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1. IDENTIFICACAO 

1.1. Institui~o de Ensino Superior: Universidade Federal de Goi6s 
1.2. Grupo: Engenharia de A1imentos 
1.3. Home Page do Grupo: http://www.agro.ufg.br/pet 
1.4. Data da Criac;ao do Grupo junhol2006 
1.5. Tema (somente para os grupos criados a partir dos Iotas temiticos): 
1.6. Curso de gradua~o ao qual 0 grupo esta vinculado: Engenharia de A1imentos 
1.7.	 Habilita~o oferecida palo curso de gradua«;Ao ao qual 0 grupo esta vinculado: 

( ) Ucenciatura ( x ) Bacharelado () Licenciatura e Bacharelado 
1.8. Nome do Tutor: Dr. Celso J0s6 de Moura 
1.9. E-Mail doTutor:ceIsojose@gmail.com 
1.1 O. Titul~o e ~rea: Doutor em CiAncia e Tecnologia de A1imentos 
1.11. Data de ingresso do Tutor (m6slano): junhol2006 

2.	 ATIVIDADES PROPOSTAS 
No p1anejamento geral das atividades considere: 

•	 0 compromisso com a fonnacao acadAmica de qualidade, etica e cidada; com a indissociabilidade 
ensino, pesquisa e extensAo; com a preparac;ao des a1unos para atuar no seu futuro campo 
profissional e com a melhoria do curso de graduacao ao qual 0 grupo est8 vinculado. 

•	 ParticipaoAo dos integrantes do grupo em atividades que visem i interac;ao entre boIsistas e nAo 
bolsistas e com 0 curse de graduac;ao ao qual esta vinculado, de modo a viabilizar 0 efeito 
muttiplicador do PET sobre a comunidade acadAmica e a interacAo do grupo com 0 projeto 
pedag6gico do curse. 

•	 0 desenvoMmento de competAncias basicas palos integrantes do grupo no uso da linguagem 
esaita e oral, em idioma estrangeiro e na area de tecnologias de infonnacao e comunicaoAo. 

•	 Atividades inovadoras na graduacao. 
•	 A¢es para diminuir a evasAo e repetAncia noes) curso(s) de graduac;ao. 
•	 0 carater multi e interdisciplinar das atividades. 

* as grupos criados em 2009 deverao manter, no preenchimento do formul~rio, as atividades 
definidas na proposta que encaminharam a SESUIMEC por ocasiao do referido Editsl. 

2.1.	 AtJvldades de Ensino. Pesquisa e Extenslo 
No planejamento de atividades de ensino considere: 
•	 PertinAncia das atividades no contexto do PET. 
•	 Contribuic;ao para 0 desenvolvimento de novas praticas e experiAncias pedag6gicas no curso de 

graduacao ao qual 0 grupo esta vinculado. 
•	 Complementaridade entre a~ de pesquisa e extensAo e os temasla~tratados no ambito do PET. 
•	 Beneffcios acadAmicos da atividade para 0 grupo e para a comunidade acadAmica do curse ao qual 

esta vinculado. 
•	 A contribuic;ao para a formacao cidadA dos integrantes do grupo e 0 desenvoMmento social. 



• Resultados esperados (producao de material didStico, apresentaeao e publicacao de trabalhos). 

* Na descric;Ao das atividades, destacar a forma como as ac;Oes de ensino, pesquisa e extensAo serao 
desenvolvidas. 

Atlvldades de Ensino 

> Calourosa 

A atividade seni destinada aos ingressantes no curso de Engenharia de A1imentos pelo 
Processo 5eIetivo 2010 na primeira semana do ana letivo, e devido 80S resultados e sucesso dos 
anos anteriores estara em sua terceira adicao. 

A Calourosa visa recepcionar os calouros de maneira agradsvel, auxiliando-os no 
reconhecimento da EscoIa de Agmnomia e Engenharia de A1imentos, apresentacao e 
escIarecimento do curso e do grupo PET, aillm da intera(:lo e confratemizacao entre os calouros, 
petianos, professores e alunos. 

