
As pesquisas são uma forma de aprimorar o desenvolvimento científico e acadêmico de seus participantes. Dessa
forma serão realizadas, duas pesquisas pelo grupo, sendo uma sobre as características de bambus comestíveis e
outra sobre desenvolvido de novos produtos. O bambu é uma monocotiledônea pertencente à família Poaceae,
sendo que no Brasil encontra-se a maior diversidade de espécies dessas plantas, possuindo grande importância
econômica. Estudar as características e o processamento dessas plantas. O desenvolvimento de novos produtos é de
grande importância na indústria de alimentos ao que se refere inovação e novidades para suprir a demanda do
consumidor. Assim pretende-se desenvolver um novo produto para atender as necessidades da comunidade externa
e interna a Instituição de Ensino.

Objetivos:
Estudar as características de brotos de bambu e suas aplicações tecnológicas para a indústria de alimentos, além
desenvolver novos produtos que satisfaça as necessidades da comunidade, bem como fazer análise sensorial deste
com os discentes do curso. A realização de pesquisas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos é importante para
despertar nos petianos a curiosidade, leitura de artigos, melhorar a escrita, além de demonstrar uma possível
carreira a ser seguida.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada uma revisão de literatura para identificar as bases teóricas e científicas para realização de cada



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2019

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 05/02/2019 10:18:43 - Página 7 de 18

pesquisa. Após será realizada a identificação dos materiais necessários para desenvolvimento das pesquisas e, por
conseguinte será elaborada a pesquisa. Na finalização das mesmas, essas serão levadas a encontros científicos e
apresentadas a comunidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se o desenvolvimento técnico, cientifico e acadêmico dos membros, contribuindo assim para o aprendizado
destes e para formação de um profissional habilitado. Através da divulgação dos resultados, espera-se também
contribuir com melhorias para a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita durante todo o andamento da pesquisa através de discussões com o grupo sobre os temas
trabalhados.

Atividade - CURSOS DE EXTENSÃO EM PROCESSAMENTO DE
ALIMENTOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Os cursos de extensão, também intitulado como de Curso de Extensão em Processamento de Alimentos (CEPA),
será promovido pelo Programa de Educação Tutorial- Engenharia de Alimentos juntamente com professores da
Escola de Agronomia, e visa promover o conhecimento em processamento de alimentos, bem como práticas de
manipulação e noções de fabricação em alimentos.

Objetivos:
A atividade tem o objetivo de promover a comunidade externa noções básica de manipulação de alimentos. Além
de permitir a integração dos membros do grupo tanto com a comunidade quanto com os discentes de graduação,
pós-graduação e docentes da universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os cursos de extensão serão realizados na Escola de Agronomia e ministrados através de uma apresentação teórica
e prática, cujo tema a ser definido estará associado à tecnologia de alimentos. Para facilitar a identificação dos
membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se com a atividade disseminar o conhecimento de processamento de alimentos a comunidade externa, além
da integração dos discentes com os mesmos.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada em dois momentos. Primeiramente através do preenchimento de feedback pelos
participantes da atividade, e depois será realizada o feedback em reunião administrativa para analisar os pontos
positivos e negativos da atividade para o grupo.

Atividade - RECEPÇÃO CALOUROSA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

500 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na recepção dos calouros de 2019 juntamente com a apresentação do curso de Engenharia de
Alimentos em conjunto com a Consultoria Junior (CIPPAL), Associação Atlética Acadêmica de Engenharia de
Alimentos (A.A.A.E.A.), Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA), Grupo de Estudos em
Alimentos Orgânicos (GEPOA), a coordenação do curso e diretoria da Escola de Agronomia. Somado a isso,
durante o semestre serão realizadas aulas práticas na área de Tecnologia de Alimentos e tutoria com os calouros.

