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   Figura 1. 17º Agro Centro Oeste Familiar. 

AGRO CENTRO-OESTE 
 Nos dias de 29 de maio a 01 de junho 

aconteceu a 17° edição da Agro Centro-Oeste 

Familiar (ACOF), realizada no Centro de Eventos 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) campus 

II, sendo o maior evento de extensão da UFG.  

 Consiste em uma feira de exposição dos 

agricultores familiares, com o objetivo de capacitar 

o agricultor e discutir melhores investimentos para 

a agricultura familiar. Nessa edição, 86 expositores 

mostraram alimentos e outros produtos que são 

cultivados dentro do princípio de agricultura 

familiar, advindas de várias propriedades da região 

Centro-Oeste do país.  

 A programação do evento contou com 

palestras, mesas redondas, cursos, atividades de 

campo, workshop e o seminário científico. O VIII 

seminário científico teve o objetivo de fomentar a 

divulgação técnica, científica e extensionistas 

relacionadas à agricultura familiar e camponesas. 

Teve também o ExpoACOF, evento que visa     

divulgar tecnologias acessíveis para a agricultura 

familiar, pois, atualmente, a tecnologia é um dos 

principais desafios para a mesma. 

 O PET Engenharia de Alimentos, desde o 

segundo semestre de 2018, trabalhou com os 

expositores da ACOF realizando treinamentos, dentre 

eles os principais foram Boas Práticas de Fabricação 

(BPF), métodos de conservação, processamento de 

picles e rotulagem de alimentos. Esses treinamentos 

tiveram o objetivo de manter e garantir a segurança dos 

alimentos expostos na feira, sendo a presença 

obrigatória de todos os expositores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Expositores da Agro Centro-Oeste 
participando do curso promovido pelo PET Engenharia 

de Alimentos sobre processamento de picles.
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V FESTA DA SAUDADE 
 No dia 18 de maio de 2019 ocorreu a quinta 

edição da Festa da Saudade da Escola de Agronomia da 

UFG. Um evento que se tornou tradição, promovido pela 

própria Escola de Agronomia, preparado com muito 

carinho desde o mês de fevereiro, realizado com a 

participação de 300 pessoas, desde garçons, 

seguranças, bombeiros e toda equipe do Buffet, ao apoio 

dos funcionários da parte elétrica, hidráulica e de campo 

da Escola de Agronomia, professores e 45 alunos dos 

Grupos PET Engenharia de Alimentos, CIPPAL 

Engenharias Agrárias e G.E.A.F (Grupo de Estudos e 

Assessoria à Fruticultura).  

 A festa contou com 20 patrocinadores, os quais 

foram todos exclusivos de empresas de egressos da 

Escola de Agronomia. O evento reuniu mais de 1100 

pessoas, com a participação de alunos egressos dos 

cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos, e 

Engenharia Florestal, também com professores e 

técnicos aposentados, e os convidados, com o intuito de 

encontrar e confraternizar com antigos colegas.  

 Nesta edição, ocorreram homenagens no 

Auditório da Biblioteca Central do Campus Samambaia 

às turmas de 50 e 25 anos de Agronomia, 15 anos da 

Engenharia de Alimentos e 5 anos da Engenharia 

Florestal. 

 Uma festa que adveio de uma linda 

comemoração descontraída e divertida, em uma tarde de 

sol e que promete uma nova edição o ano vem, dia 20 

de maio de 2020. As fotos do evento encontram-se 

disponíveis e você pode acessar pelo link: 

https://photos.app.goo.gl/QjtXqigdkborBgEt9

 

CONHEÇA O GEAF 
 O Grupo de Estudos e Assessoria à Fruticultura 

(GEAF) foi fundado em 2016 com a intenção de contribuir 

para o desenvolvimento e a produção de espécies 

frutíferas através de sua frente dedicada a estudos e 

pesquisas e sua frente que presta assessoria a 

fruticultores. O grupo foi criado por 5 estudantes com o 

apoio da Professora Dr. Eli Regina Barboza de Souza e, 

hoje, também conta com a orientação da Professora Dr. 

Adriana Teramoto e um total de 30 membros contando 

com alunos de graduação, pós-graduação e professores. 

 “A fruticultura é um dos setores de destaque no 

agronegócio brasileiro, e nosso Estado está em 

crescimento, tanto em área quanto na diversificação de 

espécies plantadas. Assim, o GEAF foi fundado em 

função de uma demanda por aprofundar os 

conhecimentos técnicos e práticos. Através do GEAF 

tornou-se possível uma interação entre alunos e 

fruticultores, gerando um assessoramento técnico 

supervisionado. O GEAF promove cursos, simpósios, 

seminários, encontros técnicos, palestras, debates, 

Figura 3. Local onde o evento foi realizado. Figura 4. Comissão organizadora da V Festa da Saudade 
envolvendo PET, Cippal, GEAF e professores responsáveis. 

https://photos.app.goo.gl/QjtXqigdkborBgEt9%0c
https://photos.app.goo.gl/QjtXqigdkborBgEt9%0c
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experimento, trabalhos de extensão, dias de campo e 

demais eventos que possam contribuir para a elevação 

de conhecimentos nesta área, bem como celebrar 

convênios, alem de promover o constante treinamento e 

aperfeiçoamento de seus membros em todas as áreas 

de conhecimento relacionados à fruticultura.” Fala da 

orientadora fundadora do grupo GEAF Prof.ª Dr. Eli 

Regina Barboza de Souza. 

