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 IDENTIFICAÇÃO 
 

 Instituição de Ensino Superior: Universidade Federal de Goiás 

 Grupo: Engenharia de Alimentos 

 Home Page do Grupo: http:// www.agro.ufg.br/pet 

 Data da Criação do Grupo: Junho/2006 

 Tema (somente para os grupos criados a partir dos lotes temáticos):  

 Curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: Engenharia de Alimentos 

 Habilitação oferecida pelo curso de graduação ao qual o grupo está vinculado: 

(   ) Licenciatura           ( X ) Bacharelado           (   ) Licenciatura e Bacharelado 

 Nome do Tutor: Prof. Dr. Celso José de Moura 

 E-Mail do Tutor: celsojose@gmail.com 

 Titulação e área:Doutor em Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 Data de ingresso do Tutor (mês/ano): junho/2006 

 Interlocutor do PET na IES: Ellen Synthia Fernandes de Oliveira 

 E-Mail do Interlocutor: ellen.synthia@gmail.com 

 Pró-Reitor de Graduação: Sandramara Matias Chaves 

 E-Mail do Pró-Reitor de Graduação: prograd@prograd.ufg.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:prograd@prograd.ufg.br


3 

 

 INFORMAÇÕES SOBRE OS BOLSISTAS E NÃO BOLSISTAS: 

 

a) Quadro de identificação: 

Nome dos bolsistas 
Ingresso 
na UFG 

Ingresso no 
PET 

Período 
letivo 
atual 

Coeficiente Atual 
de Rendimento 

Escolar 
Situação 

Alyce Inês Santos Lima 2011-1 2012-1 4  6,8 Ativo 

Andressa de Souza Lício 2011-1 2012-1 4 6,67 Ativo 

Anna Hiria Souza e Silva* 2012-1 2012-2 8  7,57 Ativo 

Ariadne Elias Augusto 2010-1 2012-2 6 7,67 Ativo 

Bárbara Nadinne Nepomoceno de 
Sousa 

2010-1 2012-1 6  6,00 Ativo 

Cássia de Siqueira Nunes 2011-1 2011-2 4  6,90 Ativo 

Láisa Dias* 2012-1 2012-2 2 6,97 Ativo 

Lenícia Batista Mamede 2010-1 2011-2 6 6,46 Ativo 

Lorrayne Bezerra Borges 2009-1 2010-2 8  6,31 Ativo 

Luana Moreira Ribeiro 2010-1 2010-2 6 7,34 Ativo 

Meike Barp 2011-1 2011-2 4  7,08 Ativo 

Nathanna Sales 2009-1 2009-2 8 7,16 Ativo 

Paola de Castro Cunha 2012-1 2012-1 8  6,50 Ativo 

Paula Pereira Morot* 2012-1 2012-2 6 8,57 Ativo 

Priscylla Rodrigues Vilella 2009-1 2010-2 8 7,26 Ativo 

Ulliane Basso Camargo* 2011-1 2012-2 4  7,74 Ativo 

*Alunos não bolsistas 

 

b) Em caso de declínio no rendimento acadêmico do grupo e/ou de um bolsista ou não-

bolsista em particular, justifique. 

 

Não foi observado declínio no rendimento durante o ano letivo de 2012, no conjunto dos alunos  

participantes do PET Engenharia de Alimentos 

 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO 

 

3.1 Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Recepção Calourosa 2012 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Jan ; Fev; Mar 

Público Alvo: Calouros do Curso de Engenharia de Alimentos 
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Descrição da Atividade: 

     A Calourosa é um evento de recepção aos novos alunos do curso de 

Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. Com esta atividade  

Resultados esperados com a atividade: 

busca-se apresentar a Universidade, o curso, as oportunidades acadêmicas e 

principalmente familiarizar os ingressantes com o ambiente universitário. 

 

Promotores da atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade: 

CIPPAL Consultoria Júnior; Direção da Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos; Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos; Professores do 

Curso de Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal; Alunos Veteranos da 

Engenharia de Alimentos. 

 
Justificativa para realização da atividade: 

Entende-se o trote como um conjunto de atos e práticas que sanciona o acesso 

de um indivíduo de um grupo a outro. Para expressar esse rito, a palavra trote é 

equivocada, já que trote nos remete vulgarmente a zombaria. Uma vez que os 

noticiários confirmam tal significado equivocado, na busca de transformar o 

veterano e a universidade, figuras mais próximas e que doam o apoio necessário 

aos novatos. Assim o termo Recepção Calourosa, remete ao estudante novato e 

ao calor humano, a ambiente amistoso. A Calourosa tem o sentido de buscar, 

receber os que chegam com afetividade, e calor humano. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

     Espera-se que o ingressante sinta conforto, tranquilidade e segurança na sua 

chegada à Universidade e desperte o interesse pelas atividades acadêmicas e 

extras salas de aula existentes na UFG. 

 
Resultados alcançados com a atividade: 

Participação dos calouros de forma efetiva nas dinâmicas, apresentações, além 

da familiarização rápida com a instituição. 

 O desenvolvimento da atividade contou com as seguintes etapas:  

 Planejamento; 
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 Orçamento; 

 Convite ao diretor da Escola, aos professores, a coordenadora e aos 

calouros do curso; 

 Confecção dos materiais; 

 Recepção dos calouros; 

Cronograma da Recepção Calourosa 
27/02/2012 – Segunda – Feira 

7:30 - 8:00 Recepção PET 

8:00 - 8:30 Abertura da Recepção Calourosa 2012 e Entrega do Kit PET 

8:30 - 9:00 
Pronunciamento do Diretor da Escola de Agronomia e 

Engenharia de Alimentos 

9:00 – 10:00 Pronunciamento dos Professores da Engenharia de Alimentos 

9:30 - 12:00 Apresentação da Coordenação de Curso e Manual do Aluno 

12:00 - 13:00 Almoço dos Calouros 

28/02/2012 – Terça Feira 

8:00 - 8:30 Apresentação CIPPAL  

8:30 - 9:00 
Apresentação das Oportunidades de Intercâmbio e 

Oportunidades de cursos de línguas na Universidade 

9:00 - 9:30 Apresentação PET 

9:30 - 11:30 Dinâmica de Apresentação “Arca de Noé” 

11:30 - 11:45 Encerramento da Calourosa 2012 

 

Nesta atividade os membros do Grupo PET Alimentos tiveram a oportunidade 

de exercitar a oratória através das apresentações feitas aos estudantes 

ingressantes, e ainda aprimorar as habilidades de planejar, escrever e organizar. 

 
Figura 1 – Recepção aos Calouros em frente ao Prédio Central da EA 
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Figura 2 – O Diretor da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos - Juarez  
                  Patrício de Oliveira Junior - faz a abertura oficial da Calourosa 2012 

 
Figura 3 – A Coordenadora do curso de Engenharia de Alimentos - Miriam Fontes  
                  Araujo Silveira – explica sobre o funcionamento da Universidade e o 
Curso 

 
 

Figura 4 – O professor e tutor do PET Engali Celso Jose de Moura apresenta as 
disciplinas ministradas e dá as boas vindas aos calouros 

 
Figura 5 – Calouros visitam as instalações da Escola de Agronomia e Engenharia    
                   de Alimentos acompanhados pelos organizadores da Calourosa 

 
Figura 6 – Calouros do curso participam do almoço de Recepção, realizado pelo   
                Grupo PET Engenharia de Alimentos 

 
Comentário geral: 
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Adotou-se como avaliação do resultado um formulário no qual os ingressantes 

puderam opinar sobre a recepção calourosa 2012.  

