
RELATÓRIOS 2016-1 

GRUPO: PET Engenharia de Alimentos UFG 

TUTOR: Celso José de Moura 

 

Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Recepção Calourosa 2016 

Cronograma de Execução da Atividade: Janeiro de 2016 à Julho de 2016 

Público Alvo: Calouros do Curso de Engenharia de Alimentos; 

Promotores da atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Direção da Escola de Agronomia, 

Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos, Professores e alunos do curso 

de Engenharia de Alimentos, CIPPAL Consultoria Júnior, Atlética do Curso de 

Engenharia de Alimentos “Malagueta”, Grupo de Estudos em Leite e Derivados 

(GELAC) – UFG, Grupo de Estudos em Alimentos Orgânicos (GEPOA) – UFG, 

Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA) – UFG e intercambistas.  

 

Descrição da Atividade: 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 envolveu as 

seguintes etapas: 

 

 Levantamento de custos e confecção do KIT PET que contou materiais como: 

 Pasta personalizada do PET; 

 Bloco de notas do PET; 

 Caneta; 

 Adesivos do PET; 

 Manual do Calouro: (Dicas rápidas sobre o restaurante universitário, casa do 

estudante, grupos de pesquisa e extensão da escola, e benefícios como bolsa 

alimentação, permanecia entre outros disponibilizados pelo serviço de 

promoção social da universidade). 

 Crachás de identificação; 



 Confecção e envio de convite ao diretor da Escola, professores e coordenador 

do curso, para participarem da atividade; 

 Execução:  

o Recepção dos calouros: 

Ao chegar à escola, os alunos juntamente com seus pais se encaminharam 

para o prédio de Centro de Aulas Pequi onde foram recepcionados com um café da 

manhã e um breve pronunciamento do diretor da Escola de Agronomia. Logo após, 

os alunos foram encaminhados à sala de aula onde aconteceu um momento de 

bate-papo e conhecimento sobre o curso. Inicialmente houve um momento de 

conversa com a coordenadora de curso, sobre a universidade, o curso e a nova vida 

acadêmica.  

Os novos alunos conheceram o grupo PET Engenharia de Alimentos, através 

de uma fala breve do Tutor, onde foi apresentada a função bem como o tipo de 

trabalho que grupo realiza na Universidade. Neste mesmo momento foi distribuído 

os Kit PET. Em seguida os novos estudantes também puderam conhecer sobre a 

CIPPAL Consultoria Júnior - Empresa Júnior, Atlética do Curso de Engenharia de 

Alimentos “Malagueta”, Grupo de Estudos em Leite e Derivados (GELAC) – UFG, 

Grupo de Estudos em Alimentos Orgânicos (GEPOA) – UFG e Centro Acadêmico de 

Engenharia de Alimentos (CAENA) – UFG . Houve também a presença de alunos 

intercambista que relataram as suas experiências com os programas de intercambio 

oferecidos pela Universidade, incentivando os calouros a conhecerem os mesmos.  

Após toda apresentação formal os alunos foram levado para um espaço aberto 

onde por meio da Atlética Malagueta foram realizadas dinâmicas a fim de integrar a 

nova turma. Após os momentos de integração foi oferecido um almoço aos alunos e 

participantes. Posteriormente foi realizada a despedida onde o grupo PET 

agradeceu a participação de todos na atividade. 

 

 Pós-Execução:  

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

foi dividida em dois grupos que em dias separados participaram de aulas praticas 

no laboratório de Leite e Derivados. Os peteanos montaram roteiros para a aula 

de Fabricação de Queijo Minas Frescal e instruíram os alunos quantos aos 

procedimentos realizados.  



 

 

 

 

Justificativa para realização da atividade: Para minimizar a evasão dos alunos no 

curo de Engenharia de Alimentos, ao ingressar na Universidade. O PET Engenharia 

de Alimentos promove a recepção Calourosa que auxilia o calouro no processo de 

adaptação, recebendo-os com afetividade, alegria, entusiasmo. A calourosa consiste 

em uma apresentação do curso por professores, coordenação e grupos estudantis.  

Além disso, transformar positivamente a imagem do primeiro dia de aula oferecendo 

no final um almoço interativo entre calouros e veteranos. 

 

Resultados alcançados com a atividade: Visto que o primeiro dia de aula é o 

primeiro contato do calouro com o ambiente universitário, a atividade realizou seu 

objetivo primordial de recepcionar os calouros do Curso de Engenharia de Alimentos 

e integrá-los com a comunidade acadêmica. Desta forma possibilitou a 

familiarização com a Escola de Agronomia de uma maneira mais rápida e agradável. 