A atividade tara como programacao a recepc;80 dos calouros, entrega do kit PET (programac;Ao 
da Calourosa 2009, mapa da UFG, horario dos Onibus que circulam no Campus Samambaia, 
mensagem de saudacao, um texto de escIarecimento sabre 0 grupo PET e um bombom ), 0 ·PET 
tour" (uma dinAmica de reconhecimento da Escola de Agronomia e Engenharia de A1imentos), 
palestras em geral (sabre 0 curso,infonnac;Oes e oportunidades) e para finalizar, um almcx;o como 
momenta de integrac;Ao. A1llm da programacao anterior, os petianos tambllm ministrarAo aulas da 
disciplina Introduc;Ao I} Engenharia de A1imentos. Nessas aulas serao apresentadas experiAncias 
como estudantes, 0 que tomara as aulas mais descontraidas, deixando os novatos l} vontade para 
expor suas duvidadas e opiniOes, e assim, conhecer melhor os aspectos do curso e sabre a nova 
fase de suas vidas, a universitaria. 

> Encontro de Egressos 

o encontro de egressos 6 um evento realizado todo ano pelo grupo PET e Coordenacao do 
curso de Engenharia de A1imentos, estando em sua terceira adicao. A atividade objetiva a 
apmximacao e troea de experiAncias entre os graduandos do curso com os egressos, e desta fonna 
amplia a visAo dos alunos em relacao l}s exigAncias do mercado de trabalho, proporcionando 
discuss6es atrav6s de mesas redondas, as quais contribuem para a melhoria do curso e da 
formac;Ao do Mum proflssional. 

o encontro cantara com a presenc;a dos graduandos, profissionais formados em Engenharia de 
A1imentos pela Universidade Faderal de Goiss, docentes vinculados ao curso e autoridades da 
Universidade (Reitor, Pro - Reitor de graduacao, Direlor da Escola de Agronomia e Engenharia de 
A1imentos Coordenador de Curso). 

> PETUnguas 

Para estimular e incentivar os petianos a conhecer outras linguas, alguns integrantes do grupo 
PET Engenharia de A1imentos oferecerao semanalments, aos demais petianos, estudos referentes 
l}s Ifnguas inglesa, francesa, italiana e japonesa. 

Esta atividade seni realizada devido ao grau de importancia do conhecimento de Ifnguas 
estrangeiras pot" parte do profissional, sando um diferencial para seu cuniculo. 

Para sua execucao, ser80 e1aboradas aulas expositivas juntamente com materiais impressos 
contendo exercicios e textos relacionados so tema estudado. 

Com isso, espera-se despertar e estimular os petianos a desenvolverem 0 estudo de uma das 
Ifnguas pr6-iniciadas. 

> ReuniOes t6cnicas 

As reuniOes t6cnicas acontecerao semanalmente, e constituirao uma fonna de compartilhar 
experiAncias e difer'entes pontos de vista de cada integrante do grupo PET Engenharia de A1imentos. 
Estes, por sua vez,serao divididos em duplas, as quais devem selecionar um tema, referente ou nAo 
ao curso de graduacao, montar uma apresentacao e a expor aos seus companheiros em uma data 
pr6-detenninada. 

Tais encontros buscarAo enriquecer a carga de conhecimento dos petianos, nAo somenta sabre 
questOes t6cnicas, mas tambllm a respeito de questOes como: gerenciamento de pessoas, 
atualidades, motivac;Ao para 0 trabalho entre outros. A1llm da abordagem do conhecimento, as 
reuniOes serao responsilveis por auxiliar na melhoria da postura ao falar em grupo, capacitar para a 
montagem de uma boa apresentaeao e estimular 0 senso critico. 
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> PET Cultural 

Dando continuidade aos anos anteriores, cuja atividade jll era realizada na Escola de 
Agronomia e Engenharia de A1imentos da Universidade Federal de Goills, 0 PET Cultural tern 0 
intuito de promover momentos de distracao que preencham 0 ternpo ocioso dos a1unos no periodo 
do almoco. Tais momentos 0C0ITElI"A0 com a realizacao de atra¢es culturais diversas, entre e1as, 
apresentac;6es e oficinas. Os realizadores das apresentaCOes poderAo ser petianos. alunos dos 
cursos ministrados na Universidade Federal de Goills ou convidados externos que virao contribuir 
com 0 projeto. 