Dos participantes, 89% não conheciam sobre o grupo antes de ingressar na 

faculdade. Já 11% conheciam o Programa através de atividades realizadas, como 

a divulgação de curso no Espaço das Profissões (figura 6). 

 

Figura 6. Conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial 

 

Observa-se na Figura 7 que 94% dos entrevistados relataram maior 

integração após a realização da atividade. 

 

 

Em relação ao apadrinhamento dos estudantes ingressantes pelos membros 

do grupo PET, 44% relataram que a ação colaborou no processo de adaptação a 

universidade, enquanto que 56% alegaram não colaborar em nada (figura 8). 
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Das sugestões de atividades para a calourosa 2013, 19% sugeriam a 

realização de uma festa, 17% acham interessante conhecer melhor o Campus e 

47% acreditam que a atividade como foi planejada é ideal e não necessita 

alterações (figura 9). 

 

Figura 9. Sugestões para a calourosa 2013. 

 

Em suma observou-se que a realização da atividade Calourosa pelo grupo do 

Programa de Educação Tutorial – Engenharia de Alimentos ambienta o estudante 

ao espaço universitário e assim auxilia no processo de adaptação ao Curso e à 

Universidade. 

 

3.2 Natureza da Atividade Realizada: Extensão 
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Tema: Café aos Pais 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Abril de 2012. 

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

Agronomia e Engenharia Florestal. 

Descrição da Atividade: 

Consiste em uma manhã de recepção aos pais dos Calouros dos cursos de 

Engenharia de Alimentos, Agronomia e Engenharia Florestal, cuja finalidade é 

integra-los à Universidade, e a Unidade acadêmica em que seu filho estudará. 

  
Promotores da atividade:  

Grupo PET Engenharia de Alimentos; Direção e Coordenação da Escola de 

Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal. 

 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Egressos; graduandos e profissionais das áreas dos cursos. 

 

Justificativa para realização da atividade: 

Dar a oportunidade aos pais de conhecer o local no qual os filhos terão o 

momento de crescimento cultural, social e ético. Além disso, instiga a conhecer a 

futura profissão de seus filhos, para que possam incentivá-los a todas as 

oportunidades que a Universidade oferece, evidenciando assim a influência da 

família para que o aluno usufrua dessas atividades. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

Satisfação e integração da família com a Universidade, afim de que haja incentivo 

e motivação para que o aluno ingresse nas atividades oferecidas. 

 

Resultados alcançados com a atividade: 

Na primeira edição, realizada no ano de 2012, contamos com a participação 

aproximada de 100 pessoas, entre pais e alunos, o que demonstra a integração 

acadêmica entre Universidade e família. 

Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Planejamento: 
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 Dentro do grupo foi indicado dois coordenadores para a atividade. 

Estes elaboraram o cronograma de realização e repassaram aos 

integrantes que discutiram e o ajustaram. Cada membro se 

responsabilizou por uma tarefa que deveria ser realizada dentro do 

prazo, atendendo ao cronograma. 

 Em reunião com o diretor da Escola de Agronomia e Engenharia de 

Alimentos, definiu-se a data de realização e o espaço físico do 

evento; 

 Entrou-se em contato com os coordenadores de cada curso para 

definir como seria o primeiro momento da atividade para que eles 

convidassem um graduando e/ou egresso do curso; 

 Além da divulgação com flyers, E-flyers, cartazes, também foram 

utilizadas ferramentas da internet (facebook, site do Programa). 

 Execução: 

Iniciou-se com uma palestra de apresentação dos cursos, pelo coordenador e 

um aluno da graduação de cada curso, que expuseram as áreas de atuação e a 

relevância do curso junto a sociedade, ressaltando a importância dos pais na vida 

acadêmica do aluno e o suporte familiar.  

Em seguida houve um momento de confraternização, em que foi servido café 

da manhã, com disponibilidade de andar, conhecer as salas de aulas, laboratórios 

e demais espaços da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. 

Para encerrar, o Reitor, a Pró-reitora de graduação da UFG, o Diretor e o Vice-

Diretor da Escola estiveram presentes, para uma palestra com um breve histórico 

sobre o surgimento da Universidade Federal de Goiás, sua evolução através dos 

tempos, expondo novamente a gama de oportunidades oferecidas pela 

Universidade. 

 

Comentário geral: 

Ao final das atividades, através dos depoimentos de alguns pais percebeu-se que 

o evento cumpriu seu objetivo apresentando-os o novo ambiente de estudo de 

seus filhos, assim como sendo o primeiro passo para a integração entre família e 

Universidade.  
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“Achei o evento interessante e percebi como o curso de Engenharia de Alimentos 

abrange muitas áreas”, mãe de aluno do curso de Engenharia de Alimentos. 

“Bonita iniciativa, acaba com a ideia de individualidade e integra os pais com a 

Universidade”, pai de aluno do curso de Engenharia de Alimentos. 

“Eu sempre apoiei meus filhos, sabendo da importância da formação acadêmica e 

a participação dos pais na vida acadêmica dos alunos e fiquei satisfeito por 

entender o mundo em que está inserido a Universidade e saber das 

oportunidades oferecidas por ela, pois mesmo não tendo a chance de ter feito 

curso superior”, pai de aluna do curso de Agronomia. 

 

3.3 Natureza da Atividade Realizada: Ensino 
Tema: Participação na disciplina de Introdução à Engenharia de Alimentos 
 
Cronograma de Execução da Atividade: 

Maio de 2012 

 

Público Alvo: 
A atividade foi destinada a todos os alunos do primeiro período do curso de 

Engenharia de Alimentos. 

 

Descrição da Atividade: 

É uma atividade que foi desenvolvida na disciplina de Introdução à 

Engenharia de Alimentos por membros do Grupo PET Alimentos, ministrada 

através de um estudo de caso aos calouros do curso, com a finalidade de instigar 

o espírito engenheiro e trabalho em equipe de forma dinâmica.  

 

Promotores da atividade: 

O grupo PET Engenharia de Alimentos  

Professora responsável pela disciplina de Introdução à Engenharia de Alimentos 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Professora Dra. Adriana Régia Marques de Souza 
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Justificativa para realização da atividade: 

No primeiro período da graduação a taxa de desistência dos alunos é 

considerável, por não terem contato com matérias específicas do curso e não 

possuírem a visão das possíveis formas de trabalho e aplicação da Engenharia de 

Alimentos. Desta forma, a atividade foi realizada com o intuito de mostrar de 

forma dinâmica o que um Engenheiro de Alimentos faz, com simulações de uma 

empresa fictícia. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

Espera-se que os alunos despertem o olhar para as possíveis formas de 

desenvolvimento de trabalho profissional, assim como conhecer um pouco mais 

os integrantes e o desenvolvimento do Grupo PET. 

 
Resultados alcançados com a atividade: 

         A atividade teve boa aceitação por parte dos alunos, que se empenharam 

em solucionar a problemática proposta, ainda que tenham conhecimento técnico 

limitado.  

Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Planejamento: 

 Os integrantes do grupo elaboraram juntamente com a professora 

responsável pela disciplina de Introdução à Engenharia de Alimentos, 

uma atividade a ser aplicada aos calouros. 

 Propôs-se uma problemática de uma empresa fictícia, na qual os 

alunos precisavam apresentar uma solução.  