 O almoço servido aos calouros os surpreendeu e alegrou, e nesse momento 

aproveitaram para confraternizarem entre si, e também junto aos outros alunos do 

curso. Os pais que permaneceram até o final também se alegram com a 

receptividade e acolhimento oferecido tanto aos alunos quanto para os mesmos. 

 A realização de aulas praticas foram uma forma de melhor aproximar o aluno 

ao curso, visto que os dois primeiros anos são voltados para a parte de engenharia 

e o aluno tem pouco contanto direto com a parte prática do curso e o uso dos 

laboratórios no setor de Engenharia de Alimentos. Foi uma forma direta de ensina-

los a importância do engenheiro de alimentos, o seu papel na indústria e fabricação 

de alimentos desde da matéria prima ao produto final. O mais gratificante é a forma 

como ficaram entusiasmados por conseguirem produzirem um produto da forma 

mais próxima como é feito na indústria.  

 



 

Figura 1 - Calouros de Engenharia de Alimentos com a coordenadora do curso. 

 

Figura 2 - Calouros da Engenharia de Alimentos na dinâmica com a Atletica Malagueta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Aula prática de produção de queijo minas frescal  com os calouros. 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino e Extensão 

Tema: Café aos Pais  

Cronograma de Execução da Atividade: Janeiro de 2016 à Março de 2016 

Público Alvo: Pais dos Calouros dos Cursos de Engenharia de Alimentos, 

Agronomia e Engenharia Florestal. 

Promotores da atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos e Diretor da Escola 

de Agronomia Robson Maia Geraldine. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Professores da Escola de Agronomia e 

Coordenações de Cursos. 

Descrição da Atividade: Consiste em uma manhã proposta aos pais dos calouros 

dos cursos de Engenharia de Alimentos, Agronomia e Engenharia Florestal, cuja 

finalidade é informar e integrar os pais à Universidade. Esta manhã conta com um 

café da manhã juntamente com seus filhos e posteriormente uma conversa com o 

diretor, vice-diretor da Escola e os vice-coordenadores de cada curso, os quais 

expõem a necessidade de uma maior participação dos pais na vida acadêmica do 

aluno.   

 

Justificativa para realização da atividade: Importância do conhecimento dos pais 

sobre o local no qual os filhos terão o momento de crescimento profissional, cultural, 

social e ético. Promover um vinculo entre os pais e a futura profissão de seus filhos.  

 

Resultados esperados com a atividade: Espera-se uma maior integração e 

satisfação entre a família dos alunos e a Universidade, afim de que haja incentivo e 

motivação para que o aluno ingresse nas atividades oferecidas. Que os pais tenham 

maiores informações sobre o funcionamento da Universidade e suas oportunidades.  

Resultados alcançados com a atividade: No ano de 2016, os pais e alunos foram 

recebidos pelo Diretor e Vice-Diretor da Escola de Agronomia, que convidaram a 

todos os presentes para tomarem um café da manhã oferecido pela Escola, 

proporcionando aos pais, familiares e alunos um ambiente de agradável de 

integração. 

 Logo após, os pais convidados foram direcionados para uma sala no centro 

de aulas Pequi, onde o Diretor fez seu pronunciamento sobre a Universidade 



Federal de Goiás e o leque de oportunidades que a mesma proporciona, e 

ressaltando a importância dos pais na vida acadêmica do aluno e o suporte familiar, 

dedicando carinho atenção e motivando aos estudantes. Além disso, foram expostas 

aos pais e alunos presentes as chances de participação programas de pesquisa e 

extensão, Programa de Educação Tutorial (PET), intercâmbio, mobilidade, 

evidenciando assim a influência da família para que o aluno usufrua dessas 

atividades. 

 

 

Figura 4 - Apresentação do Grupo PET Engenharia de Alimentos aos calouros. 

 

Figura 5 - Diretor e coordenadores do curso em conversa com os pais dos calouros. 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: ECOPET 2016 

Cronograma de Execução: 20 a 23 de abril de 2016 

Público Alvo: Grupos PET da região centro-oeste do Brasil. 

Promotores da Atividade: Grupo PET UFGD – Universidade Federal de grande 

dourados. 

Parceiros ou Colaboradores da Atividade: Grupo PET UFGD – Universidade 

Federal de grande dourados. 

