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Quem Somos? 

 Somos um grupo de alunos regularmente matriculados no curso de Enge-

nharia de Alimentos da UFG, orientados por um professor-tutor e todos inte-

grantes de um programa acadêmico do MEC, o PET (Programa de Educação 

Tutorial). Este programa tem objetivo a melhoria do ensino de graduação, a for-

mação acadêmica ampla do aluno, a interdisciplinaridade, a atuação coletiva e o 

planejamento e a execução, em grupos sob tutoria, de um programa diversifica-

do de atividades acadêmicas. 

 O PET objetiva envolver os estudantes que dele participam num processo 

de formação integral, propiciando-lhes uma compreensão abrangente e aprofun-

dada de sua área de estudos. 

Criação do  

PET  Engenharia de Alimentos 

 A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de 

Goiás (UFG) divulgou para todas as unidades acadêmicas um edital, 

no primeiro semestre de 2006, e a Escola de Agronomia UFG convocou 

todos os cursos da unidade que apresentasse interesse para uma reunião. 

No curso de Engenharia de alimentos o professor Dr. Celso José de Mou-

ra  se dispôs a fazer uma proposta, que foi aprovada pela UFG e em se-

guida nacionalmente. 

Professor Dr. Celso relata que durante seu mestrado e doutorado, na 

UFLA, teve contato com alguns grupos PET e se interessou pela for-

ma de trabalho. 

 O grupo recebeu o nome de PET Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás (PET EngAli) e iniciou com 4 

alunos. Ele foi o segundo grupo PET do curso de Engenha-

ria de Alimentos criado no Brasil e o terceiro na UFG, 

sendo que,  suas atividades foram iniciadas em junho de 

2006. Após um ano de existência  foram selecionados no-

vos integrantes até atingir o total de até 18 integrantes (12  

bolsistas e 6 voluntários). 

  No início, algumas dificuldades foram 

enfrentadas. A estrutura de alocação não existia e 

o espaço da sala do professor Celso era dividido com 

o centro acadêmico e a empresa Junior (CIPPAL). 

Após um período foi conseguido um espaço de 3m², 

para onde foram realocados os três grupos que tinham 

um bom relacionamento entre si, desenvolviam ativida-

des em comum e específicas a cada um.   



 Posteriormente, o tutor solicitou à PROGRAD e foi concedida 

toda a estrutura de informática, mesas e armários. Logo o espaço ficou pe-

queno para os novos materiais e o grupo foi realocado para uma sala de aula 

que existia no Setor de Engenharia de Alimentos, onde atualmente é o labora-

tório de panificação. O prédio precisou ser reformado e o grupo foi para 

um espaço na Sala de Leitura da escola de Agronomia onde ficou 

até o ano de 2016.  

 O PET EngAli apresentou a ideia de se definir um espaço 

para que todos os grupos da escola e então foi criado o Núcleo de 

Desenvolvimento Estudantil (NUDE), hoje Centro de Desenvol-

vimento Estudantil (CDE). Desde seu surgimento, até o 

ano de 2016, o grupo foi tutorado pelo professor Dr. 

Celso José de Moura e a atual tutora é a professora Dra. 

Adriana Régia Marques de Souza. 

  



Passeio Ciclístico da Família 

 

 Relato da Petiana egressa Sabrina: 

 “Fazer parte do grupo PET Engenharia de Alimentos foi uma das 

melhores experiências que pude ter durante a graduação na UFG. 

Tive a oportunidade de participar de muitas atividades que me desen-

volveram muitas habilidades como liderança, compromisso, respon-

sabilidade, trabalho em equipe e determinação, além de aprender que 

é preciso superar os desafios para o sucesso do que planejamos e 

executamos em grupo. Conheci e convivi com pessoas incríveis. 

Uma das atividades que participei em conjunto com outros membros 

do grupo na coordenação foi o Passeio Ciclístico da Família, essa 

atividade nos permite levar um pouco do nosso trabalho para a co-

munidade externa à Universidade. Para realização do passeio traba-

lhamos em parceria com demais grupos PET da UFG e UEG, parce-

ria muito importante para uma maior integração entre os membros 

dos grupos, possibilitando firmar novas parcerias em outras ativida-

des.” 

Considerando a busca de integrar a Universidade e a comunidade  

em seu entorno é realizado há mais dez anos o passeio Ciclístico da Família por  

grupos da UFG e moradores do conjunto Itatiaia, o bairro mais próximo ao  

Campus II. A atividade foi iniciada no ano de 2005 e vem crescendo em número de  

participantes e parceiros a cada ano.  

 

  O passeio ciclístico é realizado durante a se-

mana da árvore ou nas datas próximas do dia mundi-

al sem carro, são desenvolvidas atividades de cons-

cientização para a preservação ambiental, além de rei-

vindicarem do poder público o apoio para criar condi-

ções estruturais para o uso da bicicleta como meio de 

mobilidade urbana em Goiânia. Além das ações já ci-

tadas o passeio tem 

também um aspecto 

assistencial que é a do-

ação de alimentos para 

famílias necessitadas 

da região norte de Goiânia.  