 Desenvolveu-se um estudo de caso de uma Empresa de 

Cookies, que vivenciava alguns problemas relacionados à 

ética profissional, controle de qualidade, controle de 

processo e divisão de cargos.  

 Execução: 

 Os alunos da disciplina foram divididos em grandes grupos, com um 

tempo proposto para discussão e posterior apresentação das soluções 

dos problemas.  
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 Ao término das apresentações foram feitos debates entre os mesmos, 

concomitantemente com questionamentos do Grupo PET e da 

professora responsável. 

         A realização desta atividade alcançou os seus objetivos visto que os alunos 

conseguiram trabalhar em equipe propondo soluções criativas. 

 

Comentário geral: 
 

3.5 Natureza da Atividade Realizada: Extensão 

Tema: Divulgação do curso de Engenharia de Alimentos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Março e Abril de 2012 

Descrição da Atividade: 

  A divulgação de Curso de Engenharia de Alimentos é uma atividade realizada 

juntamente ao evento denominado “Espaço das Profissões”, realizado pela 

Universidade Federal de Goiás, onde a instituição recebe cerca de 30 mil 

estudantes, tanto de escolas públicas quanto privadas. O Espaço das Profissões 

promove o encontro destes estudantes, com alunos e profissionais da 

Universidade Federal de Goiás. É uma oportunidade de conhecer a Instituição e 

todos os cursos que ela oferece, permitindo assim que cada um descubra em 

momento interativo, fora de sala de aula, a melhor a opção para seguir carreira. 

 

Promotores da atividade:  

Grupo PET Engenharia de Alimentos; Professores e a coordenação do curso de 

Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos, Empresa Júnior (CIPPAL), 

Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (ADUFG), Rio 

Negro (Industrial de Metais Ltda). 

Justificativa para realização da atividade: 

Sendo um curso recente na Universidade, em comparação com as outras 

engenharias, a atividade é um meio dinâmico e criativo para permitir que 

conheçam a Engenharia de Alimentos e se interessem em se tornar um 

profissional da área.   Atrair estudantes para a sala interativa “Engenharia de 
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Alimentos”, com o propósito de tornar o curso mais convidativo perante os 

estudantes que visitam a Universidade, aumentando o interesse dos mesmos e 

consequentemente a concorrência do curso. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

         Aumentar o interesse dos alunos pelo curso de Engenharia de Alimentos, 

esclarecer a cerca da futura profissão, culminando assim no aumento da 

concorrência do curso no vestibular da Universidade Federal de Goiás. 

         Em relação aos membros do grupo, deseja-se que desenvolvam a oratória, 

trabalho em equipe, organização e criatividade no decorrer da execução da 

mesma. 

Resultados alcançados com a atividade: 

No primeiro momento o grupo PET procurou a coordenação do curso de 

Engenharia de Alimentos que convocou uma reunião com os professores. Nesta 

reunião todos foram desafiados a criar uma sala interativa com objetivo de tornar 

o espaço mais atrativo aos estudantes.  

Decidiu-se dividir a sala em seis principais vertentes que envolvem o curso, as 

quais ficaram sob-responsabilidade dos professores. Foram elas: 

 Matérias – primas: expuseram-se produtos in natura de origem animal e 

vegetal. 

 Inovações Tecnológicas: apresentaram-se produtos e embalagens com alta 

tecnologia, que foram recém-lançadas no mercado ou ainda estão em 

desenvolvimento. 

 Engenharia: nesta vertente foram mostradas partes de equipamentos que 

estão presentes na indústria de alimentos. 

 Pesquisa e Desenvolvimento: apresentaram-se algumas pesquisas 

desenvolvidas por estudantes do curso, além de os visitantes serem 

convidados a realizar procedimentos comumente utilizados na indústria de 

alimentos, como titulação e determinação de pH. 

 Tecnologia de fermentações: foi demonstrado o processo de fabricação da 

cachaça  

 Produção de Cerveja: foram expostos os tipos de malte e demais 

ingredientes usados na fabricação da cerveja.  
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      Para realização da atividade confeccionaram-se flyers e banners informativos 

sobre o curso, além de placas sinalizadoras da sala interativa.  

Para atrair a atenção dos estudantes que passavam pelos corredores do 

prédio, inovou-se fantasiando graduandos de katchup e mostarda. 

 

Comentário geral: 

A atividade superou as expectativas, tendo em vista que o número de 

visitantes à sala de Engenharia de Alimentos foi em torno de 1000 pessoas. O 

envolvimento conjunto dos membros do PET, professores e a coordenação do 

curso de Engenharia de Alimentos proporcionou uma boa execução da atividade, 

bem como a exposição da potencialidade que o PET tem perante docentes e 

coordenação de curso, permitindo que os mesmos acreditem no trabalho do 

grupo e se sintam cada vez mais confiantes a desenvolver tarefas conosco. 

 

3.7 Tema: Processo Seletivo 2012  

Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Fevereiro; março; abril / Junho;julho,agosto;setembro;outubro;novembro 

Público Alvo:  

Estudantes do segundo, terceiro, quarto e quinto período do Curso de Engenharia 

de Alimentos da Universidade Federal de Goiás. 

Descrição da Atividade: 

Elaborar o edital e formas de avaliação para o ingresso de novos membros no 

Grupo PET Alimentos. 

Promotores da atividade: Grupo PET Engenharia de Alimentos 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Professores da Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal; 

Justificativa para realização da atividade: 

O processo seletivo é realizado de acordo com a necessidade de ingresso de 

novos membros devido a vagas abertas pela saída de petianos veteranos, 

aumentando a rotatividade dentro do grupo e dando mais oportunidades aos 

graduandos do curso de Engenharia de Alimentos. 

Resultados esperados com a atividade: 
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     Identificar candidatos que apresentem perfil para ser membro do PET e 

venham a contribuir para o desenvolvimento do grupo. 

 

Resultados alcançados com a atividade: 

Foram realizados no ano de 2012 dois processos seletivos para ingresso 

de novos membros ao grupo PET – Engenharia de Alimentos.    

   O edital do processo seletivo 2012-1 foi elaborado segundo critérios da Portaria 

976 MEC/SESu, sendo aprovado CLA – UFG na primeira reunião do ano de 2012. 

     Foram abertas 02 (duas) vagas para bolsistas e 02 (duas) vagas para não 

bolsistas. A divulgação foi realizada nas salas de aula, no Site PET e nos murais 

da Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos. 

     Após o encerramento das inscrições, fez-se a avaliação do Curriculum dos 

candidatos com base nos seguintes critérios: participação em eventos, 

organização de eventos ou outras atividades, cursos complementares, 

experiência de trabalho e e realização de projetos de pesquisa e extensão. 

     A entrevista foi realizada por uma banca formada pelo tutor, uma professora do 

curso de Engenharia Florestal e duas petianas. 

     A próxima etapa consistiu na realização de uma redação e apresentação, 

abordando a organização e planejamento de uma viagem,  

     Na avaliação do perfil do candidato, observamos o uso da linguagem, o uso de 

tempo, capacidade de expressão escrita, postura, desenvolvimento do tema e 

principalmente a capacidade de relatar fatos e ações. 

     Com o processo seletivo 2012/1 ingressaram no grupo 3 graduandas do 

terceiro período e uma do quinto período. 

   O processo seletivo 2012-2 também foi elaborado segundo critérios da Portaria 

976 MEC/SESu, sendo aprovado CLA – UFG na reunião do mês de julho de 

2012. 

   Foram abertas 04 (quatro) vagas para voluntários e a divulgação ocorreu 

através do site do PET, murais da Escola e divulgação em sala. 