Objetivos:
Diminuir o impacto na transição entre ensino médio e universidade através do acolhimento dos calouros, além de
descobrir os principais fatores que geram evasão do curso e tentar diminuí-los.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Irá ocorrer reunião entre os grupos que participarão da atividade para definição da programação. Sendo que, no
primeiro dia de aula os calouros serão recepcionados na Escola de Agronomia e nesse momento serão entregues
crachás com os nomes. Posteriormente, eles serão levados para o Centro de Aulas Pequi onde ocorrerá uma breve
apresentação do curso e dos grupos além de cada calouro ser designado para um tutor junior do PET que os
acompanharam durante todo o primeiro semestre. Em seguida, serão realizadas dinâmicas para maior interação
entre calouros e veteranos. Ademais, na disciplina de Introdução a Engenharia de Alimentos serão realizadas aulas
práticas referentes ao curso, sendo que todas essas ações visam diminuir a evasão do mesmo. Para facilitar a
identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão
uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Visa-se despertar o interesse dos calouros pelos grupos apresentados, promover maior interação entre os calouros e
veteranos e descobrir quais são os principais fatores motivadores da alta taxa de evasão do curso e buscar meios
para diminuí-los.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizado um feedback com os calouros do curso de Engenharia de Alimentos através de um questionário.
Também será realizada uma avaliação com o grupo destacando os pontos positivos e negativos dessa atividade.

Atividade - PET CULTURAL



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2019

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 05/02/2019 10:18:43 - Página 9 de 18

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A cultura é a somatória de tradições, costumes e valores de uma população, sendo muito importante para o
desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, o PET Cultural é uma iniciativa onde serão realizadas amostras
culturais, sejam elas apresentações de música, dança e filmes, para propagar a arte e também oferecer um momento
de distração e alegria entre os discentes, docentes e funcionários da Universidade.

Objetivos:
Fazer um momento de integração entre os discentes, docentes e funcionários da universidade, além de difundir
mais a cultura neste meio, além de proporcionar momentos de distração e descanso dentro da faculdade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas três (3) edições por semestre, onde serão realizadas apresentações de música, dança ou filmes em
um espaço previamente reservado. Além disso, será feita a divulgação através de cartazes e pela internet. Para
facilitar a identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Despertar o interesse do público para amostras culturais, além da integração destes com um momento de
descontração e diversão na universidade. E também, desenvolver as habilidades dos petianos, através do contato
com os outros alunos, como o relacionamento e comunicação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita pelo público através de fichas de avaliação para saber seu nível de satisfação de cada evento,
além disso, poderão fazer propostas para os próximos eventos a serem realizados.

Atividade - CURSOS EXTRACURRICULARES

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Os cursos extracurriculares contarão com a participação dos membros do grupo juntamente com outros alunos do
curso de Engenharia de Alimentos, a fim de contribuir para um maior conhecimento dos mesmos, a partir de
técnicas que serão apresentadas, que vão além do que é visto na vida acadêmica.

Objetivos:
Contribuir para uma melhor formação acadêmica dos alunos, através da ampliação dos seus conhecimentos por
meio de apresentações de recursos que auxiliarão no mercado de trabalho.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através da demanda do próprio grupo será selecionado um tema para estudo. A atividade será realizada por um
profissional que tenha domínio do tema proposto.
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Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que todos os participantes do curso tenham um maior conhecimento a respeito dos assuntos retratados, e
uma visão melhor de como resolver os problemas que possam vir no mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizada por meio de fichas de avaliação aplicada aos participantes, em relação à metodologia, qualidade e os
objetivos alcançados do curso.

Atividade - IV WORKSHOP DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA
UFG

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1200 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O evento será realizado pelo grupo PET EngAli, contando com a colaboração de voluntários graduandos em
Engenharia de Alimentos na UFG. Neste evento, haverá palestras e minicursos de determinado tema e visitas
técnicas em indústrias alimentícias. A atividade tem o intuito de promover troca de experiências em relação ao
mercado de trabalho e a realidade vivenciada na profissão de forma a agregar conhecimentos e interação entre os
participantes do evento e profissionais convidados.