 

Descrição da Atividade: O ECOPET (Encontro Centro-Oeste dos grupos PET) é 

um encontro de grupos PET (programa de educação tutorial) de âmbito regional. O 

Encontro Regional de Grupos PET tem como premissa fomentar o debate a respeito 

da educação tutorial e das ações desenvolvidas pelos Grupos PET do Centro-Oeste 

no campo do ensino, da pesquisa e da extensão, com intuito de promover uma 

formação superior de qualidade, integrando os Grupos do Programa de Educação 

Tutorial – PET desta região, ao mesmo tempo em que promove maior visibilidade e 

maior inserção dos Grupos PET no cotidiano dos respectivos cursos nas faculdades 

que os abrigam. 

 

Justificativa para realização da atividade: Eventos como esse, agregam 

conhecimento ao petiano, sendo uma excelente oportunidade de discutir e aprender 

temas importantes ao grupo e ao programa, de forma a atualizar, melhorar e 

envolver em temáticas com pessoas da mesma região e membros do mesmo 

programa, de forma a melhorá-lo e solucionar problemas enfrentados pelos grupos 

PET. 

 

Resultados esperados com a atividade: A promoção da interação entre os grupos 

PET da região, promovendo debates que façam petianos e tutores refletirem o modo 

de pensar e fazer educação tutorial. A oportunidade de cooperação e troca de 

experiências de diferentes grupos PET de diferentes estados e cursos.  

Oportunidade de exposição de atividades realizadas pelos grupos.  

 

Resultados alcançados com a atividade: No evento houve a discussão do Manual 

de Orientações Básicas (MOB) e de algumas leis de regimento do programa, 



auxiliando assim no melhor entendimento por parte dos petianos de seus direitos e 

deveres. Houve uma troca de experiências com os demais participantes do evento 

quanto suas atividades e gestão do grupo. Um entendimento de como as diferentes 

universidades visam os grupos PET, se valorizam ou desvalorizam tais grupos. Além 

disto, foram apresentados em forma de pôster, dois trabalhos desenvolvidos pelo 

Grupo PET Engenharia de Alimentos.  

 

 

Figura 6 - Integrantes do PET Engenharia de Alimentos no III ECOPET. 

 

 

Figura 7 -. Petianas em apresentação dos trabalhos. 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino, Pesquisa e Extensão 

Tema: Agro Centro-Oeste Familiar 2016 

Cronograma de Execução: Janeiro a maio de 2016 

Público Alvo: Produtores, alunos da UFG e participantes da feira. 

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos 

Parceiros ou Colaboradores da Atividade: Coordenadores da feira Agro Centro-

Oeste Familiar e PET Biologia de Urutaí. 

 

Descrição da Atividade: Na feira Agro Centro-Oeste Familiar 2016, o grupo PET 

Engenharia de Alimentos, apresentou uma palestra com os resultados de uma 

pesquisa gerada a partir da demanda de um produtor na feira do ano de 2015. A 

palestra foi apresentada para os participantes da feira, estudantes e produtores 

familiares do estado. O conteúdo da apresentação baseou-se na descrição da 

pesquisa realizada e seus resultados, bem como a sua importância para o âmbito da 

discussão sobre produtos artesanais. A palestra contou também com o depoimento 

do produtor de rapadura, que destacou a importância da pesquisa para ele, como 

pequeno produtor regional como para os demais produtores espalhados por todo o 

país.   

Justificativa para realização da atividade: Levando em consideração a pouca 

visibilidade dos problemas enfrentados pelos pequenos produtores no Brasil, e os 

poucos trabalhos desenvolvidos com a finalidade de minimizar as adversidades 

enfrentadas pelos mesmos, o desenvolvimento de pesquisas científicas bem como a 

divulgação de seus resultados, são muito importantes para expor os problemas e as 

formas de solucioná-los.  

 

Resultados esperados com a atividade: Espera-se que com a apresentação dos 

resultados alcançados possa levar o desenvolvimento de novas pesquisas mais 

completas, que possam dar respostas mais concretas sobre o tema. Além de 

enfatizar a importância da produção artesanal no Brasil, como fonte de renda e 

também como um fator cultural. 

 

 

 



Resultados alcançados com a atividade: A palestra contemplou tanto estudantes, 

como produtores e participantes do evento. Foi possível levar a esses participantes 

os resultados alcançados pela pesquisa, e com isso expor a importância do trabalho 

e dos seus resultados. Na palestra o Produtor Carlos José da Silva que foi um dos 

colaboradores para a execução da pesquisa, relatou as dificuldades enfrentadas 

para construir a fabrica de rapadura em sua propriedade, principalmente em termos 

legais. Pois a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) se negava a liberar 

o alvará de funcionamento devido ao fato de haver na fábrica utensílios feitos a base 

de madeira, como por exemplo as formas onde se moldava as rapaduras,  e também 

pelo fato de a água utilizada no processo de produção da rapadura não ser clorada. 