Para a realização das inscrições que foram realizadas entre os dias 22 de outubro 

a 06 de novembro de 2012, os candidatos trouxeram preenchidos os formulários 

oferecidos junto com o Edital no site do PET e já concordados com os requisitos 

constantes no edital. 
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   Uma banca foi responsável pela avaliação dos Curriculum, com os seguintes 

critérios: participação em eventos, organização de eventos ou outras atividades, 

cursos complementar e experiência de trabalho e projeto de pesquisa e extensão. 

   O Processo seletivo foi realizado em dois dias, sendo a banca formada pelo 

Tutor (Celso José de Moura) e quatro petianos. 

   No primeiro dia, realizou-se uma entrevista onde toda a banca possuia uma 

Ficha de Avaliação com perguntas pré-elaboradas, que podiam ou não serem 

utilizadas no decorrer da mesma. Ao final foram atribuídas notas aos candidatos. 

   No segundo dia, houve a produção de redação com o seguinte tema: ‘descreva 

um grande desafio da sua vida e como você o solucionou’, com duração de 20 

minutos. E apresentação oral da redação. As Fichas de Avaliação do perfil do 

candidato avaliavam a linguagem, organização das ideias, coerência, postura, 

clareza e oratória, diante disso, atribuíram-se notas; 

   O Curriculum Vitae e extrato acadêmico tiveram peso de 2,0; entrevista peso 

5,0 e dinâmica peso 3,0, somando um total de 10 para o calculo do resultado final. 

 

Tabela 1 – Tabela com a classificação e notas finais do processo seletivo 

2012/2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Comentário geral: 
 
 
3.8 Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Treinamento de Novos Petianos 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Março e novembro 2012 

Candidatos Classificação 

Paula Marot 1 

Ulliane Basso 2 

Anna Híria Sousa e Silva 3 

Láisa Gomes 4 

Stéphanny Barbosa 5 

Antônio J. Arcanjo Filho 6 

Nathália Marquez 7 
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Público Alvo:  

     Novos integrantes do Programa de Educação Tutorial Engenharia de 
Alimentos. 
 
Descrição da Atividade: 

     O Treinamento de Novos Petianos é uma forma de promover a interação 

imediata dos novos integrantes ao grupo, para que a partir do seu ingresso já 

possam colaborar com o crescimento do grupo, bem como obter seu crescimento 

pessoal. 

 
Promotores da atividade:  

Integrantes do Grupo PET Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

 

Justificativa para realização da atividade: 

     O ingresso à um novo ambiente, traz a aquele que entra um receio e 

insegurança quanto o que vai encontrar. E quanto a aqueles que já fazem parte, 

há uma dúvida em como irão agir com os novos integrantes.  

O treinamento tem por objetivo maior, promover uma familiarização entre os 

novos integrantes e os já pertencentes ao grupo, bem como mostrar um pouco do 

que vai fazer parte do seu cotidiano, tentando diminuir um pouco as dificuldades 

que com certeza os novatos enfrentarão, além de apresentar as portarias e 

metodologias do Programa de Educação Tutorial.      

Resultados esperados com a atividade: 

     Anseia-se que os novos integrantes tenham um rápido entrosamento com o 

grupo, que conheçam as portarias e metodologias do PET, estejam cientes do 

planejamento anual de atividades do grupo, conheçam os espaços físicos das 

dependências de uso do Grupo PET Alimento. 

Resultados alcançados com a atividade: 

     A atividade proporcionou integração dos novos membros com o grupo e 

esclareceu àqueles que ingressaram como é o funcionamento do mesmo, sua 

forma de trabalho, as atividades que realizam. 

     Além disso, puderam a partir de seu ingresso, colaborar nas atividades, 

trazendo crescimento ao grupo e o próprio crescimento pessoal. 
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 A atividade foi desenvolvida seguindo as etapas de: 

o Planejamento; 

o Distribuição de tarefas para a realização da atividade; 

o Preparação e impressão do regulamento e portarias; 

o Impressão do planejamento anual; 

o Reunião de Treinamento; 

 Boas-vindas; 

 Vídeo de caráter motivacional; 

 Apresentação de cada atividade a ser realizada pelo PET no ano de 

2012. Onde o responsável por sua atividade fez a exposição da mesma; 

 Apresentação dos principais aspectos da Portaria MEC nº 975 e nº 976 

e o regulamento interno; 

 Dinâmica de integração; 

 Confraternização de boas vindas com salgadinhos e refrigerantes. 

 

Figura 11 – Dinâmica realizada durante o Treinamento de Novos Petianos. 

 

Figura 12 - Confraternização de boas vindas a novos integrantes do Grupo PET – 

Engenharia de Alimentos. 

 Mecanismos de avaliação: 

Na reunião semanal posterior, houve um feedback  e discussão da atividade. 
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Comentário geral:  

      Os novos integrantes avaliaram a atividade de forma positiva uma vez que a 

mesma propiciou esclarecimentos a cerca do funcionamento do Grupo PET – 

Engenharia de Alimentos, e quebrou a tensão inicial existente ao entrar em um 

ambiente novo. 

     Os demais integrantes, que já faziam parte do grupo também julgaram a 

atividade como positiva, pela oportunidade da interação rápida com os novatos. 

    Sugeriu-se que atividade continue a ser realizada após os processos seletivos, 

mas que no decorrer da mesma, haja mais atividades lúdicas, facilitando ainda 

mais o entrosamento de todos. 

 

3.9 Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Participação no X Encontro Centro-Oeste e Norte dos Grupos PET 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Abril e Maio de 2012 

Descrição da Atividade: 

    O ECONPET é um evento regional que conta com a participação dos grupos 

PET das regiões norte e centro-oeste do Brasil, acontece desde 2003 e este ano 

esteve em sua X edição. Ocorreu nos dias 26 e 27 de maio, na cidade de Ponta 

Porã/MS, sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

(UFMS), Campus Ponta Porã. 

Promotores da atividade: 

Grupos PET da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Campus 

Ponta Porã.  

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Pró-Reitoria de Graduação; 

Tutores das Universidades Federais de Goiás. 

Justificativa para realização da atividade: 

     O evento possibilita a integração entre os petianos das diferentes 

Universidades das regiões Centro Oeste e Norte, permitindo discussões sobre 

atividades que vem sendo realizadas pelos grupos PET em suas respectivas 

Instituições de Ensino. Além da difusão de ideias que possibilitam um melhor 

funcionamento do Programa, a partir da discussão acerca dos problemas que 

enfrentam cada PET em sua respectiva região, que serão expandidas em âmbito 
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nacional, durante o ENAPET (Encontro Nacional dos Grupos PET). 

Resultados esperados com a atividade: 

 Contato com os demais PET da Universidade Federal de Goiás, para 

Planejamento de Atividades  

 Providenciar o ônibus que levará até o destino, Ponta Porã – MS 

 Melhorar a relação interpessoal entre os grupos PET do Centro-Oeste e 

Norte; 

 Aprimorar o funcionamento do Programa a partir de discussões acerca dos 

problemas que enfrentam cada PET. 

 Produção de trabalhos a serem apresentados no evento; 

 Abertura de espaço para difusão de ideias e atividades que vem sendo 

realizadas pelos grupos PET em suas respectivas Instituições de Ensino 

Superior; 

 Realização de um momento de discussão sobre as atividades 

desenvolvidas no ECONPET, para compartilhar e desfrutar dos 

aprendizados obtidos. 