Objetivos:
Tem como objetivo promover atividades e palestras que aprofundam em temas aprendidos no decorrer do curso de
graduação voltados para o mercado de trabalho da área, assim como atividades práticas, como os minicursos. Dessa
forma, o evento propicia que os alunos da graduação adquirem conhecimentos além do acadêmico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Workshop contará com a abertura do evento e recepção dos participantes seguida de palestras com assuntos
diversos da área de Engenharia de Alimentos. Também irão ocorrer minicursos e visitas técnicas. Em cada etapa do
evento, a equipe organizadora estará dividida em determinadas funções para garantir que o evento ocorra dentro do
planejado. Para facilitar a identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do
grupo estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os participantes do evento se familiarizem a respeito do curso de Engenheiro de Alimentos, assim
como as diversas áreas que um engenheiro de alimentos pode atuar e as novidades do mercado profissional. Além
de despertar maior interesse dos graduandos no curso e complementar a formação acadêmica destes.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio de feedbacks com a avaliação dos participantes e suas opiniões sobre o evento.
Será realizada avaliação coletiva e individual da organização do Workshop em reuniões administrativas.

Atividade - JOGOS PARA ENGENHARIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Novas ferramentas de ensino estão cada vez mais sendo inseridas no contexto da Engenharia com o objetivo do
aluno se tornar responsável pelo desenvolvimento de competências e habilidades, uma dessas metodologias é a
utilização de jogos educativos, uma vez que os mesmos são capazes de aproximar o contexto complexo de
problemas no campo da engenharia com o contexto de sala de aula tornando assim o processo de
ensino-aprendizagem mais eficiente. Com isso, o PET Engenharia de Alimentos irá desenvolver um jogo educativo
para auxiliar os alunos de graduação em matérias de engenharia.

Objetivos:
Desenvolver um jogo educativo para auxiliar os alunos do curso de Engenharia de Alimentos em matérias de
engenharia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiramente, será feito um levantamento sobre as matérias a serem abordadas no jogo, e em seguida será
realizada a pesquisa de jogos que possam ser adaptados para transmitir o conteúdo definido e, com isso, inicia-se a
construção física do jogo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Almeja-se com a construção do jogo contribuir para o ensino-aprendizagem dos conteúdos de engenharia do curso
de Engenharia de Alimentos, além motivar os alunos por meio de atividades lúdicas e proporcionar uma
experiência prática que desenvolva habilidades e colabore com a compreensão de conteúdos específicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita por meio de Feedbacks, sendo eles em reuniões administrativas pelos membros do grupo
PET EngAli e outro aplicado aos estudantes que utilizaram o jogo em determinadas disciplinas ao longo do
semestre e, a partir disso, pontuar a efetividade do método utilizado e, com isso, mensurar a importância da
inclusão desta atividade em nosso planejamento anual.

Atividade - ATIVIDADES DE CUNHO COLETIVO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2019 31/12/2019
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Descrição/Justificativa:
Os membros do grupo participarão de atividades específicas do PET: CLAA (reuniões mensais realizadas na
reitoria, com discussões acerca dos PET¿s da UFG), INTERPET (Encontro dos grupos PET¿s da UFG), ECOPET
(Encontro dos Grupos PET¿s do Centro-Oeste) e ENAPET (Encontro Nacional dos Grupos PET¿s), além da
participação do grupo no CONPEEX - UFG - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão.

Objetivos:
Com a participação nestes eventos objetiva-se buscar melhorias que proporcione o crescimento do grupo, participar
de discussões sobre o desenvolvimento e andamento do programa, além da apresentação de trabalhos realizadas
pelo grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos irão participar das discussões coletivas sobre o desenvolvimento e crescimento do programa, levando
para as reuniões seus pontos de vista que proporcionem melhorias internas. Os membros também irão apresentar
aos demais PET¿s as atividades realizadas pelo PETEngAli e presenciar demais apresentações. Em todos os
eventos os membros do grupo PET se apresentam uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os membros participem efetivamente dos eventos e discussões sobre o programa, despertando seu
lado crítico para novas ideias e melhorias. Promover troca de experiências entre petianos de áreas distintas e
agregar conhecimentos ao grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em reuniões administrativas haverá um feedback sobre a participação nos eventos, avaliando o quão estes
agregaram individualmente e coletivamente ao grupo.