Workshop da Engenharia de Alimentos 

 O Workshop de Engenharia de Alimentos é realizado anualmente pelo Pro-

grama de Educação Tutorial Engenharia de Alimentos (PET EngAli) juntamente 

com outros grupos da Engenharia de Alimentos da UFG.  

 

 O evento tem por objetivo promo-

ver, por meio de palestras e minicursos, 

uma maior interação entre os estudantes, 

professores e profissionais ligados à pro-

dução de alimentos, além da troca de ex-

periências e conhecimentos entre os parti-

cipantes expondo temas que não são tra-

tados no dia a dia do curso nas áreas de 

ciência e tecnologia de alimentos, formação pessoal e empresarial. Além de contar 

com o apoio de empresas parceiras que a cada dia apoia mais os eventos promovi-

dos na universidade. 

 Para os participantes 

em si, as duas  edições do 

evento já realizadas foram 

de grande sucesso. Foi 

possível discutir vários 

temas relacionados à área 

de graduação, onde cada 

um teve a oportunidade de 

trocar informações e de ter 

uma visão de mercado de trabalho onde atuarão futuramente, tendo assim um mai-

or enriquecimento pessoal e profissional. 

Relato do Petiano egresso Marcus Vinicius: 

 “São dois anos de PET que para mim foram essenciais. 

Além de contribuir para a minha formação acadêmica, o pro-

grama foi o pivô para que eu compreendesse um pouco mais 

sobre o curso e sobre a área de atuação de um engenheiro de 

alimentos.  

 Estando a frente da organização do I Workshop da En-

genharia de Alimentos, tive a oportunidade de conhecer pro-

fissionais renomados da área de engenharia de alimentos, pos-

sibilitando futuras oportunidades profissionais e/ou estágios.” 



 Relato da Petiana egressa Mariana: 

 “Meu nome é Mariana, entrei na gradua-

ção para o curso de Engenharia de Alimentos 

no ano de 2014 na Universidade Federal de 

Goiás. Participar do Programa de Educação 

Tutorial (PET) foi uma vontade que surgiu 

desde o início da graduação e sempre me esti-

mulou a procurar métodos para participar do 

programa. No início de 2015 ingressei no PET 

EngAli e desde do início o programa me pro-

porcionou experiências incríveis e únicas, além 

de lidar com uma adversidade de situações re-

lacionadas ao curso de engenharia de alimen-

tos e experiências/ensinamentos para a vida. 

 No ano de 2016 surgiu a oportunidade de 

participar da XIV JORNADAS JÓVENES 

INVESTIGADORES – “Desafios Contemporâneos dos Jovens Investigadores no De-

senvolvimento da Ciência da América Latina”, que aconteceria em São Pedro, SP.  

O evento ocorreu nos dias 24 a 26 de outubro de 2016, houve a participação dos alu-

nos da Universidade Federal de Goiás (UFG), em que no total foram onze (11) alunos. Na 

qual, representei o Programa de Educação e Tutorial da Engenharia de Alimentos (PET 

EngAli), expondo um trabalho na área de pesquisa e extensão, que surgiu através de uma 

demanda do evento da Agro Centro-Oeste, com o tema “Condições microbiológicas de 

utensílios em uma fábrica de rapadura” 

Jornada de Jovens Pesquisadores - AUGM 

 Criada em 1993, a Jornada Jóvenes Investigadores é um espaço anual que 

reúne centenas de jovens pesquisadores de várias universidades membras da Asso-

ciação de Universidades Grupo Montevidéu (AUGM) e atende a uma das priorida-

des da Associação: a formação de profissionais qualificados e cidadãos comprome-

tidos com a realidade atual América Latina. 



 Participar da AUGM foi único e marcante. Houve uma troca de experiências incrível 

com estudantes de diferentes áreas de toda a América Latina. Trocam de conhecimentos cien-

tíficos, humanos, além dos laços de amizades criados durante toda a jornada. Foi maravilhoso 

poder representar o PET Engenharia de Alimentos da UFG neste evento, que possui bastante 

credibilidade, além de apresentar um trabalho de bastante significância no contexto Universi-

dade-Sociedade. 

 Posso dizer com toda certeza, que o Programa de Educação Tutorial, juntamente com os 

tutores e petianos que pude conviver e trocar experiências, fez total diferença para a minha 

vida, para o meu crescimento profissional e pessoal.” 

Calourosa 

 A Calourosa é uma atividade de recepção que tem por objetivo proporcionar as 

boas vindas aos calouros do Curso de Engenharia de Alimentos de forma afetuosa para 

facilitar seu ingresso na universidade. A fim de apresentar o curso com aulas práticas, 

incentivando-os a participarem das oportunidades que a Universidade oferece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 A realização dessa atividade envolve todos os grupos da engenharia de alimentos. 

São  realizadas também, além de um café da manhã com os pais junto com os professo-

res da Escola de Agronomia, dinâmicas e um almoço entre alunos e professores para 

promover uma interação desde o início com os envolvidos do curso de Engenharia de 

Alimentos da UFG. 