 Resultados alcançados com a atividade: 

 Os grupos PET da Universidade Federal de Goiás participaram de maneira 

significativa no X ECONPET, totalizando 70 pessoas entre petianos, 

professores e servidores. 

O encontro proporcionou momento harmônico e diversificado de integração 

entre os grupos através apresentação de trabalhos na forma oral e banners, 

grupos de discussão (GD's) que estimularam debates e reflexões sobre os novos 

rumos da Educação Tutorial e das políticas públicas de educação, discutindo 

problemáticas que envolvem a continuidade e o desenvolvimento do programa 

atualmente. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13. - Mesa redonda – Desafios do Programa de Educação Tutorial 
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Figura 14. Apresentação de trabalhos dos grupos na forma de banners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. O grupo PET Engenharia de Alimentos apresentando o trabalho 

WORKSHOP TÉCNICO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Figura 16. Momento de integração entre os grupos PET da Universidade Federal 

de Goiás. 

 

Comentário geral: 

     A participação no evento trouxe uma grande integração entre os Grupos e 

motivou participações futuras. Porém, sentiu-se falta do cumprimento de todas as 

atividades que estavam programadas, bem como uma justificativa pra sua não 

execução. 
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3.10 - Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Ciclo de Palestras 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Maio de 2012 

Público Alvo:  

     Graduandos e comunidade acadêmica. 

Descrição da Atividade: 

       O Ciclo de Palestras, uma atividade de cunho extracurricular, é definido como 

uma sequencia de palestras diferenciadas com temas novos e atuais, que podem 

ou não fazer parte da grade curricular do Curso, mas que venha a 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 sala de aula, buscando 

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

espectadores, serão participantes, interagindo com o profissional e buscando 

expandir o conhecimento. 

Promotores da atividade: O grupo PET Engenharia de Alimentos 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

     Escola de Agronomia e Engenharia de Alimentos; 

Justificativa para realização da atividade: 

     Promove uma maior visão da área de trabalho, permite o conhecimento do 

mercado e das atividades que estão prosperando no mesmo. 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: 

     Assegurar que os alunos da universidade tenham contato com assuntos não 

aprofundados na graduação, além de estimular o confronto de idéias e medir o 

envolvimento dos graduandos com os assuntos em questão. 

Resultados alcançados com a atividade: 

     Na primeira edição realizada no ano de 2012, contamos com a participação 

aproximada de 80 pessoas, dentre elas graduandos de diversos cursos, pós 

graduandos, doutorandos, professores, técnicos e comunidade em geral, o que 

demonstra a integração acadêmica. 
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 Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Planejamento: 

 Dentro do grupo foi indicado um coordenador para a atividade. Este 

elaborou o cronograma de realização e repassou aos integrantes 

que discutiram e o ajustaram, cada membro se responsabilizando 

por uma tarefa que deveria ser realizada dentro do prazo, atendendo 

ao cronograma. 

 Em reuniões semanais definiu-se a data de realização, o local, o 

tema e o palestrante, 

 O contato com o possível palestrante foi feito por telefone e envio de 

convite via email; 

 As inscrições foram realizadas pelos petianos no momento da 

realização da palestra; 

 Além da divulgação com flyers, E-flyers, cartazes, também foram 

utilizadas ferramentas da internet (facebook, site do programa). 

 Foram desenvolvidos os seguintes materiais para realização da 

atividade: 

 Flyers para divulgação na UFG; 

 Formulário de inscrição; 

 Ofício para reserva do auditório; 

 Certificados para os participantes e o palestrante; 

 Lista com nome e email dos inscritos para facilitar o contato; 

 

     O tema da primeira Palestra de 2012 foi: 

 

I EDIÇÃO: As Políticas de Segurança Alimentar 

Palestrante: Luiz Manoel Moraes Camargo Almeida 

   

Figura 17. Plateia e Prof. Luiz Manoels em sua palestra. 
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A realização desta atividade demonstrou a interação do PET com os estudantes 

não petianos inclusive de outros cursos que participaram das atividades, como 

por exemplo agronomia, pois foi o maior público dessa edição. Houve uma 

participação média de 80 inscritos. 

Comentário geral: 

     O PET Engenharia de Alimentos cresceu bastante com atividades deste 

modelo, pois permite trabalhar em grupo e com tempo pré determinado. Quando 

existem pessoas, público envolvido, a responsabilidade é maior e o grupo está 

aberto para críticas e sugestões. Por isso, cada membro teve a oportunidade de 

praticar o lado profissional. Neste ano com o acometimento da greve das 

Universidades Federais do país, inviabilizou a realização da palestra prevista para 

o segundo semestre de 2012 , pois o tempo para o mesmo ficou limitado. 

 

3.11- Natureza da Atividade Realizada: Ensino / atividade coletiva 

Tema: Participação no XVII Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET) 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Julho de 2012 

Público Alvo: Integrantes do PET das Universidades do Brasil. 

Descrição da Atividade: 

    O ENAPET é um evento nacional que conta com a participação dos grupos 

PET de todo o Brasil, acontece desde 1996 e este ano esteve em sua XVII 

edição. Ocorreu dos dias 22 à 27 de julho, na cidade de São Luís/MA, sob a 

responsabilidade da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Campus São 

Luís. Tem o intuito de debater e destacar a presença dos grupos tutoriais nos 

cursos de graduação e sua importância para o crescimento acadêmico, 

considerando a tríade ensino, pesquisa e extensão. 

Promotores da atividade: 

Grupos PET da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), Conselho Local de Acompanhamento 

(CLA), Comissão Executiva Nacional dos Grupos PET (CENAPET), Fundação 

Nacional de Apoio a Pesquisa (FUNAPE). 

Justificativa para realização da atividade: 
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     O evento permite a integração entre os petianos de todo o Brasil, 

compartilhando experiências sobre as atividades realizadas e discutindo as 

dificuldades enfrentadas por cada grupo em suas respectivas Universidades e 

cidades. O evento também articula e incentiva os grupos a discutirem acerca do 

cenário educativo nacional, além da troca de ideias sobre o Programa. Neste 

evento também se discutem temas relevantes à manutenção e desenvolvimento 

do programa, além de apresentar a produção acadêmica dos grupos no âmbito da 

tríade ensino/pesquisa/extensão e da educação tutorial, afirmando os esforços 

contínuos do MEC para a melhora do ensino no país, considerando o PET um 

adicional de qualidade  nos cursos aos quais está vinculado.  

 

Resultados esperados com a atividade: 

 Espera-se uma maior interação entre professores e alunos vinculados ao 

Programa de Educação Tutorial (PET), bem como desenvolver a capacidade dos 

petianos em compartilhar experiências, planejar e realizar atividades vinculadas à 

ida a eventos de maiores proporções. 

Resultados alcançados com a atividade: 

 As seguintes ações foram realizadas para a participação no evento: 
 Providenciar passagens  relacionadas ao destino, São Luís – MA  
 Produção de trabalho na forma de Banner que foi apresentado no evento; 

 Durante o evento foram realizados: 
 Aprimoramento do funcionamento do Programa a partir de discussões 

acerca dos problemas que enfrentam cada PET. 
 Discussão sobre o Programa, bem como as melhorias que devem ser 

estabelecidas a nível de MEC; 
 Participação em mesas redondas, GDs, GT’s e Encontros por área; 

    
Houve integração e troca intensiva de experiências entre os grupos PET do 

Brasil; desenvolveu-se a capacidade crítica e de reflexão dos petianos de todos 

os estados os quais participaram do evento. 