O produtor frisou a importância do debate ocorrido na Feira Agro Centro-

Oeste do ano de 2015 promovido pelo grupo PET Engenharia de Alimentos cujo 

tema foi “Legalização de Produtos Artesanais” de onde surgiu a necessidade do 

desenvolvimento da pesquisa. O produtor agradeceu a atuação do grupo PET 

Engenharia de Alimentos e disse: 

“A gente fica muito feliz que tem gente da universidade envolvido com isso, ajudando 

os pequenos produtores que não só eu mas muitos tem essa dificuldade, tudo isso é 

muito importante e eu fico muito feliz. Se um dia eu crescer meu negócio, irei investir 

em pesquisas da universidade” . 

 

 

Figura 7 - Integrantes do grupo PET apresentando resultados da pesquisa. 



 

Figura 8 - Produtor de rapadura Carlos José da Silva . 

 

 

Figura 9 - Figura 2- Participantes da palestra. 

 

Figura 10 - Integrantes do grupo PET na feira. 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino  

Tema: Processo Seletivo 2016/1 

Cronograma de Execução: 11 de Abril a 09 de Maio de 2016. 

Público Alvo: Alunos do curso de Engenharia de Alimentos do terceiro, quinto e 

sétimo períodos 

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos  

Parceiros ou colaborados da atividade: Tutor e petiano de outros grupos PET 

UFG, e um professor do curso de Engenharia de Alimentos da UFG.   

 

Descrição da Atividade: O Processo Seletivo é uma atividade realizada pelos 

próprios integrantes do grupo em auxilio de petianos e tutor de outros grupos PET e 

um professor do curso de Engenharia de Alimentos, que visa selecionar entre os 

participantes, o perfil que melhor se encaixa ao grupo PET Engenharia de Alimentos. 

 

Justificativa da Atividade : A realização da atividade se faz necessária visto que o 

grupo possui uma alta rotatividade dos membros. Como previsto nas normas do 

Programa de Educação Tutorial o grupo deve ser composto por 12 bolsistas e até 6 

não bolsistas, sendo assim sempre que houver vagas ociosas deve-se fazer um novo 

processo seletivo para manter o número de participantes do grupo. O número de 

vagas é definido considerando as vagas já abertas de membros que já foram 

excluídos do programa e as vagas de membros que estão próximos a saírem para o 

estágio. 

 

Resultados esperados com a Atividade: Melhorias para o grupo do PET 

Engenharia de Alimentos, pois o novo ingressante poderá contribuir para o bem 

andamento das atividades propostas, assim como melhorar o trabalho em grupo; 

Identificar candidatos que apresentem perfil para ser membro do grupo e venham a 

contribuir para o desenvolvimento do Programa de Educação Tutorial; Desenvolver a 

habilidade de fazer avaliação de forma imparcial e objetiva para os membros do grupo 

que atuarão na atividade; Desenvolver a habilidade de ensinar e reforçar os princípios 

e filosofias do Programa de Educação Tutorial.  

 

 

 



Resultados alcançados com a Atividade: Elaboração e publicação do edital; 

Aprovação do edital no Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA – 

UFG); Divulgação do processo seletivo no site do PET Engenharia de Alimentos 

(www.agro.ufg.br/pet), e junto aos alunos do curso Engenharia de Alimentos por meio 

de cartazes, intensa divulgação em redes sociais e ainda anúncios de forma oral em 

salas de aulas e em murais da Escola de Agronomia da UFG; Avaliação e análise dos 

currículos e extrato acadêmico; Avaliação da capacidade de expressão oral e falar em 

público e a realização da entrevista individual. Foi montada uma banca avaliadora 

com 5 membros composta por tutores, petianos e professor.   

O candidato fez uma apresentação oral com tema “A fome no mundo” e em 

seguida foi realizada a entrevista individual; Entrevista coletiva para os candidatos se 

expressarem na forma prática, em que foi analisado os quesitos iniciativa, 

comprometimento com o grupo e capacidade de resolver problemas, que são 

características esperados para um membro do Grupo PET Alimentos; Divulgação dos 

candidatos aprovados; Elaboração de relatório e treinamento dos novos petianos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino  

Tema: Ciclo de Palestras 

Cronograma de Execução: Abril – junho 2016  

Público Alvo: Alunos de graduação da Escola de Agronomia. 