 Atualmente, o grupo desenvolve os seguintes 

projetos: caracterização agronômica da pitaya; 

fertilizantes organomineral em bananeira irrigada: 

características fitotécnicas, fisiológicas, nutricionais e 

pós Colheita; caracterização fenológica e produtiva de 

variedades de uva e viabilidade econômica do cultivo da 

videira. 

Figura 5. Membros do grupo GEAF. 

Acompanhe o grupo através do site: 

https://geafea.agro.ufg.br/,  Instagram: @geaf.ufg e 

Facebook GEAF. 

 

D E O L H O N O PET 
 
 
 
 

PET CULTURAL + SORVETADA 
No dia 24 de abril de 2019 foi realizada a 

segunda edição do PET Cultural que pode contar com 

um Festival de Sorvete oferecido pelo Centro 

Acadêmico da Engenharia de Alimentos (CAENA). 

O PET Cultural é uma atividade desenvolvida 

pelo PET Engenharia de Alimentos que tem como 

objetivo proporcionar um momento de lazer e interação 

entre os alunos, docentes e funcionários da 

universidade. A atividade acontece mensalmente 

durante o intervalo de almoço na Escola de Agronomia. 

Neste dia, a atração principal foi a banda 

U.S.E.D.I.O uma banda formada pelos integrantes da 

empresa júnior, a CIPPAL. O show aconteceu no palco 

de frente aos centros acadêmicos. 

O público além de poder aproveitar boas 

músicas tomando sorvete, concorreu a um sorteio de 

ovo de páscoa que foi promovido, também, pelo 

CAENA. 

Este foi o primeiro show da banda, e foi um 

sucesso, não só o show, mas toda essa combinação de 

grupos, desenvolvendo uma dinâmica entre si e o 

trabalho em conjunto. O PET agradece a todos presente 

e esperamos mais nos próximos PET Cultural. 

  

Figura 6. Membros do grupo PET Engenharia de 
Alimentos juntamente com a banda U.S.E.D.I.O. e 

alunos do CAENA. 

https://geafea.agro.ufg.br/
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VI ECOPET 

 
Figura 7. Participantes do VI ECOPET. 

Nos dias 01 a 04 de maio de 2019 ocorreu o VI 

Encontro dos Grupos PET do Centro-Oeste (VI ECOPET) 

no estado de Mato Grosso, sediada pela Universidade 

Federal do Mato Grosso (UFMT) Regional Cuiabá, com o 

tema: “Do chão do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia 

nasce a flor da luta e da (r)existência”. 

O ECOPET tem por objetivo fomentar o debate a 

respeito da educação superior e das ações desenvolvidas 

pelos grupos PET do Centro-Oeste no campo do ensino, 

da pesquisa e da extensão, além de divulgar os trabalhos 

desenvolvidos pelos demais grupos, promover a 

interdisciplinaridade, trocas de experiências e 

fortalecimento do programa. 

Com o apoio da Pró-Reitoria de Graduação da 

UFG (PROGRAD - UFG), participaram do evento 7 

grupos PET da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 Neste ano, o evento contou com palestras e 

mesas redondas ministradas por egressos e atuais 

membros, oficinas, minicursos, apresentações de 

trabalhos e grupos de discussões com temas pertinentes 

e relevantes ao programa, além de um momento de 

integração entre os participantes. 

 Em nome do grupo PET Engenharia de 

Alimentos da UFG foram apresentados quatro trabalhos, 

sendo dois na modalidade oral: “Projetos Sociais em 

Educação Alimentar: Como Minimizar o Desperdício de 

Alimentos?” e “Popularização da Ciência Através de uma 

Mostra de Análise Sensorial”, e dois na modalidade 

banner: “Impacto da Realização de Eventos Acadêmicos 

na Redução da Evasão dos Alunos do Curso de 

Engenharia de Alimentos” e “Práticas de Higiene na 

Manipulação de Alimentos como Mecanismo de 

Manutenção da Saúde de Crianças”. 

 Ao final do evento, pode-se perceber uma maior 

interação entre os petianos, um conhecimento maior dos 

objetivos e essência do programa com o propósito de 

inovar e disseminar as iniciativas de excelência 

promovidas pelos grupos PET, além de fortalecer e nos 

unirmos frente às dificuldades enfrentadas. 

 

“O PET existe, porque ele RESISTE.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Membros do grupo PET Engenharia de Alimentos da UFG apresentando trabalhos  
na modalidade oral e banner no VI ECOPET. 
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