Comentário geral: 
     A participação no evento proporcionou grande integração entre os Grupos e 

motivou participações futuras. Porém, sentiu-se falta de uma melhor organização, 

quanto a orientação das dependências da Universidade e a pontualidade do ínicio 

e término de cada atividade programada. 

 

3.12-  Natureza da Atividade Realizada: Extensão 
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Tema: VII Passeio Ciclístico da Família 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Maio a outubro de 2012 

Público Alvo:  

     Alunos, professores, servidores da Universidade, Comunidade do Setor Itatiaia 

I, II e III e bairros adjacentes ao Campus II da Universidade Federal de Goiás. 

Promotores da atividade:  

     PET Engenharia de Alimentos, PET Nutrição, PET Enfermagem, PET 

Geografia e PET Biologia e comunidade local. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

     Polícia militar, Baterias Predadora e Overdose dos cursos de Biologia e 

Farmácia respectivamente, Universidade Federal de Goiás, Comunidade, 

Comércio local, Grupo Ciclístico Girativo, Águas Mariza, Sucos Maratá, Real 

Food, CJ, GIAD e Grupo de Escoteiros Velho Lobo. 

Descrição da Atividade: 

    Esta foi a sétima edição da atividade, a qual teve como tema a “Semana 

da Árvore”. Foi ressaltada a importância da preservação ambiental e a busca por 

meios de transporte menos agressivos ao ambiente e às pessoas, que é o uso da 

bicicleta e, além disso, foi mostrado aos participantes os benefícios à saúde e 

qualidade de vida que podem ser conseguidos com atividades físicas e uma 

alimentação saudável. Esta edição teve a participação de alunos do Pet Nutrição, 

mostrando uma alimentação saudável rica em frutas, do Pet Enfermagem 

mostrando os riscos e cuidados com pressão e outras atividades, do Pet 

Geografia e do Pet Biologia. Contamos também com a participação do GIAD 

(Grupo Integrado de Apoio a Dengue), o qual montou um stand com o 

Ciclo biológico do Aedes Aegypti, com maquetes e esclarecimento de duvidas, 

além da distribuição de panfletos e cartilhas informativas sobre o tema. O CJ 

(Coletivo Jovem de Meio Ambiente) participou com uma apresentação oral, 

esclarecendo um pouco mais sobre a função do grupo e conscientizando a 

população presente, através de uma dinâmica. Baterias da Biologia e Farmácia 

fizeram um duelo de apresentação, logo após, o Grupo de escoteiros Velho lobo 

divulgou o mutirão de ação comunitária que faz parte do planejamento anual 

deles. Antes da largada o Reitor da Universidade Federal de Goiás Professor 
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Doutor Edward Madureira Brasil apresentou o projeto de Ciclovia que ligará o 

Campus I o Campus II da UFG. 

Justificativa para realização da atividade: 

     A bicicleta é uma solução inteligente para o excesso de veículos nas ruas dos 

aglomerados urbanos. Para a saúde, é uma oportunidade para as pessoas se 

exercitarem e reduzirem os riscos de enfermidades relacionadas ao 

sedentarismo. Além disso, a redução da circulação de veículos automotores 

diminui significativamente a emissão de gases poluentes, melhorando a qualidade 

do ar. A Universidade já desenvolve o projeto “Universidade Saudável” que visa 

apoiar, desenvolver e incentivar atividades que estimulem a saúde e bem estar 

das pessoas. Sendo assim, o passeio ciclístico, além dos focos na saúde, na 

unidade da família e integração da Comunidade com a Universidade, está sempre 

na busca por agregar e incentivar a preservação ambiental e o uso de meios de 

transporte de forma sustentável. 

Resultados esperados com a atividade: 

     Um maior uso da bicicleta, pela população, para um transporte saudável e 

sustentável, bem como a conscientização das pessoas sobre o uso e preparação 

corporal para tal atividade; a integração da comunidade e Universidade; 

proporcionar uma alternativa de lazer; divulgar a Semana Internacional da Árvore, 

desenvolver o respeito e a preservação ao meio ambiente, além da educação 

para o trânsito. 

Resultados alcançados com a atividade: 

     O evento contou com a participação aproximada de 400 pessoas, possibilitou a 

integração entre a Comunidade Local e Universidade, realização de atividades 

físicas e de lazer, informação sobre a importância da alimentação saudável e 

doação de 500 Kg de alimentos arrecadados, que foram doados à Capela Nossa 

Senhora da Piedade do setor Morada do Bosque, que atende pessoas carentes 

da região. 

     Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Planejamento: 

 Dentro do grupo foi escolhido um coordenador para a atividade. Este 

montou um cronograma de realização para ser seguido pelo restante dos 

integrantes, cada um ficando com uma tarefa que deveria ser feita dentro 

do prazo, previamente estabelecido pelo coordenador; 



29 

 

 Em reuniões semanais, definiu-se a data de realização e o local do evento; 

 Contato com patrocinadores e possíveis colaboradores; 

 Levantamento de custos de materiais: como tendas, cadeiras, mesas, som, 

entre outros; 

 Contato e entrega de ofícios a PROCOM (Pró-Reitoria de Assuntos da 

Comunidade), CEGEF (Centro de gestão do Espaço Físico), Polícia Militar, 

AMT, SEMEL(Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) e AMMA (Agência 

Municipal do Meio Ambiente); 

 Em reuniões quinzenais, com representantes de cada grupo Pet e Radical 

Ciclo boy, foi acompanhado o desenvolvimento da organização do evento; 

 Foram desenvolvidos os seguintes materiais para divulgação da atividade: 

 E-flyers, Flyers e cartazes; 

 Elaboração de ofícios para a participação da Polícia Militar, Corpo de 

Bombeiros, SEMEL (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer), AMT, 

Engenheiro Eletricista, PROCOM (Pró-Reitoria de Assuntos da 

Comunidade), CEGEF (Centro de gestão do Espaço Físico) e AMMA; 

 Confecção de livro de inscrições e de fichas para a realização do sorteio de 

brindes (fornecidos pelos patrocinadores e colaboradores); 

 Camisetas para os organizadores do evento e a maioria dos participantes; 

 Realização: 

 Chegada dos participantes: inscrição e entrega de camisetas 

 Apresentação cultural com duelo das baterias da Farmácia e Biologia; 

 Concentração para o passeio; 

 Alongamento com a participação da Professora de Educação Física 

Rafaela Venturini; 

 Participação do Grupo de Escoteiros Velho Lobo que apresentaram o 

trabalho deles; 

 Apresentação do Projeto de Ciclovia pelo Reitor da Universidade Federal 

de Goiás Professor Doutor Edward Madureira Brasil; 

 Largada e realização do percurso que foi da Estrada do Campus no trecho 

do portão de entrada do estacionamento, que fica ao lado da antiga 

entrada para o Centro de Eventos da UFG, Prof. Ricardo Freua Bufaiçal, os 

ciclistas seguiram pela Avenida Esperança, passando pela Avenida 
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Planície, na Rua W7, chegando ao Setor Shangrilá e retornando pela 

Avenida Esperança ao local da saída.; 

 Distribuição de um lanche saudável aos participantes; 

 Sorteio de brindes e uma bicicleta dobrável Fischer Dakar. 

 

Figura 18: Ciclistas participantes do evento 

 

Figura 19: Reitor da Universidade Federal de Goiás, Prof. Edward Madureira 

Brasil, apresentando o projeto da Ciclovia que irá ligar Campus Universitário ao 

Campus Samambaia. 