Atividade - PROCESSO SELETIVO

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

600 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Manter o vínculo de 12 integrantes ativos no grupo é de grande importância para o andamento das atividades
promovidas pelo grupo, pela rotatividade de membros o processo seletivo é pensado para selecionar discentes do
curso que estejam dispostos e que possam estar comprometidos com os projetos desenvolvidos. Tendo em vista a
admissão da nova equipe e a adaptação dos membros, será realizado um apadrinhamento para recepcionar e
integrar os selecionados, o qual será feito por um membro já efetivo do grupo.

Objetivos:
Selecionar novos membros, a fim de acrescentar, colaborar, e somar nas atividades do grupo. Assim como, através
do apadrinhamento dos novos membros, promover a integração e adaptação dos mesmos à equipe.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Após aprovação do edital de seleção pelo Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), serão abertas
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as inscrições para a seleção de novos membros. Onde o cronograma e todas as informações da atividade constarão
no mesmo. Para facilitar a identificação do componentes do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os petianos
participam da atividade uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Admitir de forma satisfatória os membros que apresentarem maior potencial e comprometidos á trabalharem em
prol do grupo. Bem como, promover a integração e maior adaptação à rotina e atividades promovidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada de acordo com o checklist e os feedbacks proporcionados em cada reunião de andamento
e pós-atividade, abertos a críticas construtivas e sugestões para melhoria do processo futuramente.

Atividade - ENGENHEIROS SEM FRONTEIRAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Engenheiro sem Fronteiras se trata de uma Organização não Governamental (ONG) que visa realizar ações e
projetos baseados em engenharia com a finalidade social e apresenta como objetivo principal a melhoria da
qualidade de vida das comunidades e indivíduos em situação de necessidade, contribuindo para que os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam alcançados. O engenheiro de alimentos atua em todas as etapas da
cadeia produtiva de produtos alimentícios, desde a seleção das matérias-primas até a distribuição do produto final,
garantindo ao consumidor um produto com qualidade e durabilidade, assegurando que o mesmo seja processado de
acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF¿s). Desta maneira, em parceria com a ONG o grupo
Pet Engenharia de Alimentos participará de ações que visam o Aproveitamento Integral de Alimentos (AIA) como
forma de beneficiar a comunidade.

Objetivos:
Realizar projetos ligados à atuação do engenheiro de alimentos no âmbito da utilização racional de recursos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia adotada será adaptada de acordo com as demandas levantadas pela ONG Engenheiro sem
Fronteiras. Para facilitar a identificação do componentes do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os petianos
participam da atividade uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Pretende-se desenvolver projetos e ações sociais que favoreçam as necessidades de comunidades em estado de
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atenção. Possibilitar aos membros do grupo PET EngAli a ampliação dos conhecimentos adquiridos na graduação,
por meio da aplicação de métodos que envolvam o processamento de alimentos e desenvolvimento de consciência
social enquanto profissionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atuação do grupo será avaliada através de feedbacks, ao relacionar os pontos positivos, bem como elucidar as
criticas e pontos fracos de cada petiano. Também será realizado um feedback da equipe da ONG Engenheiros Sem
Fronteiras.

Atividade - MURAL DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O mural do PET EngAli encontra-se no Setor da Engenharia de Alimentos na Escola de Agronomia e visa o
alcance dos estudantes e professores do curso. O mural será elaborado como uma ferramenta visualmente atrativa
para a comunidade acadêmica, além de ser uma alternativa das redes sociais.