Relato dos Tutores 

 "Falar sobre o PET é algo fácil. Desde o início de 

minhas atividades na UFG, como professora substituta 

em 2007, acompanho o trabalho do grupo. Quando em 

2008, me tornei professora efetiva, fiquei mais e mais 

próxima, sempre participando de atividades e entenden-

do a importância do PET para o curso e para vida dos 

petianos. Foi aí que percebi que de todas as possibilida-

des que a Universidade me oferecia: pesquisa, ensino, 

extensão e atividades administrativas, o que eu queria era 

o PET. Era esse o trabalho que fazia meus olhos brilha-

rem.  

 O prof. Celso sempre desempenhou um trabalho 

magnífico com os petianos, e sempre os levou ao limite, 

com suas indagações e questionamentos. Provocações 

nem sempre entendidas por eles naquele momento, mas 

que os faziam amadurecer e sempre buscar algo mais. Eu 

olhava tudo aquilo com muita admiração. É claro que 

não tinha coragem de dizer isso ao Celso, apesar da nos-

sa amizade. E foi só depois de algum (muito!!) tempo 

que assumi isso publicamente. Mesmo o período que es-

tive fora da UFG, 2013 e 2014, em Cooperação Técnica 

com a UFT, não foi suficiente para que o PET fosse apa-

gado da minha mente. Lá, tive a oportunidade de traba-

lhar bem próxima ao grupo da UFT, e até pensei em con-

correr a tutoria, porém era impossível, pois tinha data 

para retornar a UFG.  

 Só posso dizer que estar hoje na tutoria desse excelente grupo só me traz orgulho. 

Tenho total discernimento das responsabilidades que tenho e mais ainda, dar continuida-

de a um trabalho tão primoroso quanto o do prof. Celso não será fácil. Há quase 1 ano 

na condução do grupo, já percebo o quanto o PET me fez e me faz melhor. Trabalhar a 

formação pessoal dos alunos é um dos principais focos do programa, porém essa trans-

formação acontece com a gente, tutor. Respeitar as diversidades que existem dentro do 

grupo, trabalhar as diferenças e perceber no olhar dos petianos, a vibração e alegria com 

a finalização de cada atividade planejada, é maravilhoso. A cada pequeno passo que fa-

zemos juntos, cada um deles cresce como profissional e principalmente como pessoa, e 

fazer parte disso é maravilhoso." 

Adriana Régia Marques de Souza 



Celso José de Moura 

 Tive meu primeiro contato com o PET durante o Mestrado e Doutorado na UFLA, onde 

via os estudantes destes grupos em uma forte ação, com muita iniciativa e proatividade. Em 

2006, quando foi publicado um edital para criação de novos grupos, não tive dúvida de que 

poderia ser a realização do sonho de criar um espaço e condições para o desenvolvimento de 

estudantes. Até então não sabia que na UFG já existiam dois grupos, Enfermagem e Geografia, 

me inscrevi e fomos contemplados para a Criação do Grupo "Pet Engenharia de Alimentos", 

sendo o terceiro grupo da Universidade e o segundo de Engenharia de Alimentos no Brasil. 

 A motivação central de criação do grupo era de criar meios para o desenvolvimento de 

Estudantes e, claro, com a maior participação estudantil, uma busca de melhorias para o Curso, 

pela ação positiva com resultados que pudessem 

levar a mudanças. 

  

 Fiquei no Grupo de julho de 2006 a julho de 

2016. A saída do grupo se deu em função de uma 

alteração na legislação pelo MEC, que estabeleceu 

que um tutor pode ficar por 3 anos renovável por 

mais 3. Em julho de 2016 saíram a maioria dos Tu-

tores experientes do Programa de Educação Tutori-

al.  

  

 A filosofia da educação tutorial pressupõe a 

participação efetiva e cúmplice entre Tutor e estu-

dantes, isso eleva o aproveitamento estudantil e 

permite ao tutor desenvolver métodos e meios de 

agir respeitando limitações de cada estudante  le-

vando-o ao crescimento pessoal e profissional ao 

nível da grande maioria dos membros do grupo. O 

PET cria grupos com formas de ação e pensamen-

tos diferentes e que possam disseminar essa ideia 

junto a outros estudantes, além ter autoridade para 

apontar possíveis falhas no andamento do Curso e 

apontar melhores rumos. 

 

É perceptível no dia a dia do Curso ver a di-

ferença em sala de aula de um aluno membro do 

PET e os não membros.  A forma de trabalho no 

PET leva o estudante  a se diferenciar quando vai 

ao mercado de trabalho, pois ele teve oportunidade 

de desenvolver as habilidades de iniciativa, criativi-

dade, liderança, trabalho em equipe, a criticar e ser 

criticado. Isso faz uma formação de uma pessoa 

diferenciada, percebida pelo mercado de trabalho. 

 

 Tive uma importância na mudança das pessoas ao dar oportunidade e respeitar o tempo 

de cada um, dando a chance de que cada um desenvolvesse dentro de seus limites, além de co-

brar pro atividade e iniciativa e dando a esses a oportunidade de exercer essas habilidades. 

