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Realização: PET Engenharia de Alimentos 
 
 
 

Prédio de Engenharia de Biossistemas da Escola de Agronomia UFG 

 

Inaugurado prédio de Engenharia de 

Biossistemas 
No dia 09 de outubro de 2018 foi inaugurado na 

Escola de Agronomia da UFG o prédio do Setor de 

Engenharia de Biossistemas. A cerimônia contou 

com a participação de gestores e membros da 

comunidade acadêmica. A mesa de abertura foi 

composta pela professora Eloina Terezinha 

Wrublack, o diretor Marcos Gomes da Cunha, o 

reitor Edward Madureira Brasil e pelo secretário 

de Infraestrutura (Seinfra), Marco Antônio de 

Oliveira. 

A professora Eloina Terezinha Wrublack 

afirma que para a construção do mesmo várias 

dificuldades foram superadas:"Os percalços que 

enfrentamos para a construção do espaço foram 

vários, mas já foram superados. Cremos que 

agora os pesquisadores da área irão produzir 

muito mais".O diretor da Escola de 

Agronomia, Marcos Gomes da Cunha, relatou 

que apesar de dificuldades, é possível 

comemorar essa conquista: "Quando eu 

cheguei à EA não havia espaço adequado 

para o desenvolvimento dos trabalhos, mas 

isso tem sido superado a cada dia e esse 

prédio é mais uma vitória a se comemorar". 

"Essa instituição nunca anda para trás. A 

Universidade irá resistir e está acima de toda 

e qualquer dificuldade, pois é um agente de 

Estado", defendeu o reitor da UFG, Edward 
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Membros da comunidade acadêmica presentes no dia da inauguração 

 

Madureira Brasil. Ele lembrou ainda que as 

Instituições Federais de Ensino Superior são 

responsáveis por 90% do conhecimento novo 

produzido no Brasil e reforçou a importância de 

que o relacionamento da UFG com a sociedade 

seja cada vez mais intenso e participativo. 

PET EngAli na XXVI Jornadas de 

Jóvens Investigadores da AUGM 
A Associação de Universidades do Grupo Montevidéu 

(AUGM) é uma rede de universidades públicas (35), 

autônomas e autogovernadas na Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai que, por suas 

semelhanças, compartilham suas vocações, seu caráter 

público, suas semelhanças nas suas estruturas 

acadêmicas e a equivalência dos níveis de seus 

serviços. 

A Jornada de Jóvenes Investigadores é um espaço 

anual que reúne centenas de jovens pesquisadores de 

universidades membros da AUGM e responde a uma 

das prioridades da Associação: A formação de 

profissionais qualificados e cidadãos comprometidos 

com realidade atual da América Latina. 

Este ano a Conferência foi realizada na Universidad 

Nacional de Cuyo (UNCUYO), na cidade de Mendoza, 

Argentina, de 17 a 19 de outubro, com a temática 

central “A 100 años de la Reforma Universitaria: saber te 

hace libre”. 

A Universidade Federal de Goiás seleciona alunos de 

programas como PIBIC, PIVIC, PIBITI, PIVITI, PROBEC, 

PROVEC, PROEXT, PET, PIBID E PROLICEN desenvolvidos 

durante o ano, para participarem do evento, 

concedendo bolsa auxilio transporte, alojamento, 

alimentação e seguro viagem. O Programa de 

Educação Tutorial - PET tem sua própria categoria, 

onde é selecionado um petiano entre todos os grupos 

PET’s, que tenha desenvolvido o melhor trabalho e que o 

tema se encaixe na proposta da Jornada. 

Fábio Santos egresso do PET EngAli foi 

selecionado para participar da Jornada: 

“Dentre milhares de alunos de vários países 

e estados da América Latina, pude estar 

representando o Grupo Programa de 

Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos 

(PET EngAli), com a pesquisa Degradação de 

biofilme de proteína de soro de leite em 

diferentes tipos de solo”. 