Com isso, ~ esperado despertar um maior interesse do publico alw para outros eventos 
culturais que acontecem na cidade, au at~ mesmo os influenciar na prlltica de algurna das atividades 
apresentadas. 

> Palestras e cursos 

SerAo ofertados cursos e palestras, abordando assuntos relacionados tanto l1J lIrea de 
Engenharia de A1imentos quanto so desenvolvimento do perfil profissional, 0 qual ~ exigido no 
mercado de trabalho. As palestras e os cursos serao ministrados por petianos e profissionais 
previamente contactados. 

o objetivo da atividade ~ ampliar os conhecimentos e estimular a criacao de uma visAo critica a 
respeito dos diversos ternas da lIrea. Tamb9'n ~ esperada uma maior integracao entre estudantes, 
professores e profissionais da area, facilitSndo a atualizacao eo aperfaicoamento profissional. 

> PET Internacional 

A Universidade Federal de Goills, em especial a Escola de Agronomia e Engenharia de 
A1imentos, mant~ convAnios com institui¢es internacionais, para as quais sao enviados 
estudantes que permanecem III por um ana. Ao retomarem, 0 unico procedimento seguido pelos 
estudantes ~ a entrega de um relat6rio l1J Coordenacao de Assuntos Internacionais da UFG, po~ 

com esta atividade, sera aberto um es~ para que estes alunos compartilhern com os dernais 
graduandos suas experiAncias e conhecimentos tilcnicos adquiridos no exterior. 

Tais estudantes serao convidados palos petianos e fonnulanlo uma palestra fazendo uso de 
recursos lIudio-visuais, que permitirAo a visualizacao de imagens e videos. Com esta proposta. 
pretende-se expandir 0 conhecimento dos participantes das palestras de novas culturas e 
tecnologias, al~ de estimular a participacao destes nos programas de intercambio. 

> Manutencao do mural e da home-page 

A atividade sera destinada aos estudantes de graduacao, p6s-graduacao, professores da UFG, 
al~ da comunidade em geral, e tri como objetivo informar e promover a comunicacao entre os 
alunos e professores. 

A organizacao da home page consistira ern publicar pesquisas referentes ao maio acadimico, 
ao sator alimenticio, atMdades culturais, oportunidades de estlIgio, eventos relacionados com a 
lIrea, al~ de dispor aulas de diversos professores e resumos dos trabalhos de conciusAo de curso 
realizados palos graduandos. Contara tamb9'n com infonnac;6es sobre 0 grupo PET Engenharia de 
A1imentos e sobre 0 curso, tanto na UFG quanto ern todo 0 Brasil. 

o site tamb9'n oferecera links, como por exemplo, um blog de discussAo, que estimulara 0 
debate e troca de opiniOes de ternas ligados l1J area, e tri como coIaboradores professores do 
curso. 

No mural, tarnb9'n sErio coIocadas as mesmas publicac;6es expostas no site, sando atualizado 
diariamente palos petianos. Esta atividade servira como maio de divulgacao das atividades das 
coordenac;6es de cursos da Unidade Acadimica. 

Buscar-se-a uma maior aproximacao do estudante com 0 maio acadimico e com 0 mercado de 
trabalho, urna vez que sAo encontradas informac;6es c1aras e especificas. 

Atlvidades de Pesqulsa 

> Projeto Melhoria do Caf~ Servido na UFG 

o p6 de caf~ que ~ distribuido no Ambito da UFG ~ produzido palo Sator de Engenharia de 
A1imentos. assim esta atividade sera destinada l1J melhoria da qualidade da producao e padronizacao 
do caf~ consumido na UFG. Sua realizacao ocorrerlI por maio do levantarnento de dados e 
infonnac;6es diretamente com as pesso8s responsllveis palo preparo do caf~ em cada unidade, e 
distribuicao de fichas de analise sensorial que ser80 preenchidas palos consumidores. 