Meu papel também era o de ouvir a auxiliar na definição de rumos. 

  

   

 



Aula Prática Para os Calouros do Curso de 

Engenharia de Alimentos  

 Com o intuito de minimizar a evasão dos alunos no curso de Engenharia de Ali-

mentos ao ingressar na Universidade, o PET Engenharia de Alimentos (PET EngA-

li) promoveu uma aula prática de Fabricação de Queijo Minas Frescal, que auxilia o 

calouro no processo de adaptação recebendo-os com afetividade, alegria e entusiasmo. 

Assim, com o propósito de transformar positivamente a imagem do curso essa ativida-

de foi realizada nos dias 03 e 10 de maio de 2017. 

 

          

   

 

 

 

 

 

   Figura 1 - Momentos da aula de Fabricação de Queijo Minas Frescal. 

 

 Durante o período de aulas de Introdução a Engenharia de Alimentos, 

da Professora Doutora Adriana Régia Marques de Souza, a turma foi dividida em dois 

grupos que em dias separados participaram de aulas práticas no laboratório de Leite e 

Derivados. Os petianos montaram roteiros para as aulas e instruíram os alunos quanto 

aos procedimentos realizados e também aos equipamentos e funcionamentos do labora-

tório. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2 - Primeira turma de Introdução a Engenharia de Alimentos. 



Divulgação da Engenharia de Alimentos em 

escolas de Goiânia 

O projeto de Divulgação do Curso de Engenharia de Alimentos em Escolas 

de Goiânia foi desenvolvido pelo PET EngAli no ano de 2008 e teve como objeti-

vos a valorização do curso de Engenharia de Alimentos da UFG e o aumento da 

demanda pela procura do mesmo nos vestibulares da universidade. 

A atividade consistiu em levar aos alunos de ensino médio, tanto de esco-

las públicas quanto de escolas particulares de Goiânia, informações acerca do cur-

so de Engenharia de Alimentos, apresentando a área de atuação do profissional 

como uma boa opção para o mercado de trabalho e mostrando os conhecimentos 

necessários para a área, por meio de informativos e palestras realizados pelos pró-

prios petianos. Tendo em vista que o mesmo é, ainda hoje, um curso de graduação 

relativamente novo no país e sobre o qual a população não possuí muito conheci-

mento. 

A atividade contribuiu para aumentar o contingente de pessoas as quais 

conhecem a respeito da carreira do Engenheiro de Alimentos e a valorização do 

curso de graduação, tornando-o mais conhecido e acessível aos alunos em fase de 

vestibular. 
 



I Encontro dos Grupos PET Engenharia de   

Alimentos, realizado pelo PET da Universidade 

Federal de Lavras 

 Nos dias 13 e 14 de Outubro, o PET EngAli teve orgulho em participar do "I 

encontro dos grupos PET Engenharia de Alimentos" realizado pelo PET da Uni-

versidade Federal de Lavras, “Intercâmbio de Ideias”. O encontro teve como 

objetivo a troca de experiências entre os PET da UFT, UFLA e UFG e foi de suma 

importância o aprendizado adquirido e as novas amizade. 

 Durante o encontro ocorreu uma visita ao polo do café, localizado dentro da 

própria Universidade, onde foi demonstrado diferentes técnicas de fabricação do 

café que influenciam no sabor e nos aspectos visuais. Também teve degustação do 

café e brigadeiro de café. 

 Além da troca de experiências foi realizado de forma discursiva e objetiva 

através de slides, onde cada PET mostrou suas atividades realizadas durante todo 

o ano e também a forma como cada um elabora seu organograma.  

A segunda edição ocorrerá em Goiânia em meados de 2018. Sendo objetivo 

abranger outros PETs engenharia de alimentos do país, assim garantiremos mais 

visibilidade ao programa. 



Visitas Técnicas à Indústrias de Alimentos 

O grupo PET Engenharia de Alimentos realizou ao longo de sua trajetória, 

várias visitas técnicas a indústrias de alimentos. Essas atividades estão fundamenta-

das no princípio de ampliar o conhecimento na área, mediado por um contato in 

loco com a realidade do dia a dia de um profissional na indústria de alimentos. 

Nos anos de 2012 e 2013, o grupo visitou, dentre outras, as empresas Cris-

tal Alimentos, COMPLEM (Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morri-

nhos), e Granol. Sendo, por todas elas, muito bem recebido e tendo a oportunidade 

de conhecer os produtos e processos de produção, além de ter contato com os enge-

nheiros de alimentos e gestores da qualidade das indústrias, com os quais puderam 

aprender mais e tirar dúvidas sobre estágios, programas trainee e etc. 

Segundo os petianos envolvidos nessa atividade, através das visitas técnicas 

é possível aliar os conhecimentos teóricos tendo contato com suas aplicabilidades 

práticas. 

Visita à Cristal Alimentos, em 04 de 

Junho de 2013. 

Visita à COMPLEM, em 23 

de Agosto de 2013. 