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos  

Parceiros ou colaborados da atividade: Emely Gomes representante do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás / CREA - GO, Mathias 

Rech gerente de gente e performance da Kraft Heinz, Coordenações de Curso e 

Estágio da Engenharia de Alimentos e Escola de Agronomia. 

 

Descrição da Atividade: O Ciclo de Palestras, atividade de cunho extracurricular, é 

definido 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 estudantes. Assim, este trabalho tem como objetivo 

oferecer a comunidade acadêmica, bem como visitantes e convidados, da 

Universidade Federal de Goiás o contato com atividades e temas extra classe, 

buscando a interdisciplinaridade. Os integrantes, petianos e graduandos, não serão 

apenas espectadores, serão participantes, interagindo com o profissional e 

buscando expandir o conhecimento. 

 

Justificativa para realização da atividade: Promove uma maior visão da área de 

trabalho, permite o conhecimento do mercado e das atividades que estão 

prosperando. Além disso, acrescenta ou até mesmo adianta o conhecimento que 

será ministrado em sala de aula, permitindo assim desenvolver o nosso senso crítico 

para exposição de opiniões futuras. 

 

Resultados esperados com a atividade:  Estimular o confronto de ideias; Criar um 

ambiente de debates entre alunos, palestrantes e professores; Trazer novas visões 

sobre temas da atualidade referentes à área de engenharia de alimentos; Promover 

integração entre os demais graduandos do curso e o Grupo PET; Melhorar e 

desenvolver o trabalho em equipe do grupo; Facilitar e ampliar a área de contatos, 

para futuras oportunidades, entre os graduandos e os palestrantes; 

 

 



Resultados alcançados com a atividade: Houve maior integração dos graduandos 

dos três cursos da Escola de Agronomia.  Ampliação dos conhecimentos a respeito 

do mercado de trabalho e das atividades que mais se destacam para atuação do 

engenheiro de alimentos, engenheiro florestal e agrônomo. Apresentação 

institucional do CREA – GO, onde foi possível sanar dúvidas, conhecer os direitos e 

deveres do Engenheiros de Alimentos filiados ao conselho.  Foi apresentado o 

programa de estágio da empresa Kraft Heinz, em que despertou maior interesse dos 

estudantes em participar do processo seletivo da empresa. 

 

 

Figura 11 - Palestra Institucional ministrada pela Emely Gomes sobre o CREA-GO. 

 

Figura 12 - Graduandos em Engenharia de Alimentos participando da palestra CREA – GO. 



 

Figura 13 -  Graduandos da Escola de Agronomia ouvindo sobre o Estágio da Kraft Heinz. 

 

Figura 14 - Mathias Santos, gerente de gente e performance da Kraft Heinz. 

 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino  

Tema: I SEMEALI- Seminário de Estágio do Curso de Engenharia de Alimentos da 

Universidade Federal de Goiás 

Cronograma de Execução: Maio a junho de 2016. 

Público Alvo: Alunos do curso de Engenharia de Alimentos  

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos  

Parceiros ou colaborados da atividade: Coordenação de Estágios do curso de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás  

 

Descrição da Atividade: Encontro entre alunos estagiários e não estagiários 

promovendo um debate, em que alunos estagiários relatam suas experiências de 

aprendizado desde o processo seletivo até suas atuações no meio de trabalho. 

 

Justificativa da Atividade: A atividade fez-se necessária devido a importância em 

promover a troca de experiências entre alunos da graduação, preparando e alertando 

os alunos não estagiários sobre as possíveis dificuldades a serem enfrentadas na 

prática dos conhecimentos teóricos, adquiridos no curso e ainda mostrar a atribuição 

do estágio, tanto no caráter profissional quanto pessoal, preparando estes alunos para 

o mercado de trabalho.  

 

Resultados esperados com a Atividade: Relatos do aprendizado e dificuldades 

encontrados pelo aluno no período de estágio. Contato dos alunos estagiários com os 

demais alunos do curso, além de transmitir aos demais as experiências adquiridas 

durante o período de estágio. 