 

Figura 20: Grupos PET’s da UFG participantes do Passeio Ciclístico 
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Comentário geral: A comunidade do Bairro recebe com muito carinho a 

atividade, participa e já querem saber se haverão outros eventos como este. Um 

imprevisto que aconteceu foi que a doação de mudas nativas não aconteceu 

devido à falhas na organização do evento. 

 

3.13- Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Participação no Conpeex – Congresso de Ensino Pesquisa e Extensão 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Outubro de 2012 

Público Alvo:  

Estudantes e comunidade da Universidade Federal de Goiás. 

Descrição da Atividade: 

O Conpeex é um Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão realizado 

anualmente na Universidade Federal de Goiás. Este ano veio com o tema 

Economia verde, sustentabilidade e desenvolvimento social. É um evento gratuito 

e aberto à toda a comunidade acadêmica da UFG. Sua programação consta de 

conferência de abertura, mesas-redondas, palestras, apresentações de trabalho, 

mini-cursos e programação cultural, sendo que todas as atividades são realizadas 

nos períodos matutino, vespertino e noturno. 

Promotores da atividade:  

Universidade Federal de Goiás 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Justificativa para realização da atividade: 

 Quem participa do Conpeex fica sabendo de assuntos bastante pertinentes 

sobre as discussões nacionais e internacionais para desenvolvimento sustentável 

de um país. Além de ter a oportunidade de apresentar trabalhos acadêmicos 

aprimorando seu conhecimento, currículo e o extrato acadêmico. 

Resultados esperados com a atividade: 

 Com essa atividade esperava-se inovar dentro do PET Engenharia de 

Alimentos, com novos conhecimentos, através das apresentações assistidas de 

outros grupos, desenvolvimento de habilidades em organização e como se 

comportar em público, com a apresentação de seminários com opinião crítica. 

Resultados alcançados com a atividade: 
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Cada petiano ficou responsável pela apresentação de uma atividade, sendo 

assim o autor da mesma, a divisão dos coautores, foram sorteadas por um 

coordenador, de acordo com as normas do Congresso que estavam disponíveis 

no site. 

Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Planejamento: 

 Seleção de atividades a serem apresentadas; 

 Divisão e escolha de autores e coautores; 

 Escrita dos trabalhos pelos autores; 

 Correção pelos coautores; 

 Submissão dos trabalhos para aceitação via internet; 

 Divisão dos horários de apresentação. 

 

 Realização: 

Apresentação de trabalho 

 Assistir outras apresentação para visão crítica; 

 Materiais: 

 Confecção individual de slides para a apresentação; 

Todos que participaram adquiriram um conhecimento maior sobre as 

atividades promovidas pelos demais grupos PET, e também tiveram uma visão 

crítica para inovar mais em suas atividades internas. Além disso, ganharam mais 

facilidade em falar em público e mais habilidade de se sobressaírem diante de 

perguntas.  

Comentário geral: As atividades ENAPET e  VII Passeio Ciclístico da Família 

não foram apresentadas no Conpeex, esta devido a um erro de envio e aquela 

devido a complexidade de subdivisões da mesma. 

 

 

3.14- Natureza da Atividade Realizada: Extensão 

Tema: V EXPOLACO (Exposição de produtos lácteos do Centro-Oeste) 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Agosto; setembro;outubro de 2012 

Público Alvo: 
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A atividade foi destinada á alunos, professores, profissionais da área e todo o 

público da FFATIA. 

Descrição da Atividade: 

A Expolaco (Exposição de produtos lácteos do Centro-Oeste) é um evento que 

ocorre no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia simultaneamente à Ffatia 

(Feira de fornecedores e aprimoramento tecnológico para a indústria da 

Alimentação).  A atividade é uma vitrine da diversificação e qualidade dos 

produtos da indústria láctea do Centro Oeste e chega a 6ª edição neste ano.  

Assim a Exposição é um modo de assegurar gratuitamente maior visibilidade as 

indústrias de laticínios do Centro-Oeste através de um evento específico do setor 

alimentício. 

Além da exposição dos produtos, a empresa pode optar pela degustação de suas 

linhas, uma forma de envolver os visitantes para ganhar mercado. 

Promotores da atividade: 

O grupo PET Engenharia de Alimentos 
 
Parceiros ou colaboradores da atividade: 
 

Universidade Federal de Goiás, SINDILEITE(Sindicato das Indústrias 

leiteiras de Goiás) e Reed Multiplus Feiras e Eventos. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade tem por objetivo apresentar os diversos produtos lácteos 

produzidos no Centro Oeste, permitindo um contato direto entre petianos e 

diferentes indústrias desta cadeia produtiva.  

A interação entre alunos e empresa, permitirá o exercício do trabalho em equipe, 

e o relacionamento com pessoas externas aos ambientes da Universidade. A 

atividade de certo modo apontando para os empresários o interesse da UFG em 

divulgar as indústrias do setor, e assim criar vínculos institucionais. 

 
Resultados esperados com a atividade: 
Como consequência da atividade busca-se melhoria no trabalho em equipe, 

assim como um bom relacionamento entre aluno-empresa e maior numero de 

expositores. 

Resultados alcançados com a atividade: 
 

Para a execução da atividade se fez necessárias as seguintes ações: 
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 Elaboração de um regulamento para expositores - contendo todas as 

informações necessárias para inscrições dos laticínios no evento.  

 Listagem dos laticínios a serem convidados - Com a ajuda do SINDILEITE, 

foram listados cerca de 200 laticínios dos três estados e do Distrito 

Federal.  

 Elaboração de um cronograma de ligações – Documento que auxiliou os 

petianos na abordagem das empresas. 

 Definição do local e espaço - Foi discutido com o tutor e integrantes do 

grupo tudo o que seria necessário no espaço físico do stand para essa 

nova edição, tais como: bancadas, banquetas, prateleiras e etc.  

 Ligações aos laticínios - Cada petiano recebeu uma listagem com cerca de 

17 laticínios, onde eles abordavam a empresa, explicando e convidando-as 

a participar. 

 Envio dos convites eletrônicos ao laticínio - Após o primeiro contanto por 

telefone, foram enviados os convites eletrônicos e o regulamento; 

 Agendamento da entrega de produtos - Algumas indústrias entraram em 

contanto com a comissão organizadora do evento, confirmando a 

participação e marcando data e local para a entrega dos produtos a serem 

exposto. 

 Recepção dos produtos e organização no estande – Todos os produtos 

recebidos estavam conforme o regulamento e foram mantidos em 

condições especificas a fim de garantir a qualidade dos mesmos. Estes 

foram dispostos de forma clara para uma melhor visualização de quem 

visitava o stand. 

 

Figura 21.  Vista Externa do Stand 
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Figura 22. Vista interna do Stand 

 

Figura 23. Petianas trabalhando durante o evento. 

 
Comentário geral: 
 
A VI Expolaco contou com 16 empresas expondo aproximadamente 130 tipos de 

produtos, entre eles leites, yogurtes, queijos, cremes de leite, achocolatados entre 

outros. A média de expositores foi pequena se comparando com a quantidade de 

laticínios contatados, porem o numero de expositores dobrou, com relação a 

edição passada. Sendo assim a atividade deve ser avaliada para que possa 

entrar no planejamento de 2014. 