 

Ciclo de Palestras 

 É uma atividade de cunho extra curricular, definida como uma sequência de 

palestras diferenciadas com temas novos e atuais, que podem ou não fazer parte da 

grade curricular do curso, mas que venham acrescentar conhecimento aos estudan-

tes. O ciclo tem como objetivo promover uma maior visão da área de trabalho, 

permitir o conhecimento do mercado e das atividades que estão prosperando, além 

de acrescentar conhecimento que será ministrado em sala de aula permitindo, as-

sim, desenvolver o senso crítico para exposição de opiniões futuras. 

 

Palestra: "Como se preparar para processos seletivos‟‟ (29/05/2014). 

 



Mesa Redonda 

 A mesa redonda tem como objetivo apresentar aos alunos do curso de Enge-

nharia de Alimentos as diversas áreas de atuação no mercado de trabalho, já que o 

curso na Universidade Federal de Goiás – UFG tem historicamente um número alto 

de evasões, por diversos motivos. Com isso, o PET EngAli organiza todos os anos 

a mesa redonda, atividade em que são convidados diversos engenheiros de alimen-

tos que atuam em diferentes áreas abrangidas pelo curso, no qual os mesmos ex-

põem os relatos e experiências dentro da universidade e depois nas suas áreas de 

atuação no mercado de trabalho. Como resultado os alunos sentiram-se estimulados 

para participar mais ativamente das oportunidades oferecidas dentro da universida-

de como os grupos de estudo, empresa Júnior, intercâmbios, programas trainees, 

estágios e centro acadêmico, o que reduz drasticamente o desinteresse e evasão dos 

alunos, comprovando o sucesso da atividade. 

 

 

 

 

Figura 1. 2ª mesa re-

donda: „O profissio-

nal que a indústria de 

alimentos dese-

ja.‟ (2013). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2. Palestrantes, 

professores e integrantes 

do grupo PET EngAli 

durante a mesa redonda 

(2016). 



 

Visita Técnica Friboi - Meike Barp                 

“Para iniciar a visita técnica ao Frigorífico do Grupo JBS, Friboi, trocamos 

nossa roupa por vestimenta e acessórios de segurança adequados. 

Observou-se primeiramente os animais confinados em uma espécie de cur-

ral, onde permanecem em dieta hídrica por entre 12 e 24 horas antes do abate. Du-

rante este tempo os bovinos são submetidos a banhos de aspersão com solução de 

água e água sanitária (esse procedimento visa o bem-estar animal e ainda a limpe-

za parcial da pele).  

Notou-se que os animais ficam calmos diante desse procedimento. O local 

é arejado, limpo e não possui insetos. 

Em seguida observamos o abate dos animais (choque elétrico seguido do 

sangramento). Alguns animais eram sangrados sem estarem totalmente inconsci-

entes ou com reações nervosas. Este procedimento é feito de forma muito rápida. 

Nesta etapa os funcionários estão expostos a muita umidade (pois jatos de água 

são aplicados nos animais). 

Com os bovinos já pendurados o sangramento diminui bastante. Inicia-se a 

retirada do couro, o corte da cabeça e a separação das carcaças. Essas etapas tam-

bém chamaram minha atenção pela maneira rápida como são realizadas. 

Os funcionários em pé e realizando movimentos repetitivos também cha-

maram minha atenção.  

Nesta etapa já é possível observar o grande uso de água, a presença cons-

tante de muito sangue no chão e cheiros muito fortes. 

A etapa seguinte consiste na separação dos miúdos. A produção tem nesta 

etapa um maior número de mulheres na linha de produção (por ser um trabalho 

menos pesado). O aproveitamento de miúdos é uma etapa importante para que se 

obtenha um maior lucro sobre a matéria-prima e evitar o desperdício. 

No setor de bucharia e triparia o cheiro é muito forte e há uma maior utili-

zação da água.  

Observamos as câmaras frias, onde as carcaças são armazenadas. Havia a 

proteção nos cantos das mesmas. Ainda observamos o processo de embalagem e 

armazenagem das carnes maturadas. Nesses locais os funcionários estão com aga-

salhos mais pesados, já que o frio é intenso. 

A empresa segue um rigoro-

so controle de boas práticas de pro-

dução. O uso de uniformes, botas, 

tocas, luvas e capacetes são cumpri-

dos por praticamente todos os funci-

onários (em alguns setores não ha-

viam funcionários com luvas). Al-

guns pontos de risco, como fios a 

serem instalados e água acumulada 

em local inadequado, foram consta-

tados. 

 

Relato da Petiana egressa Meike Barp 



 

Visita Técnica Friboi - Meike Barp  

A desinfecção das botas e a lavagem das mãos é feita de forma frequente na 

entrada e saída dos setores. O uso do papel toalha poderia ser reduzido instalando-

se máquinas de secagem das mãos. Durante nossa passagem pelos setores, não es-

tavam sendo realizadas limpezas com jatos de água, mas as salas estavam com um 

nível de limpeza satisfatório, já que o fluxo de passagem das carnes é relativamente 

rápido. Em alguns cantos haviam pedaços de carnes caídos no chão. 