 

Resultados alcançados com a Atividade: Os alunos estagiários relataram suas 

experiências a partir de um bate papo com o público, ocorrendo interação e trocas de 

aprendizados não somente com os alunos não estagiários como também com os 

demais estagiários que atuam em diferentes campos da profissão. Houve a 

demonstração clara de que o curso oferece suporte teórico suficiente para preparar os 

graduandos, desde as etapas de processos seletivos, como entrevistas, dinâmicas e 

resolução de problemas como no desempenho na carreira profissional. Foi 

evidenciado que a participação em atividades extracurriculares como Programas de 

Educação Tutorial e Empresa Júnior preparam o aluno, a partir das experiências 



constantes de liderança, trabalho em equipe e coordenação de atividades, fatores 

estes que contribuem com a formação profissional e pessoal do indivíduo, que ganha 

destaque entre os demais.  

 

 

Figura 15 - Participação do Coordenador Geral de Estágios da UFG, Professor Lawrence 
Gonzaga. 

 

 

Figura 16 -  Estagiários Andressa Rocha e Leonardo Calixto relando suas experiências. 



 

Figura 17 - Público do I SEMEALI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Pesquisa, Ensino e Extensão  

Tema: Análises microbiológicas e higiênico-sanitária em Rapaduras. 

Cronograma de Execução da Atividade: Maio de 2015 a Março de 2016. 

Público Alvo: Produtores e pequenos agroindustriais. 

Promotores da atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Produtor de rapadura Carlos José da 

Silva. 

 

Descrição da Atividade: O Stand do PET na feira Agro Centro-Oeste 2015 teve 

diversos visitantes e um deles foi um produtor de rapadura que gerou uma demanda 

de pesquisa. A atividade consiste em acompanhar o processo produtivo da 

rapadura, instalação de um clorador artesanal de água de pastilhas de cloro, 

conhecer mais detalhes 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. 

 

Justificativa para realização da atividade: Oferecer apoio ao produtor a melhorar 

a sua produção e tentar atender a legislação vigente. Além de, analisar se realmente 

a madeira é uma fonte de contaminação para a rapadura e reduzir a carga 

microbiana da água e do produto fabricado. 

 

Resultados esperados com a atividade:  

 Ajudar o pequeno produtor, a fim de sanar alguns problemas em sua 

produção realizando algumas alterações no processo da rapadura, para que haja 

uma melhoria no produto final e que este não contenha riscos a integridade do 

consumidor.  

 Buscar através de análises microbiológicas,comprovar que a forma de 

madeira não trás nenhum risco a integridade do produto quanto à do consumidor. 

 Instalar um clorador artesanal de água, contendo pastilhas de cloro, 

afim de eliminar a microbiota contaminante da água. 

 

 

 



Resultados alcançados com a atividade: A contagem total de microrganismos da 

gamela foi de 2,5x104 UFC/cm2e da forma de madeira de 9,3x 103 UFC/ cm2 antes 

da higienização. Após a adição do melado quente na gamela seguido da batedura a 

contagem microbiana reduziu para 1,0x103 UFC/ cm2 o que representou uma taxa de 

redução de 61% em relação a  contagem inicial. Essa redução pode ser devido ao 

fato de que o melado é colocado na gamela de madeira com temperatura superior a 

110º C.  

A contagem microbiana da forma de madeira, após a higienização proposta 

pelo grupo e repassada ao produtor na forma de treinamento,foi de 1,0x103 UFC/ 

cm2 equivalente a taxa de redução de 82% da carga microbiana inicial.Esta carga 

microbiana está dentro do preconizado para superfícies de equipamentos industriais, 

no entanto como esta é de madeira e não há uma especificação para este tipo de 

material pode-se inferir que a madeira desses utensílios não sejam responsáveis por 

contaminações significativas na rapadura. 

A água utilizada na produção é oriunda de um poço artesiano, não era 

submetida nenhum tipo de tratamento, sequer à cloração. O produtor apresentou 

resultados de contagens microbiana realizadas em outro momento, com contagens 

altíssimas inclusive impossibilitando o registro do estabelecimento na Vigilância 

Sanitária do Estado de Goiás. Assim o Grupo PET Engenharia de Alimentos buscou 

conhecer sistemas e equipamentos simples que pudesse ser usado para clorar a 

água de forma simples e com baixo custo. A partir desses estudos construiu um 

clorador com base no manual de Tratamento de água – proposto pela EMATER – 

MG (2014).  

O Grupo PET se encarregou de adquirir os materiais necessários inclusive 

com adaptações 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 treinou 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. 

O resultado da contagem microbiana da água após cloração foi zero 

demonstrando a eficiência do sistema construído pelo Grupo PET e o quão é 



importante a cloração da água. Ações como essa são de fundamental importancia 

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 oportunidade 

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 produtor. E 

assim trabalhando com o eixo pesquisa, ensino e extensão.   

