
OUTUBRO 2019            

 

VOL.03-ED.02 

 

 

     VOL.03-ED.02 

 

INFORMATIVO 
Escola de Agronomia 

 

 

Realização: PET Engenharia de Alimentos 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Alunos do curso de Engenharia de Florestal 

e Agronomia, integrantes do Projeto de Extensão em 

Educação Ambiental (PEED) juntamente com as 

coordenadoras do grupo profa. Simone Gonçalves 

Sales Assunção e profa. Heloína Teresinha Faleiro. 

 

 

 

 

 

CONHEÇA O PEED
O Projeto de Extensão em Educação 

Ambiental (PEED Ambiental) começou seus trabalhos 

no ano de 2017 e, desde então, realiza atividades de 

extensão em educação ambiental em escolas da 

região metropolitana de Goiânia. Seu objetivo é 

desenvolver habilidades, valores e competências para 

que possa ser construída uma sociedade 

ambientalmente correta e uma cidadania sustentável.  

Inicialmente, o grupo trabalhou com o Projeto 

PROSA da PUC no Colégio Vicare em Aparecida de 

Goiânia. No segundo semestre de 2018 iniciou os 

trabalhos de forma independente em uma escola 

municipal e depois em um CMEI em Aparecida de 

Goiânia. Atualmente, o grupo está atuando em um 

projeto no Centro Estadual de Referência em 

Dependência Química. 

O grupo é composto por alunos do curso de 

Engenharia Florestal e Agronomia, sendo coordenado 

pelas professoras: Simone Gonçalves Sales Assunção 

e Heloina Teresinha Faleiro. 

Os projetos desenvolvidos permitem aos 

alunos destas escolas o plantio de hortas priorizando 

uma alimentação saudável, ensinam sobre 

preservação da água e do solo, reciclagem, coleta 

seletiva e o reaproveitamento de materiais para a 

construção de brinquedos. 
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Nas visitas às escolas, o Programa de 

Educação Tutorial de Engenharia de Alimentos (PET 

EngAli) participa dos projetos no incentivo a 

alimentação saudável por meio de dinâmicas e 

brincadeiras. O trabalho em conjunto dos grupos e das 

distintas áreas de atuação permite troca de 

experiencias e conhecimentos, além de valorizar os 

projetos desenvolvidos

 

 

Figura 2. Integrantes do Projeto de Extensão em Educação Ambiental (PEED) em atividade, na escola municipal 

José dos santos Borges ferreira, em Aparecida de Goiânia. 

 16º CONPEEX 

 
Figura 3. 16º Congresso de Pesquisa, Ensino e 

Extensão CONPEEX nos dias 16 a 23 de outubro de 

2019 com o tema Bioeconomia – diversidade e riqueza 

para o desenvolvimento sustentável. Fonte: PROEC 

UFG (Goiânia). CONPEEX 2019. 2019. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/proec.ufg/>. Acesso em: 

03 out. 2019. 

O Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - 
CONPEEX é um evento acadêmico promovido 
anualmente pela Universidade Federal de Goiás 
(UFG) e tem como objetivos: i) contribuir para os 
avanços científicos e tecnológicos; ii) incentivar a troca 
de experiências nos diversos campos da pesquisa, do 
ensino, da inovação e da extensão; iii) promover a 
discussão de temáticas que subsidiem novos projetos 
e ampliem a formação acadêmica e cultural dos 
participantes; iv) promover a divulgação da produção 
científica; v) promover o intercâmbio científico e 
cultural integrando a comunidade universitária, alunos 
de graduação, pós graduação, professores e técnico-
administrativos, bem como de outras instituições que 
possuem convênio com a UFG no âmbito do ensino. 

É um congresso gratuito, aberto a toda a 
comunidade, e desde a edição de 2018, há a 
possibilidade de alunos de Instituições de Ensino 
Superior (IES) conveniadas com a UFG no âmbito do 
ensino se inscreverem na modalidade de participante 
com apresentação de trabalhos. 

Como ocorre nas edições anteriores, a temática 
do evento no ano de 2019 está ligada à Semana 
Nacional de Ciência e Tecnologia de 
Inovação, Bioeconomia: diversidade e riqueza para 
o desenvolvimento sustentável. Trata de um tema 
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bastante adequado à diversidade natural do Brasil, 
onde a riqueza de biomas faz com que o país seja um 
grande gerador de recursos e desenvolvimento. 

Com a realização do evento no ano de 2018, a 
gestão superior da UFG propôs uma (re)avaliação do 
formato do Congresso com as direções das unidades 
acadêmicas e órgãos, visando em especial, a 
integração das produções científicas e também a 
maior participação da comunidade para atingir os 
objetivos propostos, E nesse ano (2019), 
o 16º CONPEEX experimenta um novo formato. 