SerAo analisadas as condic;6es higiAnicas do local de preparo. dos equipamentos utilizados e 
das pesso8S envolvidas, descricao do preparo, annazsnamento da mat~a-prima e dos utensnios 
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gerais, aln da quantidade consumida par mAs de cada ingrediente. 
A coleta dos dados realizar-se-a por duas equipes, distribuidas entre 0 Campus leo Campus 

II. GrBficos e tabelas a serem produzidos auxiliarAo na analisa dos resultados. 
Busca-sa entAo. alcanc;ar a uniformizac;ao do processo de produc;Ao e a satisfac;ao de grande 

parte dos consumidores desta bebida. 

> Pesquisas individuais 

Os petianos realizarilo, individualmente, pesquisas e pmjetos cientfficos orientados por 
professores da Universidade Federal da Goias. Os resultados das pesquisas d9llrio ser 
apresentadas em 9IIentos cientfficos da area. 

A realizac;Ao destas pesquisas buscara desenvolver as habilidades do petiano para planejar, 
escrever, organizar entre outros aspectos que envolvem a e1aborac;ao de urn born projeto cientffico. 
o andamento e resultados das pesquisas d9llrio ser apresentadas nas reuni6es tAcnicas semanais 
dogrupo. 

> Desenvolvimento e melhoramento de produtos lact80s 

Como exigGncia do mercado, as industrias necessitam de constante inovac;Ao. Par isso, faz-sa 
necessaria a existAncia de linhas de pesquisa que desenvolvam novas produtos em concordAncia 
com a demanda estabelecida. 

Desta forma, juntamente com 0 projeto de extensao de soIuc;ao de problemas em indUstrias de 
alimentos, os integrantes do Programa de Educac;Ao Tutorial serao responsaveis por pesquisar e 
e1aborar pmjetos para a inclusao de novas produtos nas Iinhas de produc;Ao de urn laticfnio do 
estado de Goias. Cabs destacar que, tambSn serao feitas pesquisas em produtos ja 
comenializados, a fim de melhorar 0 rendimento e a qualidade dos mesmos. 

Atlvldades de IExtensIo 

> Diwlgac;Ao do curso de Engenharia de Alimentos nas escolas de GoiAnia 

Esta atividade tern por finalidade divulgar a exposicao do curso de Engenharia de 
A1imentos 80S estudantes do ensino medio das escolas publicas e privadas de GoiAnia. A 
divulgac;ao contribuira para a decisao profissional dos alunos pre-vestibulandos, 
mostrando 0 curso como uma boa opc;ao de carreira; al~ de infonnar sabre as diversas 
oportunidades oferecidas pela Universidade, inclusive 0 Programa de Educacao Tutorial. A 
decisao ern realizar a atividade surgiu devido diminuk;Ao da concorrtncia do curso no 
vestibular. 

Para a execuc;ao desta atividade os petianos entrario em contato com as escolas, nas 
quais serlo ministradas palestras com recurso audio-visual e demonstrac;ao de alguns 
produtos expondo a atuac;ao do Engenheiro de A1imentos no mercado do trabalho e 
inova¢es tecnol6gicas da area. 

> Encontm de Teenologia de Alimentos do Centro Oeste - ETALCO 

o Etalco e urn 9IIentO que ocorre anualmente, no mAs de outubm. Para realizac;Ao desta 
atividade de grande dimensAo serao feitas parcerias com a Empress Junior do Curso de Engenharia 
de A1imentos (CIPPAL), aln da buses de patmcinadores para auxiliar no custeio do 9IIento. 

SAo seus principais objetivos 0 oferecimento de mesas redondas e palestras de exceIAncia na 
area de Teenologia de Alimentos, oportunidades para que alunos, p6s-graduandos em Engenharia 
de Alimentos apresentem seus trabalhos cientfficos, e contribuic;ao para a atualizac;ao tecnol6gica do 
setor no Estado de Goias. 