Objetivos:
Divulgar eventos, notícias, estágios, dentre outros assuntos relacionados ao curso da Engenharia de Alimentos.
Convidar para as atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O mural será atualizado semanalmente com informativos relacionados ao curso de Engenharia de Alimentos e as
atividades do PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Manter os graduandos do curso atualizados sobre as atividades realizadas pelo grupo, assuntos relacionados ao
curso de Engenharia de Alimentos, oportunidades de estágio e novidades no mercado de trabalho. Proporcionar aos
leitores, a oportunidade de interagir e conhecer melhor o trabalho do grupo e o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em reuniões administrativas regulares será discutido o impacto do mural sobre a comunidade acadêmica.

Atividade - II ENCONTRO DE EGRESSOS DO GRUPO PET
ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019
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Descrição/Justificativa:
O Encontro de Egressos busca ampliar o contato entre petianos e egressos do grupo, proporcionando troca de
experiências e contribuições na formação da identidade do PET em cada membro atual. Além de contribuir com
outras atividades que o grupo realiza, pois com a atualização dos contatos, posteriormente convites para palestras e
outras atividades podem surgir.

Objetivos:
Promover networking através da troca de experiências entre os petianos atuais e os petianos egressos além de
analisar o impacto que a participação no Programa de Educação Tutorial tem na vida de quem fez parte dele.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade compreende um momento de integração entre os participantes atuais do grupo e dos egressos. Essa
etapa é importante para que os laços entre todos se estreitem e facilite os relatos sobre como o Programa de
Educação Tutorial afetou a vida de cada um.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Gerar uma rede de networking entre os petianos e egressos através da troca de experiências.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação pelo grupo irá ocorrer através de feedbacks passados nas reuniões administrativas e serão pontuados os
pontos positivos e negativos da atividade.

Atividade - CICLO DE OFICINAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

400 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A oficina é uma ferramenta que permite o aperfeiçoamento didático do aluno, onde é realizada de forma inovadora,
pois é um sistema de aprendizagem aberto e dinâmico, permitindo uma troca de informações e conhecimentos. O
ciclo de oficinas permitirá aos alunos do curso de Engenharia de Alimentos construir melhor seus conhecimentos,
além da retirada de dúvidas acerca dos assuntos trabalhados nas disciplinas do curso.

Objetivos:
Auxiliar os alunos da Engenharia de Alimentos com assuntos que tenham dificuldade durante a graduação e, assim,
procurar diminuir a taxa de evasão do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorrerá em forma de oficina, com temas pré-definidos de acordos com a necessidade dos discentes do
curso de Engenharia de Alimentos. Para facilitar a identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de
Alimentos, todos os membros do grupo estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Almeja-se contribuir com o curso de graduação, através da assistência aos alunos que tenham dificuldade em
assuntos abordados durante este, procurando assim, minimizar a taxa de evasão do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita através de fichas de avaliação aplicadas após a realização de cada oficina, onde será avaliado
também a relevância destas para cada participante. A avaliação do grupo será feita em reuniões administrativas,
sintetizando os dados recebidos das fichas de avaliação.

Atividade - III MARATONA DA ESCOLA DE AGRONOMIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A Maratona da Escola de Agronomia é um evento feito pelo grupo PET- Engenharia de Alimentos, que propõe
integrar e incitar a criatividade dos grupos de estudo dos cursos da Escola de Agronomia.

Objetivos:
Integrar os grupos de estudos da Escola de Agronomia, estudantes e professores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A maratona contará com a presença de graduandos e pós-graduandos da Escola de Agronomia da UFG, sendo eles:
os grupos de estudo e empresa Júnior. O evento será realizado em duas partes: uma competição acadêmica entre os
discentes e um dia de competições esportivas. A competição acadêmica será um espaço destinado à exposição dos
projetos e apresentação das atividades e dos diferentes grupos. Quanto à competição esportiva, essa será realizada
através de brincadeiras para estimular a intereação entre todos os participantes. Para facilitar a identificação dos
membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a integração entre os núcleos de estudo da Escola de Agronomia, entre alunos e professores,
assim como, o conhecimento da área de atuação de cada núcleo e de seus trabalhos realizados. Troca de
experiências e ideias entre os estudantes. Melhoria da sociabilidade dos alunos. Complementar a formação
acadêmica quanto à apresentação de trabalhos e possíveis publicações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizado o feedback em reuniões administrativas e também com os participantes da Maratona.