Fique sabendo, que o evento ocorrerá nos 
dias 16,17, 18, 19, 21, 22 e 23 de outubro de 2019 na 
regional Goiânia e na programação, as atividades 

ocorrerão a maior parte de forma isolada, ou seja, não 
haverá atividades simultâneas, e serão: 
Conferências/Palestras para debate da temática do 
evento; Seminário Geral de Ensino, Pesquisa e 
Extensão com apresentação de pôsteres; Seminário 
de Iniciação Científica; Simpósios temáticos com seis 
temas norteadores; II Mostra UFG de Inovação, Rota 
de Ciência, Rota da Cultura; Atividades Paralelas; 
Curta o Campus; e Dia C da Ciência. 

Nos três primeiros dias, também 
teremos stands para que o público possa aproximar 
ainda mais da temática do evento. Essas atividades 
ocorrerão no Centro de Eventos Ricardo F. Bufáiçal, 
campus Samambaia-UFG. 

 

Fonte: COORDENAÇÃO GERAL CONPEEX 2019 (Goiânia) . 

Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável. 2019. Disponível em: 

<http://eventos.ufg.br/SIEC/portalproec/sites/gerar_site.php?ID_SITE=14801>. Acesso em: 02 out. 2019. 

 

A INFLUÊNCIA DO CORTE DE 

 VERBAS NA UFG 

Entrevista do professor Flávio Alves da Silva para 

PET EngAli 

 

Figura 4. Professor Flávio Alves da Silva, presidente 

do Sindicato dos Docentes das Universidades 

Federais de Goiás (Adufg-Sindicato). 

1. Primeiramente, para compreensão de todos, 

como Diretor Presidente do Adufg, o senhor 

poderia dizer qual a função do Sindicato na 

universidade? 

 

O Sindicato dos Docentes das Universidades Federais 

de Goiás (Adufg - Sindicato) representa jurídica e 

politicamente os professores das instituições federais 

do estado. É filiado à Federação dos Professores e 

Professoras de Instituições Federais de Ensino 

Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(Proifes-Federação), que defende os docentes nos 

assuntos relativos à carreira, salário e melhores 

condições de trabalho na busca por uma educação de 

qualidade.  

Ao mesmo tempo, o Adufg - Sindicato cria e mantém 

espaços de cultura, convivência, lazer e saúde para os 

docentes sindicalizados e seus dependentes. Além 

disso, prestamos apoio a inúmeros eventos e projetos 

da UFG.  

2. O Future-se é uma iniciativa proposta pelo 

Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de 

aumentar a autonomia administrativa das 

universidades federais. Quais os possíveis 

impactos dessa proposta à UFG aos estudantes?  
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O recém-lançado projeto pelo governo federal 

pretende flexibilizar a autonomia financeira e de gestão 

das universidades. Acredito que o grande impacto para 

a UFG será o acesso dos alunos de baixa renda, que 

atualmente correspondem a 70% dos estudantes da 

instituição e que não poderão mais ter uma educação 

pública, laica e de qualidade, já que o Ensino Superior 

será privatizado. Isso impacta na sociedade como um 

todo, em especial na formação de mão de obra 

altamente qualificada e que vai atuar no mercado de 

trabalho. Outro grande problema é a inserção das 

Organizações Sociais (OSs), isso acaba com a 

autonomia universitária. Além disso, a implantação 

deste Programa eliminará fortemente a possibilidade 

de que se realize pesquisa de forma universal. O Brasil 

não é compatível com a Emenda Constitucional 95 e 

nem com o Future-se. Esse projeto fere 16 leis. Não é 

possível aceitarmos que a produção do conhecimento, 

em sua dimensão mais ampla, fique na dependência 

da flutuação e dos mecanismos especulativos de 

bolsas de valores. Não é possível aceitarmos 

caminhos que levem o Brasil à subalternidade, sem 

projeto estratégico de desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural e social. Não se trata aqui de 

exorcizar a interação – via de regra desejável e positiva 

- das Universidades e Institutos Federais com os mais 

diversos setores econômicos e sociais, mas de 

garantir a formação de profissionais dotados de 

pensamento crítico – o que nem sempre será 

consoante com os interesses imediatistas do mercado. 

3. Devido às incertezas geradas durante o atual 

governo, é possível que ocorra a paralisação total 

de atividades no segundo semestre de 2019 na 

UFG? 