No ano de 2010 0 9IIentO ocolTri simultaneamente a FFATIA {Feira de Fomecedores e 
Atualizac;Ao Teenol6gica da IndUstria de Alimentac;Ao),promovida a cada dais anos, no Centro de 
Convenc;Oes de GoiAnia. de 19 a 22 de outubro. 

Como 0 publico do ETALCO e composto par alunos e empresarios da area, espera-sa com a 
promoc;ao do 9IIento ampliar 0 contato entre estes dois segmentos. Aln de expandir 0 
conhecimento na area de engenharia e tecnologia de alimentos, e estimular a eriac;Ao de uma visAo 
eri'tica a respeito des temas discutidos. 

> Projeto: Institui¢es de Ensino nas Empresss 

o projeto conta com a parceira da Universidade Federal de Goias, IEL (Instituto Euvaldo Lodi) e 
VISA (VigilAncia 5anitSria) e Associac;ao Goiana de Supermercados, e tem os seguintes objetivos: 
coIocar empresss do segmento de distribuic;Ao de alimentos em contato com Estudantes e 
Professores do Curso de Engenharia de A1imentos da Universidade Federal de Goias; possibilitar 
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que os estudantes do anso contribuam com as empresss para 0 atendimento da Legislac;ao da 
Ag6ncia Nacional de VigiiAncia sanitaria - ANVISA e solucionem possiveis problemas tecnol6gicos; 
contribuir com a integra~o empress e vigilAncia sanitilria na buses do atendimento das exig6ncias 
legais, estimulando 0 cumprimento da legisla~ sanitilria vigente e apoiar as empress na 
implementa~ de Boas Praticas de Fabrica9lo e manipu~ de aJimentos. 

Para sua ~, serlo realizadas reuni6es com as empresas interessadas a fim de 
escIarecer os objetivos do projeto. Ap6s, havera uma seI~ de graduandos do Curso de 
Engenharia de A1imentos, nAo participantes do grupo PET, os quais serao treinados pela VigilAncia 
sanitaria e professores da 6rea a respeito das atividades que reaJizarAo nas empresss. 0 Estudante 
ira orientar os empresarios e trabalhadores na interpreta~o da legislac;Ao e sua aplica~o, 

desenvolvendo 0 programa de Boas Pr8ticas na Empress. 
Espera-se com esta atividade, conscientizar 0 empresario e saus colaboradores quanto a 

legislac;ao sanibiria e como atend6-la, e tarnt*n quanta a melhoria das condi¢es de trabalho na 
empress com menor desperdrcio e maior seguranc;a ao consumidor. Objetivs-se ainda, diwlgar a 
importAncia da integ~o EmpresafEscola, demonstrar as compet6ncias dos profissionais de 
Engenharia de A1imentos, e permitir que 0 estudante exercite em condi¢es reais os conhecimentos 
adquiridos na Universidade. 

> Feira de Fomecedores e Atuali~o Tecnol6gica da IndUstria da A1imenta~o - FFATIA 

A FFATIA , a segunda maior e mais importante feira do ramo alimenticio em Ambito 
nacionaJ. Ests feira ocorre a cada dois anos e conta com a participa~o de diversas empresss, as 
quais exp08m os saus produtos, mostrando as tend6ncias do setor. 

o grupo PET participara da feira entrando em contata com as empresss expositoras com 0 
intuito de oferecer estudantes da graduac;Ao, previamente selecionados e treinados, para 
participarem do evento atuando nos Stands como assessores t6enicos. Essa posi~o do Estudante 
Ihe permitira conhecer 0 funcionamento de uma empress fomecedora, capacitando-o a atuar no 
futuro na area de negOOios, como compradores ou fomecedores. A1n disso, possibilitarS 80S 
graduandos do curso de Engenharia de A1imentos estreitarem a rela~o com empres8rios, aJn de 
promover a aquisi~ de novos conhecimerrtos e contatos para urn futuro est8gio. 