A parte externa à linha de produção foi extremamente interessante de ser 

observada. O tratamento de dejetos (separados entre linha verde - bucharia e limpe-

za dos animais - e vermelha – água com sangue) mostra o quanto o custo de produ-

ção pode ser reduzido se projetos de sustentabilidade forem desenvolvidos dentro 

de empresas. O sebo produzido também passa por um tratamento para que seja en-

caminhado para fábricas que o utilizem como matéria prima. 

A visita atingiu os objetivos pois foi possível observar o funcionamento do 

frigorífico antes, durante e após a entrada da carne animal na linha de produção.” 

 

Relato do Petiano egresso Tomás: 

 “Quando entrei no PET, nunca imaginei o quanto poderia aprender ou ensi-

nar, o quanto cresceria e quantas amizades faria, não passava pela cabeça que faria 

parte de tudo isso, e no que o PET passaria a significar para 

mim. O PET é cheio de peculiaridades e pessoas determina-

das a cumprir seus objetivos, a interdisciplinaridade do pro-

grama é capaz de realizar os mais diversos desafios, seja 

conviver com pessoas e ideias diferentes, ou se deparar com 

situações adversas, afinal, nem sempre tudo ocorre como 

planejado, por isso, nós petianos sempre temos que possuir 

uma dedicação e persistência extra. Para mim, ser petiano é 

fazer de tudo um pouco, conversar sobre política, universi-

dade e matérias, mas também é falar sobre festas e séries, é 

ter compromisso social e ético, disseminar conhecimento e 

ter aprendizagem ativa, é fazer dele sua segunda casa, é ser 

pesquisa, ensino e extensão.” 



 

Reunião de Avaliação 

 Todo final de semestre os integrantes do PET EngAli se reúnem para avali-

ar, discutir e melhorar o desempenho de cada petiano, nela são discutidos atributos 

como iniciativa, trabalho em equipe, liderança, compromisso com o grupo, relaci-

onamento interpessoal entre outros. É de grande importância para o desenvolvi-

mento pessoal e coletivo, já que são discutidas as qualidades e defeitos de cada 

um, assim como do grupo, buscando sempre o desenvolvimento mútuo. 



  Vivência de Petiano 

Estar no PET é um privilégio acadêmico. 
É dividir uma sala, projetos e pensamentos com  1 tutor e pelo menos mais 12 estu-

dantes; 
Estudantes esses que talvez nem nos trocassem um “Bom dia” nos corredores da 

universidade. 
Mas apesar das diferenças, o PET os presenteia como amigos. 

  
Estar no PET é ter uma graduação diferenciada. 

É abrir horizontes no Ensino; 
Se aprofundar na área com a Pesquisa; 

Contribuir com a sociedade e ao mesmo tempo gerar ciência com a Extensão. 
  

Estar no PET é estar na luta pela qualidade do ensino superior. 
É conhecer diversos sotaques. 

E nessa diversidade se unir, discutir, questionar, erguer as mãos, votar.  
Se inconformar. 

  
É frio na barriga da atividade em desenvolvimento, 

e satisfação na execução. 
  

É enxergar o tutor como uma figura quase que paterna, 
E os Petianos irmãos. 

  
É choro na despedida, 

E gratidão para toda a vida. 
 

É Gestão. 
É Formação. 

É o PET, é o PET, É o PET... 

 Esses versos resumem o meu sentimento de quase 3 anos como parte do grupo 

PET EngAli. 

  Os benefícios são inúmeros, e talvez, nenhum outro programa consiga beneficiar 

como tal. 

 Hoje, formada há 2 anos posso comprovar os resultados adquiridos através do 

grupo de forma prática, começando pelo destaque no currículo e nas entrevistas, até 

nas minhas características como profissional: saber lidar com colaboradores desde 

chão de fábrica até o presidente (situação muito comum para Eng. de Alimen-

tos),   saber dar e receber feedback, reagir de forma segura em situações de conflito e 

tomada de decisão. 

 Além disso, as relações interpessoais foram muito importantes, ao todo foram 10 

eventos que participei (entre Interpets, Eco(n)pets, Enapets e AUGM), até hoje mante-

nho contato com diversos petianos que eram de outros grupos que conheci nessas mi-

nhas participações, inclusive fechando negócios. Os petianos do meu grupo nem se 

fala, estão no meu coração e na minha vida para sempre, sabem que podem contar co-

migo. 

 Eterna gratidão aos petianos que contribuíram para minha formação e ao profes-

sor Celso. Parabéns PET EngAli, e que continue rendendo bons frutos. 

  Atenciosamente, Bárbara Nadinne. 



Pesquisas 

  Análises microbiológicas e higiênico-sanitária em Rapaduras. 