"Foi uma experiência única e enriquecedora 

como pessoa e graduando. Pude conhecer 

trabalhos de mais de 25 áreas de conhecimento 

diferentes, além de conhecer pessoas de 

diferentes países, possibilitando troca de 

experiências incríveis.” 
 

 
Petiano Fábio Santos durante a apresentação de 

trabalho 
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Conheça o GEPOA 
O Grupo de Estudos em Processamento de 

Orgânicos Alimentícios (GEPOA) foi fundado em 

20 de janeiro de 2016 por alunos da Engenharia de 

Alimentos juntamente com a professora 

orientadora Profª Dra. Gislene Auxiliadora 

Ferreira. 

A finalidade do GEPOA é disseminar o 

conhecimento através de atividades 

de pesquisa, ensino e extensão sobre produtos 

orgânicos, sendo o mesmo, de natureza 

filantrópica, sem fins lucrativos. Seus membros 

podem ser acadêmicos dos cursos de 

Engenharia de Alimentos, Agronomia e Nutrição. 

Além do professor orientador, o grupo 

eventualmente conta com o apoio de docentes 

da Escola de Agronomia que estejam envolvidos 

em projetos de suas especialidades e 

afinidades. 

Os objetivos do grupo são: 

● Desenvolvimento de estudo, pesquisa e 

extensão acerca de produtos orgânicos; 

● Disseminar conhecimento teórico e prático; 

● Compor o desenvolvimento humano e 

profissional/científico; 

● Facilitar a inserção de seus membros no 

mercado de trabalho; 

Atualmente, o grupo é composto por quatro 

graduandas da Eng. de Alimentos: Alessandra L. Silva, 

Leylane B. Silva, Natália R. de Souza e Raquel R. 

Neves - e orientado pela professora Dra. Gislene 

Auxiliadora Ferreira. 
 

Integrantes discentes do GEPOA 

Pesticidas e o ambiente 
 

O Brasil é o país com maior consumo de pesticidas 

desde 2008, consumindo cerca de 20% de todos os 

agrotóxicos comercializados mundialmente. A classe 

de herbicidas é responsável por mais de 50% das 

vendas no país e a região Centro-Oeste é um dos 

principais destinos desses produtos, visto que 

responde por cerca de 55% da produção nacional de 

soja, 76% de algodão e 31% do milho. Produtos 

banidos pela maioria dos países há mais de uma 

década são permitidos no Brasil, ainda, segundo 

estudo desenvolvido pela Profa. Dra. Larissa 

M. Bombardi, da Universidade de São Paulo (USP), as 

quantidades permitidas de resíduos de agrotóxicos 

em alimentos e na água chegam a ser 5000 vezes 

maiores no Brasil em relação a União Europeia. A 

pesquisadora mostra também que o número de casos 

de intoxicação por exposição a esses produtos no 

Brasil é alarmante. 

Apesar da região Centro-Oeste ser um dos 

principais destinos desses produtos, informações 

sobre os níveis de contaminação de 

compartimentos ambientais, sobre a dinâmica dessas 

moléculas nas condições singulares de solo e clima do 

bioma Cerrado e sobre seus impactos em organismos 

não alvo (todos os seres vivos com exceção daquele 

que se deseja eliminar pela aplicação de um pesticida) 

são escassos e os resultados obtidos pelos órgãos 

fiscalizadores e por pesquisas desenvolvidas em outras 

regiões parecem não se aplicar adequadamente as 

nossas condições. 

Estudos desenvolvidos pela nossa equipe (Pacheco, 

2017) demonstraram que a biodisponibilidade e 

eficácia de herbicidas pré-emergentes é muito variável 

em função dos atributos do solo e que esses atributos, 

além de outros fatores ambientais, deveriam ser 

considerados para predição de doses dos produtos. 