 

Infelizmente, sim. Caso o Ministério da Educação não 

libere o dinheiro, devido ao corte de verbas, a UFG 

pode encerrar suas atividades. Inclusive, colocamos 

faixas nas unidades acadêmicas de Goiânia, Jataí e 

Catalão desejando boas-vindas aos alunos, mas 

conscientizamos os mesmos que a universidade pode 

parar neste segundo semestre, o que é lamentável.  

As despesas básicas com luz e energia já estão 

atrasadas. As equipes de limpeza e segurança foram 

reduzidas. A UFG produz pesquisa que beneficia a 

sociedade, como por exemplo, as vacinas. Se falta 

energia, anos de pesquisas que estão em andamento 

vão para o lixo. Isso é um retrocesso para o nosso 

país. Atacar a educação é não permitir o progresso da 

nossa nação. 

 

4. Você tem alguma mensagem que gostaria de 

deixar para todos os funcionários e discentes da 

universidade? 

 

Os funcionários e discentes da UFG são atores 

importantes pela resistência a nossa democracia e 

pela defesa da nossa universidade. O Adufg está à 

disposição para todo e qualquer tipo de apoio, estamos 

envolvidos e engajados no calendário das 

manifestações locais e nacionais. Tenho viajado o 

País para defender a universidade pública. 

Semanalmente tenho uma agenda estratégica em 

Brasília na Câmara para sensibilizar os nossos 

políticos. Mas a luta está nas ruas e no envolvimento 

da bancada dos nossos representantes políticos por 

Goiás e da sociedade para devolução das verbas para 

a UFG. O País vive um momento de instabilidade. O 

Estado democrático de direito está sendo ameaçado. 

Vivemos à beira de um Estado de exceção com 

ataques diários aos direitos democráticos das pessoas 

e do coletivo, das organizações sociais e da sociedade 

civil. Temos que nos unir, juntos somos mais fortes.  

Nas visitas às escolas, o Programa de Educação 

Tutorial de Engenharia de Alimentos (PET EngAli) 

participa dos projetos no incentivo a alimentação 

saudável por meio de dinâmicas e brincadeiras. O 

trabalho em conjunto dos grupos e das distintas áreas 

de atuação permite troca de experiências e 

conhecimentos além de valorizar os projetos 

desenvolvidos. 

 

 



OUTUBRO 2019 

 2019 

VOL.03-ED.02 

 

 

      DE OLHO NO PET 

 

XXIV ENAPET 
Nos dias 14 a 19 de Julho de 2019 ocorreu o 

Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial 

(XXIV ENAPET) na cidade de Natal, sediada pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

O evento consiste em reunir discentes, egressos e 

tutores dos grupos PET de todo o Brasil, em um 

ambiente de encontro, com o propósito de discutir 

temas proeminentes relacionados à educação, 

pesquisa, extensão e formação cidadã.  

A XXIV edição permitiu aos participantes 

encaminharem deliberações relevantes que garantem 

a manutenção e busquem o fortalecimento e 

aprimoramento do grupo PET. Cabe destacar também 

que, em 2019, o grupo PET completará 40 anos de 

existência e o tema "Coesão e União: o PET como 

Instrumento de Transformação" propõe uma reflexão 

sobre a participação ativa da comunidade Petiana no 

desenvolvimento acadêmico e social do país. 

Com o apoio da Pro ́-Reitoria de Graduac ̧a ̃o da 

UFG (PROGRAD - UFG), participaram do evento sete 

grupos PET da Universidade Federal de Goia ́s (UFG), 

além do grupo PET do Instituto Federal Goiano (IF 

Goiano – Campus Urutaí). 

O grupo PET Engenharia de Alimentos da 

UFG foram apresentados três trabalhos, sendo eles na 

modalidade oral: “Cursos em processamento de 

alimentos no âmbito da extensão universitária”, 

“Recepção calourosa: atividade de ensino promovida 

para redução da evasão do curso de engenharia de 

alimentos”, “I Encontro de Egressos do PET EngAli: 

uma perspectiva de avaliação do impacto do grupo 

PET Engenharia de Alimentos no desenvolvimento 

pessoal e profissional de seus participantes” . 

Ao final do encontro pode-se notar o ganho de 

conhecimento pelos petianos advindo da interação 

com outros grupos PET, por meio de discussões, 

encontros e rodas de conversa, além de levar para 

dentro do grupo o sentimento de união e trabalho em 

equipe. 

Figura 5. Integrantes do grupo PET Engenharia de 

Alimentos no XXIV ENAPET, em Natal-RN

 

 

 

 

 

Mais informações sobre o Informativo da EA 

Email:petengali@gmail.com 

Facebook: 
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