  

A atividade consiste em acompanhar o processo produtivo da rapadura, ins-

talação de um clorador artesanal de água de pastilhas de cloro, conhecer mais deta-

lhes e coletar amostras para um levantamento microbiológico da produção, tendo 

em vista que a Vigilância Sanitária proíbe o uso da madeira como utensílios, no 

entanto há etapas do processo em que outros materiais como o aço inox ou vidro 

impossibilita algumas etapas do processamento da rapadura. O intuito da atividade 

foi oferecer apoio ao produtor a melhorar a sua produção e tentar atender a legisla-

ção vigente. Além de, analisar se realmente a madeira é uma fonte de contamina-

ção para a rapadura e reduzir a carga microbiana da água e do produto fabricado. O 

Grupo PET se encarregou de adquirir os materiais necessários inclusive com adap-

tações necessárias à situação desta pequena indústria. Após a aquisição do material 

o grupo montou o sistema e o instalou na fábrica de rapadura de forma que toda a 

água usada na fábrica fosse clorada. Foi orientado ao produtor sobre o uso e o trei-

nou a fazer o monitoramento diário do teor de cloro com o kit de determinação que 

foi disponibilizado pelo grupo ao produtor. Ao ver a simplicidade do sistema e seu 

monitoramento o produtor ficou sensibilizado e optou por usar a água clorada na 

residência da família. Essa atitude do produtor demonstra o grande resultado de 

oferta de técnicas e tecnologia simples para o agricultor familiar. 

 

 

Figura 1 - O grupo auxilia 

o produtor no seu processamento. 



Pesquisas 

O resultado da contagem microbiana da água após cloração foi zero, de-

monstrando a eficiência do sistema construído pelo Grupo PET e o quão é impor-

tante a cloração da água. Ações como essa são de fundamental importância para 

servir de modelo, piloto, para que outros produtores vejam que é possível e passar 

utilizar a cloração da água.   

 Os membros do grupo PET Engenharia de Alimentos, tiveram a oportunida-

de de vivenciar os problemas de uma pequena indústria da agricultura familiar. 

Além do ganho com a troca de conhecimentos entre o membros do Grupo e pro-

dutor. E, assim, trabalhando com o eixo pesquisa, ensino e extensão.  

 

 

 

Figura 2 - Grupo PET Engenharia de Alimentos 

em visita ao pequeno produtor de rapadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Instalação do clorador artesanal 

de água. 



Pesquisas 

 Diagnóstico das Condições Higiênico-sanitárias do Interior das Geladei-

ras Residenciais. 

 Trata-se de uma atividade voltada para desenvolvimento de novos conheci-

mentos científicos sobre a forma de conservação de alimentos em geladeiras, atri-

buídos à limpeza da mesma para o crescimento microbiológico. Tendo em vista 

que doenças transmitidas por alimentos (DTA) são provenientes de alimentos con-

taminados por microrganismos patogênicos os cuidados com a geladeira devem ser 

antes de uma questão de higiene, uma questão de saúde, pois tendo em vista, as 

inúmeras contaminações que podem surgir devido à má higiene da mesma. Deve-

mos higienizar a geladeira para evitar a contaminação dos alimentos ali armazena-

dos, pois a contaminação do local pode afetar-los causando uma série de complica-

ções à nossa saúde, como: intoxicação alimentar, infecção, entre outras doenças. 

 

 

 

Figura 1 – Preparo de meio de cultura. 

 

 

 

 

 

 

            

 

Figura 2 - Coleta de amostras para analises. 

                     

 

 

 



 

Pesquisas 

 

 Visando evitar a contaminação dos alimentos aplicou-se uma metodologia 

adequada para uma correta manipulação dos alimentos, assim como um correto 

armazenamento dos mesmos. A higienização correta das geladeiras residenciais, 

assim como a disposição dos alimentos no seu interior são medidas importantes 

para reduzir a carga microbiológica. Porém é necessário que tal higienização ocor-

ra em períodos mais curtos que sete dias, para evitar a recontaminação da geladei-

ra. 

 

Figura 4 - Higienização da geladeira . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Inoculação das amostras. 

 

 



Pesquisas 

Pesquisa sobre bebidas alcoólicas 

  

 A bebida alcoólica congelada estava sendo produzida por um produtor que pro-

curou o grupo PET com o relato de problemas em seu produto, buscando solucionar 

separação de fases, formação de espuma, entre outros, que prejudicam a qualidade do 

produto a ser comercializado. O grupo desenvolveu quatro diferentes formulações 

com gomas Xantana, Guar, CMC e Carragena. Essas formulações foram submetidas 

a ensaios reológicos e a partir destes ensaios fez-se a caracterização e determinação 

do perfil reológico.  

 O desenvolvimento de um novo produto requer muita dedicação e estudo, prin-

cipalmente quando não existem na literatura, estudos específicos capazes de orientar 

qual a melhor maneira de se obter um resultado confiável. Por isso, fez-se necessário 

buscar melhorias para o produto já desenvolvido e comercializado pelo produtor que 

levou a demanda através da Feira Agro Centro-Oeste 2015. A pesquisa se tornou um 

acervo bibliográfico para futuras pesquisas e produtores, contando com um perfil reo-

lógico e caracterização de bebidas alcoólicas congeladas com diferentes tratamentos.  