Atividade - MANUTENÇÃO DO SITE E REDES SOCIAIS DO
GRUPO PET ENGNEHARIA DE ALIMENTOS
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
É fato que as redes sociais atualmente são usadas além do intuito de se divertir, há também um propósito de
divulgação, seja de projetos, da vida pessoal ou de compra e venda. Com isso, o grupo PET Engenharia de
Alimentos, se propõe a usar desses meios a fim de compartilhar as atividades realizadas, comunicar com a
comunidade externa e interna e disseminar o conhecimento à sociedade.

Objetivos:
Publicar eventos, oportunidades e atividades à serem realizados. Apoiar o aluno e o egresso do curso de Engenharia
de Alimentos, mostrando a ampla área de trabalho de um profissional. Divulgar e convidar os estudantes a
participarem das atividades realizadas pelo grupo. Participar de plataformas de comunicação com outros grupos
PET¿s, a fim de discutir possíveis parcerias e criação de novos eventos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade se realizará durante todo o ano, onde serão realizadas postagens semanalmente das atividades, com
uma breve descrição e fotos do acontecimento. Divulgação de eventos promovidos pelo grupo, pela Escola ou pela
Universidade. Compartilhar notícias da área de Engenharia de Alimentos, além de promover comunicação entre os
discentes e a comunidade externa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se a divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos. Fomentar nos alunos
da graduação o interesse em participar de eventos da área, assim como participar do grupo. Manter a comunidade
acadêmica atualizada de eventos, oportunidade de estágio, mercado de trabalho. Assim como, promover a
integração e comunicação dos leitores com o grupo e o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será medida de acordo com o número de visitações, comentários e curtidas das postagens, analisando o
impacto observado na comunidade digital. Nas reuniões administrativas serão levadas as demandas das redes
sociais, e discutida com o grupo a impressão da mesma, assim adequando a atividade de acordo com a avaliação da
equipe.

Atividade - MASTERPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O MasterPET, será inspirado na versão de um talent show de culinária brasileiro. Uma competição na qual alunos
do curso de Engenharia de Alimentos terão que produzir o melhor prato vence. A atividade vai de encontro à
cultura dos participantes, e a forma de processamento caseiro inserida em cada uma, esta será realizada em
comemoração ao dia do Engenheiro de Alimentos a fim de expor uma das áreas de atuação.
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Objetivos:
Integrar os graduandos, pós graduandos e professores do curso de Engenharia de Alimentos. Apresentar aos
participantes uma das diversas áreas que o profissional poderá atuar, e assim comemorar de maneira descontraída o
dia do Engenheiro de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em comemoração ao dia do Engenheiro de Alimentos. Será aberto um edital de seleção
dos participantes, explicando como será desenvolvido, o qual alunos da graduação, terão a oportunidade de
preparar um prato para os jurados. Os participantes receberão uma quantidade limitada de tempo para preparar o
prato. Os jurados saboreiam o prato e escolhem o melhor. Para facilitar a identificação do componentes do grupo
Pet Engenharia de Alimentos, todos os petianos participam da atividade uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a integração entre os discentes e docentes do curso de Engenharia de Alimentos, através da
comunicação e descontração. Além de estimular a participação dos graduandos em eventos promovidos pelo grupo.
Espera-se também propiciar nos participantes troca de experiências, encorajar a competitividade e melhoria da
sociabilidade entre os alunos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será medida de acordo com as fichas de avaliação dos participantes. Feedback em reuniões
administrativas.