Alguns herbicidas, como o oxyfluorfen, podem ter suas 

doses drasticamente reduzidas em solos 

altamente intemperizados do Cerrado, sem que 

haja comprometimento da eficácia. Essa 

redução representa economia ao produtor, que pode 

poupar até cerca de 800 reais por hectare (ou cerca 

de 8 milhões numa área de 10000 ha). 

Além de aumentar o custo de produção, a utilização 

de doses maiores do que as necessárias nos solos 

altamente intemperizados do Cerrado, aumenta o 

potencial de contaminação ambiental e de efeitos 

negativos na biota, visto que há maior disponibilidade 
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dessas substâncias no ambiente. A região Centro- 

Oeste abriga o bioma Cerrado, considerado um dos 

30 “hotspots“ de maior biodiversidade do planeta. 

Apesar disso, não existem estudos de amplo espectro 

relacionados ao impacto da maioria dos pesticidas 

utilizados na região sobre a diversidade de 

organismos não alvo e grande parte dos parâmetros 

utilizados pelos órgãos reguladores, para avaliar o 

impacto em micro-organismos, são de natureza 

quantitativa, não sendo úteis para predizer o 

impacto sobre a biodiversidade Visando apresentar 

dados de pesquisas sobre agrotóxicos e promover 

discussões sobre o assunto, o PPAGRO, em conjunto 

com o PPGDA, o Grupo de Pesquisa do Cerrado e o 
 

 

De olho no PET: 

NutriHerb estão promovendo uma mesa redonda com o 

título “Agrotóxicos no Brasil: o que dizem os 

cientistas?”, que acontecerá no dia 7 de novembro, as 

14:00, e terá, dentre outros palestrantes, a Profa. Dra. 

Larissa M. Bombardi (USP). Para Inscrição e outras 

informações acesse: www.ppagro.agro.ufg.br. 
 

 
Mesa redonda: 

Agrotóxicos no Brasil 

Presidente do CENAPET palestrou no Conpeex 2019 

o que levantou debates importantes acerca do 

programa, seu potencial e importância perante a 

graduação. 

Somado a isso, o trabalho apresentado pelo PET 

EngAli foi “O uso de oficinas como estratégia no 
Grupos PET da UFG, IF Itumbiara e IF Urutaí, 

participantes do 15º Conpeex 

Entre os dias 15, 16 e 17 de outubro de 2018 

ocorreu o 15°CONGRESSO DE PESQUISA, 

ENSINO E EXTENSÃO (Conpeex) e os Grupos 

PET’s tiveram participação efetiva dentro dessa 

programação. Durante o dia 16 de outubro 

foram realizadas apresentações de trabalhos na 

modalidade oral sobre diversas atividades 

desenvolvidas pelos grupos PET do estado de 

Goiás. Foram convidados a participar do evento o 

PET 

Além da apresentação dos trabalhos, a 

convite do PET EngAli, contamos com a ilustre 

presença do presidente da Comissão Executiva 

Nacional do Programa de Educação Tutorial 

(CENAPET), Professor Mário Lima Brasil que 

ministrou a palestra "PET:um programa inovador" 

ensino de física experimental nos cursos de 

graduação”, atividade realizada em auxílio aos 

estudantes do curso de Engenharia de Alimentos 

nas disciplinas de Física Experimental 1, 2 e 3. 

Ainda dentro do Conpeex, o PET EngAli também 

participou da XVI Mostra de Extensão e Cultura da 

UFG, com a apresentação do trabalho: 

“Alimentação Saudável”, na modalidade banner. O 

trabalho teve como tema a participação do grupo 

na décima edição do evento “Integra” realizado no 

Centro de Educação Comunitária de Meninas e 

Meninos (CECOM). 
 

Integrantes do grupo Pet EngAli, prof. Mario (presidente da 

CENAPET), prof. Kléber (presidente do CLAA) 

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

Facebook: PetEngali Engenharia de Alimentos 

Instagram: @petengali 

http://www.ppagro.agro.ufg.br/
mailto:petengali@gmail.com