 

 

Figura 18 - Grupo PET Engenharia de Alimentos em visita ao pequeno produtor de 
rapadura. 

 

 

Figura 19 - O grupo auxilia o produtor no seu processamento. 

 



 

Figura 20 - Instalação do clorador artesanal de água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Pesquisa, Ensino e Extenção 

Tema: Diagnóstico das Condições Higiênico-sanitárias do Interior das 

Geladeiras Residenciais. 

Cronograma de Execução: Março de 2015 – Março de 2016. 

Público Alvo: A pesquisa é destinada para famílias que conservam seus 

alimentos em geladeiras domésticas. 

Promotores da Atividade: PET – Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaborados da atividade: Diretor da Escola de Agronomia. 

 

Descrição da Atividade: Trata-se de uma atividade voltada para desenvolvimento 

de novos conhecimentos científicos sobre a forma de conservação de alimentos em 

geladeiras, atribuídos à limpeza da mesma para o crescimento microbiológico. 

 

Justificativa para realização da atividade: Tendo em vista que doenças 

transmitidas por alimentos (DTA) são provenientes de alimentos contaminados por 

microrganismos patogênicos os cuidados com a geladeira deve 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. Devemos 

higienizar a geladeira para evitar a contaminação dos alimentos ali armazenados, 

pois a contaminação do local pode afetar os alimentos causando uma série de 

complicações à nossa saúde, como: intoxicação alimentar, infecção, entre outras 

doenças. 

Visando evitar a contaminação dos alimentos deseja-se aplicar uma 

metodologia adequada para uma correta manipulação dos alimentos, assim como 

um correto armazenamento dos mesmos. No entanto, algumas pessoas 

desconhecem que quando não conservados, armazenados e preparados, 

obedecendo às normas de higiene, os alimentos se tornam responsáveis pela 

transmissão de doenças. A aplicação de uma análise microbiológica consiste em 

verificar a contagem de microrganismos presentes no interior da geladeira, 

comparando o antes e o depois da aplicação da metodologia, demonstrando a 

importância de uma correta higienização da geladeira e armazenamento dos 

alimentos. 

 



Resultados esperados com a atividade: Espera-se que com a demonstração dos 

resultados as famílias compreendam a importância em higienizar a geladeira 

doméstica e armazenar adequadamente os alimentos, seguindo a metodologia 

aplicada habitualmente. 

 

Resultados alcançados com a atividade: É importante que seja realizada a 

higienização dos alimentos que serão armazenados na geladeira. 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 ocorra em períodos mais curtos que sete dias, para 

evitar a recontaminação da geladeira. Na pesquisa verificou-se que a contagem 

microbiana no interior das geladeiras se manteve alta, mesmo após higienização 

adequada. Tendo em vista que o período de 7 dias é o suficiente para recontaminar 

a geladeira residencial ao mesmo nível de contaminação verificado antes da 

higienização. Isto ocorre devido ao elevado fluxo de utilização da geladeira.   

 

 

Figura 21 – Preparo de meio de cultura. 

 



 

Figura 22 - Preparo de ágar batata. 

 

Figura 23 - Coleta de amostras para analises. 



 

Figura 24 : Higienização da geladeira.  

 

 

Figura 25 - Inoculação das amostras. 



 

 

Figura 26 - Contagem total de microrganimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino, Pesquisa e extensão.  

Tema: Máquina para lavagem de massa de mandioca para extração da fécula 

(amido). 

Cronograma de Execução: Maio/2016 - em desenvolvimento 

Público Alvo: Produtores de polvilho em pequenas agroindústrias familiares. 

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos  

Parceiros ou colaborados da atividade: Jorge - Responsável pelo Laboratório 

de  Mecanização Agrícola - LAMAGRI/UFG.  

 

Descrição da Atividade: A atividade consiste em desenvolver uma máquina para 

lavagem da massa de mandioca para a extração da fécula de mandioca (polvilho), 

para otimizar essa etapa do processo que hoje é realizada de forma manual, sendo 

uma atividade muito desgastante para os produtores. Com isso será construída uma 

máquina que consiga realizar o processo de lavagem da massa e extração da fécula 

mandioca de forma eficiente e atendendo parâmetros da legislação. 

 

Justificativa para realização da atividade: Surgiu a demanda, por meio de uma 

produtora familiar que participou da Feira Agro Centro-Oeste Familiar 2015, com a 

necessidade de mecanizar uma das etapas de produção da fécula de mandioca. 

Visto que a etapa de lavagem da massa é realizada manualmente e caracteriza um 

serviço muito desgastante. 