 

Figura 1 - Bebida produzida 

com diferentes concentra-

ções de goma.  

Figura 2 - Método de congelamento 

rápido utilizando gelo, sal e álcool.  



FFATIA - Feira de Fornecedores e Atualiza-

ção Tecnológica da Indústria de Alimentação  

 A FATTIA é uma feira que nasceu sem a participação da universidade e 

via PET foi inserida na organização e o grupo se tornou parceiro do evento. O 

grupo conduziu a FATTIA e a mesma consolidada chegou a ser a 2ª maior fei-

ra de Tecnologia da Indústria de Alimentação. 

 Nas primeiras edições da FATTIA, os estudantes de Engenharia de Ali-

mentos da UFG participavam ativamente da feira e de acordo com as deman-

das das empresas expositoras, os mesmos eram selecionados aleatoriamente 

para trabalhar dentro dos estandes. E antes da execução da feira, os estudantes 

faziam contato com as empresas expositoras, muitos visitavam as empresas 

para conhecer e ter uma atuação mais técnica quando fossem apresentar a em-

presa aos visitantes da feira.  

 Durante a realização da feira, eram realizadas as atividades de exposição 

de produtos lácteos, a EXPOLACO e o Concurso de Produtos Lácteos do Cen-

tro-Oeste.  O concurso era uma atividade reconhecida pelo sindicato das indús-

trias de laticínios no estado de Goiás e pelas indústrias de alimentos. O cresci-

mento dos estudantes envolvidos nessas atividades ocorria em todos os níveis 

possíveis devido à alta carga de trabalho e o grande número de pessoas exter-

nas ao meio acadêmico que se envolviam com a atividade. 

 

Depoimento Petiano Egresso  

Desenvolvimento Tecnológico da Extração 

de Curcumina a partir de polpa de Curcuma 
 

 Era um projeto que se trabalhava em conjunto com os pequenos produto-

res de açafrão da Cidade de Mara Rosa no estado de Goiás.  Uma pesquisa que 

buscava um método eficaz de baixo custo para a extração do corante natural 

do açafrão conhecido como Curcumina, motivada pela necessidade do produ-

tor de açafrão de Mara Rosa em agregar valor a seu produto.  

 

 Os Petianos desenvolviam habilidades de pesquisa e havia uma troca de 

conhecimento entre produtores e alunos. Esta atividade tem uma relação direta 

com a atividade de pesquisa e extensão do grupo, que era o desenvolvimento 

da metodologia de extração e a implantação do método junto à Cooperativa 

dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa - GO.  



Comemoração dos 11 anos de PET Engenharia 

de Alimentos 
 

 

 O PET EngAli comemorou os 11 anos de criação do grupo no dia 06 de ju-

nho de 2017.  

 O grupo foi criado no dia 06 de junho de 2006 pelo professor Dr. Celso José 

de Moura e quatro membros bolsistas. Com o decorrer do tempo, o grupo foi ex-

pandindo e crescendo cada vez mais. O Grupo PET Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), foi o segundo grupo PET do curso de Enge-

nharia de Alimentos criado no Brasil, e o terceiro 

na UFG, tendo iniciado suas atividades em junho 

de 2006.  No seu surgimento o grupo foi tutorado 

pelo professor Dr. Celso José de Moura e desde 

agosto de 2016, é tutorado pela professora Dr. 

Adriana Régia Marques de Souza e pode contar 

com até 18 integrantes (12 bolsistas e 6 não bolsis-

tas).  

 Para a comemoração dos 11 anos, foi esco-

lhido um Ipê Branco a ser plantado, árvore típica 

do cerrado que floresce no mês de julho a setem-

bro, tal arvore floresce na seca, época em que as 

outras espécies perdem suas flores, em que fazen-

do-se uma analogia ao significado do que repre-

senta o grupo, em meios as dificuldades conse-

guem superar e sobressair perante as adversidades 

diárias. 

 

 No evento, contamos com a presença dos mem-

bros efetivos do PET Engenharia de alimentos, a Tu-

tora Dr. Adriana Régia Marques de Souza, o profes-

sor Dr. Celso José de Moura, contamos também com 

o representante de todos os PET da UFG professor 

Dr. Kléber Mendes Figueiredo e representando os 

docentes do curso de Engenharia de Alimentos a pro-

fessora Dr. Maria Ássima Bittar Gonçalves. Foi um 

momento bastante emocionante para os presentes, 

marcando a data especial e toda uma jornada de tra-

balho de muitos que passaram pelo PET EngAli.  



“ Ser petiano vai muito além do que ser parte de grupo de pesquisa, 

ensino e extensão. Ser petiano é ser diferente e desenvolver poten-

ciais, mostrar que é possível pensar e agir uma educação diferente 

baseada em valores como confiança, tolerância, solidariedade e 

amizade. 

                                                                                                               

       Uma vez petiano, sempre petiano!!!” 

 

MARCELA E MARIANA 

Participantes do evento de comemoração aos 11 anos do PET En-

genharia de Alimentos da UFG. 