>	 Exposic;ao de Produtos LActeos do Centro Oeste - EXPOLACO 

A ExpoIaco sera realizada em paralelo a FFATIA de 19 a 22 de outubro, visando expor 
produtos da Industria ISetea do Centro Oeste. A atividade tem por objetivo apresentar os diversos 
produtos produtos ISeteos produzidos no Centro Oeste, permitindo urn contato direlo entre petianos 
e diferentes industrias desta cadeia produtiva. A intsra~o entre alunos e empress, permitira 0 
exercicio do trabalho em equipe, e 0 relacionamento com pessoas externas aos ambiente da 
Universidade, apontando para os empresarios 0 interesse da UFG em diwlgar as industrias do 
setor, e assim mar vinculos institucionais. 

A exposi~o contara com os seguintes parceiros: Multiplos Eventos, Sindicato das Industrias 
de Laticrnio no Estado de Goies (SINDILEITE), Federa~o das Industrias do Estado de Goies 
(FIEG), e Sindicato da IndUstria da A1imenta~ode Goias (SIAEG). 

>	 Ar;Ao Odadania I ~o Global 

sera desenvolvida pelos grupos PETs da Universidade Federal de Goies (Enfermagem, 
Nutric;ao, Engenharia de A1imentos, Matemetica e Geografia) a ~o Odadania. Esta atividade sera 
realizada no mas de outubro de 2010 na escola municipal Educac;ao Jovens e Adultos (EJA) na 
cidade de GoiAnia - GO. A atividade tara como objetivo promover uma maior integrac;Ao entre os 
bolsistas do grupo PETIUFG e os tutores dos mesmos; aln de propiciar benefrcios para a 
comunidade em rela~o a educa~ em saude, orienta~o nutricional, prom~ da alim~o 

saudavel, aferi~ de pressAo arterial, ensino de forma IUdica na matematica, vida urbana cidadA, 
alfabetiza~o cartografica, planejamento familiar, filmes educativos, dosagem de glicose e coIesterol 
sangurneos, acuidade visual e encaminhamentos para servic;os de sallde. A atividade funcionara de 
forma que cada grupo PET ficara responsavel par urn espa(:O (stand) relacionado a area de atua~ 

de sau curso, os participantes terAo acesso a todos asses espac;os durante 0 perfodo de urn dia 
compreendendo 0 periodo de 10 horas, tendo inicio as 8:00 e tllrmino as 18:00 deste mesmo dia. 
Espera-se que acontec;a com essa atividade uma maior integrac;ao de todes os petianos e Mores 
dos grupos PETIUFG aln de proporcionar escIarecimento de dUvidas referentes a diferentes 
temeticas. 

2.2. Impado "o(s) Curso(s) de Gradua~o 
No planejamento de atividades considere: 
•	 Atividades Inovadoras na Gradua~o. 

•	 Beneficios acadAmicos da atividade para 0 grupo e para a comunidade acadAmica relacionada a a¢es 
de diminui~oda evasAo e repet6ncia do curso ao qual esta vinculado. 
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• ~ relacionadas com a indusAo de deficientes no curso (quando for 0 caso). 

As atividades planejadas palo grupo a serem realizadas no ana de 2010 tem como tim a 
contribuic;Ao para com os outros estudantes. Esta contribuic;Ao sa dani palas oportunidades geradas 
que levarn a relac;Ao com 0 mercado de trabalho, a buses de projetos de pesquisa, alam do 
desenvolvimento aitico que 0C0IT8 dentro do grupo e ilT8dia 80S outros estudantes na rotina 
acadOmica. 

A seguir apresentamos alguns exemplos de atividades que contribuirAo positivamente tanto 
para a formac;Ao dos petianos, como para a melhoria da comunidade acadOmica a qual 0 grupo estS 
inserido. 8eja por meio de 8Ql)es que promoverAo integrac;Ao entre alunos do curso de Engenharia 
de Alimentos, ou que contribuirio para a aquisic;Ao de conhecimentos. muitas vezes nAo oferecidos 
dentro da Universidade. 

> Recepc;Ao dos ingressantes no curso de Engenharia de A1imentos atrav's da C8lourosa. 