 

Resultados esperados com a atividade: O trabalho visa desenvolver uma máquina 

que faça a lavagem da massa de mandioca para extração da fécula de mandioca de 

maneira eficiente a fim de otimizar essa etapa do processamento, e atender as 

exigências da legislação. 

 

Resultados alcançados com a atividade: A atividade se encontra em fase de 

desenvolvimento, onde os integrantes do grupo estão desenvolvendo ideias 

juntamente com o técnico responsável pelo Laboratório de Mecanização Agrícola da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Pesquisa, Ensino e Extenção 

Tema: Pesquisa – Cristalização do melado de cana-de-açúcar. 

Cronograma de Execução: Maio de 2016 a Dezembro de 2016. 

Público Alvo: Produtores de rapadura e melados.  

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos  

Parceiros ou colaborados da atividade: Produtor de  

 

Descrição da Atividade: A atividade visa apresentar soluções para evitar a 

cristalização do açúcar presente no melado de cana-de-açúcar, utilizando 

conhecimento químicos, bioquímicos e tecnológicos.   

Justificativa da Atividade:  

Produtores de rapadura, também comercializam o melado da cana-de-açucar, tendo 

em vista que o mesmo pode ser obtido durante o processo de fabricação da rapadura. 

A cristalização do açúcar em alguns produtos pode ser indesejada quando interfere na 

qualidade do produto, ou quando o produto é rejeitado pelo consumidor, como no 

caso do melado de cana-de-açúcar, em que é possível ocorrer a cristalização do 

açúcar no produto já embalado.  

Resultados esperados com a Atividade: 

Espera se reduzir a cristalização do melado da cana-de-açúcar, sendo possível sua 

comercialização pelo produtor.  

Resultados alcançados com a Atividade: 

De antemão os integrantes do grupo, puderam aprofundar seus conhecimentos em 

cristalização de açúcares e os processos tecnológicos envolvidos. Porém a pesquisa 

ainda está em andamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natureza da Atividade Realizada: Ensino, Pesquisa e Extensão 

Tema: Avaliação do perfil reológico de bebida alcoólica congelada. 

Cronograma de Execução: Junho/ 2015 a Junho/2016  

Público Alvo: Acervo bibliográfico para futuras pesquisas e produtor da bebida 

alcoólica congelada 

Promotores da Atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos  

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: Professora Dra. Katiuchia Takeuchi e o 

técnico de laboratório Deivis de Moraes Carvalho (Laboratório Multiusuário de 

Análises- Labmulti/UFG). 

 

Descrição da Atividade:  

A bebida alcoólica congelada, estava sendo produzida por um produtor que procurou 

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, a partir destes ensaios faz-se a caracterização e 

determinação do perfil reológico. Esta caracterização vai assegurar e garantir a 

escolha correta do espessante usado para bebidas alcoólicas congeladas.  

 

Justificativa para realização da atividade:  

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

principalmente 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 tornara um acervo bibliográfico para futuras pesquisas e produtores, 

contando com um perfil reológico e caracterização de bebidas alcoólicas congeladas 

com diferentes tratamentos.  

 

Resultados esperados com a atividade: Com o desenvolvimento da atividade de 

pesquisa, visou-se o estudo das características reológicas de produtos que 

contenham em suas formulações álcool.  



Resultados alcançados com a atividade:  

Por meio dos ensaios reológicos obteve-se os gráficos que determinam o perfil 

reológico do fluido para as 4 diferentes formulações. Por meio da análise dos 

gráficos será possível a determinação e classificação da bebida.  

Sendo os gráficos:  

 O gráfico da tensão de cisalhamento vs. taxa de deformação se aplica ao 

comportamento do fluido na presença de uma tensão de cisalhamento sendo 

que sua classificação é de acordo a dependência de deformação conforme o 

tempo.  

 O gráfico de índice de viscosidade vs. taxa de deformação classifica a bebida 

em pseudoplástica ou dilatante de acordo com o valor de índice de 

comportamento do fluido (n). 

 O gráfico de força (N) vs. Tempo (s)Determina a energia necessária para a 

extrusão do fluido e o tempo necessário para que ocorra a deformação do 

fluido. 

 

 

Figura 27 - Bebida produzida com diferentes concentrações de goma. 

 



 

Figura 28 - Bebida com formulação do produtor com as gomas testadas. 

 

.  

Figura 29 - Béqueres com concentrações (m/v) distintas de goma. 

 



 

Figura 30 - Método de congelamento rápido utilizando gelo, sal e álcool. 

 

 