A recepc;Ao calourosa tornani 0 ambiente da Universidade mais amistoso pra os recem 
chegados, e assim estes poderAo aumentar 0 rendimento do seu aprendizado nos primeiros dias de 
aula, por ja estarem familiarizados com 0 ambiente e com os veteranos, evitando a parda de 
disciplinas e desistAncias do curso. 

> Possibilidade de est8gio ofertado palo projeto Institui¢es de Ensino nas Empl'8S8S. 

As atividades desenvolvidas palo grupo que interagini diretamente com diversas empresss 
do setor serAo responsaveis por aprimorar a relac;Ao Escola empress, e assim viabilizani 
oportunidades preciosas aos Estudantes. 

> Palestras e Cursos para ampliar 0 conhecimento dos graduandos. 

A atividade de desenvolvimento de cursos e palestra sera uma oportunidade de tratar de 
assuntos emergentes e inovadores, coIocando 0 estudante de Engenharia de A1imentos informados 
e conscientes do que estS ocorrendo de novidade no setor. 

> Encontro de Egressos. 

Esta atividade alam de manter a Iigac;Ao Egressos e Universidade possibilitani a troca de 
informa¢es entre alunos, e ex-alunos e professores. 0 encontro sera um momento para que os 
egressos apresentem sugest6es e criticas 8 Coordenac;Ao de Curso, e esta por sua V8Z, atuani na 
revisAo de conteudos, e atit mesmo na grade de disciplinas ofertadas, de maneira que 0 curso 
atenda melhor as necessidades do setor de alimentos do pais. 

2.3. Atlvldades de CarMer Coletlvo 
• Participac;Ao em eventos cientiticos, feiras, mostras, encontros locais, regionais e nacionais. 
• Atividades integradas com bolsistas de monitoria, iniciac;Ao cientitica e extensAo na IES. 

> VIII ECONPET ( Porto Velho - ROI maio) 

> )fN ENAPET (Natal- RN I junho) 

> Interpet UFG (GeiAnia - GO I dezembro) 

> Arraia PET (GoiAnia - GOI Junho) 

Evento tradicionalmente junino que visa a integrac;Ao entre os grupos PET: Geografia, 
Nutric;Ao, Engenharia de A1imentos, Enfermagem e Matem8tica da Universidade Federal de Geias. 
sando organizado em conjunto. 

A distAncia entre os grupos, locaJizados em diferentes unidades, dificulta a comunicac;Ao e as 
rela¢es interpessoais. Com isso, 0 arraia tara como finalidade estimular a socializac;Ao entre os 
petianos, alam de contribuir culturalmente. 

> XXII Congresso Brasileiro de Ci6ncia e Tecnologia de A1imentos (Sslvador- Bahia! 
novembro). 

> VII Feira de Fomecedores e Atualizac;Ao Tecnol6gica da Industria de A1imentac;Ao (GoiAnia). 

P1anejarnento de Atividades 



4. OUTRAS ACOES QUE 0 GRUPO ACHAR PERTINENTE 

> Boletim Informativo PET 

o planejamento e execuQAo do jomsl informativo sErio feitos palos cinco gNpos PET da 
UFG (Geografia, Enfermagem, Engenharia de A1imentos, NutriQAo e Matematica). 0 boletim contara 
com espac;;:os destinados a entrevistas investigativas; divulgaQAo de eventos, pesquisas cientificas, 
poesias, er6nicas e artigos de opiniAo. 

Esses espac;os sErio abertos para publica.;;6es tanto de petianos quanto de toda a 
Comunidade AcadAmica da UFG. E desta forma, alen de infonnar sobre assuntos poIAmicos, 0 
boletim servira de meio de comunicac;Ao entre todas as unidades da Universidade. 

A e1aborac;Ao desta atividade permitira a integraQAo entre os gNpos envolvidos, a fonnac;Ao 
de uma visAo critica para a escolha daquilo que sera divulgado, e a formaQAo de um vfnculo entre 
bolsistas do PET e os demais graduandos. 

Golinia, 10 de feyerelro de 2010. 

P1anejamento de Atividades 
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