 

3.15- Natureza da Atividade Realizada: Extensão 

Tema: II Concurso de Produtos Lácteos do Centro-Oeste 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Setembro e outubro de 2012 

Público Alvo: 
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       Produtores de queijo tipo mussarela, tipo prato, tipo minas padrão e tipo 

parmesão, interessados em divulgar a qualidade de seus produtos. 

Descrição da Atividade: 

       O Concurso de Produtos Lácteos do Centro-Oeste, realizado 

simultaneamente a Exposição de Produtos Lácteos do Centro-Oeste 

(EXPOLACO), tem a finalidade de divulgar a qualidade dos produtos lácteos da 

região centro-oeste, premiando as empresas cujos produtos apresentarem os 

melhores atributos sensoriais, avaliados segundo as normas estabelecidas pelo 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. 

Promotores da atividade: 

       O grupo PET Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

       Universidade Federal de Goiás, SINDILEITE, Reed Exhibitions Alcantara 

Machado, Multiplus Feiras e Eventos. 

Justificativa para realização da atividade: 

       Proporcionar a oportunidade para que pequenos, médios e grandes 

produtores da região Centro-Oeste sejam reconhecidos pela qualidade de seus 

produtos através da premiação recebida.  

       O evento promove o contato dos graduandos com profissionais, empresários 

e indústrias da área de alimentos, além de possibilitar o ganho de experiência em 

organização de eventos. 

Resultados esperados com a atividade: 

       Possibilitar que o Concurso de Produtos Lácteos do Centro-Oeste seja 

sinônimo de qualidade de lácteos na busca por torna-lo tradição no Estado. Além 

de ampliar as categorias de queijos avaliadas em relação à edição anterior. 

 

Resultados alcançados com a atividade: 
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Figura 24 – Banca julgadora durante o primeiro dia do concurso. 
 

 

Figura 25 – Representantes das empresas premiadas no concurso. 
 
       A realização desta atividade estimulou a competitividade dos produtores, 

impulsionando o mercado consumidor. 

Comentário geral: 

       O evento classificou os melhores queijos mussarela, prato, minas padrão e 

parmesão, da região Centro-Oeste, por meio da avaliação de dez julgadores entre 

professores da área de alimentos e profissionais especialistas no segmento 

lácteo. A banca julgadora avaliou aspectos como: aroma, sabor, odor, aspecto 

global, consistência e cor. 

       No segundo dia do evento, houve a divulgação e a entrega de troféus aos 

representantes das empresas vencedoras. Foram distribuídos 11 troféus, sendo 3 

para as categorias: mussarela, prato e minas padrão e 2 para a categoria 

parmesão. 

 
 
3.16  Natureza da Atividade Realizada: Ensino 

Tema: Grupo de Discussões – GD’s 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Fevereiro, março abril, mai e junho de 2012 
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Público Alvo:  

PET - Engenharia de Alimentos 

Descrição da Atividade: 

    É uma ferramenta cuja finalidade é discutir temas atuais e de comum interesse 

entre os participantes. Todos podem buscar ajuda para resolverem suas dúvidas 

sobre o assunto, na internet, livros ou entre eles mesmos. As informações levadas 

para discussão devem vir de fontes confiáveis e isso é responsabilidade de todos. 

O tempo para realização é livre, e a discussão surge espontaneamente entre um 

pequeno grupo de membros que estão reunidos. Sendo que, o tema foi 

pesquisado semanalmente, cada vez por um petiano diferente, o qual também 

levantou perguntas para instigar a discussão. Foi criado um caderno, com o nome 

“PET Discute”, no qual foram anotados os pontos de relevância, as perguntas e 

as respostas sobre o tema. 

Promotores da atividade:  

PET - Engenharia de Alimentos 
Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Justificativa para realização da atividade: 

Dentro do PET Engenharia de Alimentos, as pessoas devem se manter 

informadas sobre tudo que acontece no mundo, seja relacionado à moda, esporte, 

cultura, violência ou educação, pois isto é necessário para a realização de 

atividades em grupo e o fortalecimento de vínculos sociais dentro de uma 

Universidade. Existem três objetivos básicos para aquele que cultiva o hábito de 

ler, a saber: ler por prazer, para estudar ou para se informar, mostrando, assim, 

que não se vincula somente a um objetivo geral de educação, mas também às 

vontades e ambições individuais de cada um. Porém, esse hábito, assim como 

todos os outros, pode vir de influências sofridas durante a vida de um indivíduo e, 

foi pensando assim que se criou o Grupo de discussão, o qual além de ser um 

momento de descontração entre os petianos, tem o foco principal de influenciar a 

leitura informativa e a discussão. 

 

Resultados esperados com a atividade: 

     Conhecimento de novas ideias, palavras, expressões, correção de 

conceitos pré-determinados, ajudando, assim, que todos viagem por ambientes 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
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vastos como a gramática e  a literatura. Esperava-se também uma diversificada 

ampliação do vocabulário e a capacidade de argumentação. 

Resultados alcançados com a atividade: 

     Com as discussões realizadas com frequência, todos os integrantes do grupo, 

além de se interessarem mais pela leitura informativa e pelos telejornais, criaram 

o hábito saudável da leitura em geral. E, pelo fato que as discussões foram feitas 

pessoalmente, os laços afetivo de amizade e companheirismo cresceram ainda 

mais dentro do grupo. 

     Para a realização desta atividade foram desenvolvidas as seguintes ações: 

 Planejamento: 

 Escolha do tema feito semanalmente por um responsável pré-determinado; 

 Elaboração de perguntas; 

 Realização: 

 Discussão por um pequeno grupo; 

 No final da discussão escrevem-se no caderno os pontos mais relevantes; 

 Materiais: 

 Caderno para anotação dos pontos a serem discutidos e a própria 

discussão; 

Comentário geral: O Grupo de Discussão foi programado para ser realizado nos 

dois semestres de 2012, porém devido à greve das Universidades Federais, foi 

realizado apenas no primeiro semestre. 

 

3.17 Natureza da Atividade Realizada: Ensino/extensão 

Tema: Visita Técnica 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Maio de 2012 

Descrição da Atividade: 

A visita técnica é a modalidade didática que objetiva o encontro do acadêmico 

com o universo profissional, de uma forma prática participando ativamente do 

universo profissional, proporcionando aos participantes uma formação mais 

ampla. É uma atividade de caráter geral informativa e formativa sobre área e ou 

serviços prestados pela instituição/empresa visitada. Tendo um ambiente da área 

de trabalho de um Engenheiro de Alimentos o estudante encontra-se com 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vocabul%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C3%A7%C3%A3o
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profissionais da área e passa a observar a extensão de um pouco que é visto em 

sala de aula.   

Promotores da atividade:  

Grupo PET Engenharia de alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade:  

Coordenação do curso de Engenharia de Alimentos e Setor de Transportes 

da Universidade Federal de Goiás. 

Justificativa para realização da atividade: 

Conhecer e vivenciar a realidade de uma indústria de alimentos é um anseio 

de muitos estudantes desde o momento em que inicia suas atividades no Curso. 

A visita técnica, enquanto estrutura física e funcionamento, pode atuar como um 

atrativo a todos os graduandos que buscam tomar decisões definindo sua área de 

atuação. É o conceito mais simples do conhecimento e do planejamento 

empreendedor. Atua como uma ferramenta essencial para se analisar, avaliar e 

reconhecer os propósitos que originam determinado produto, equipamento ou 

serviço realizado.  

Portanto como justificativa desta, tem-se que a mesma é de extrema 

relevância para os alunos da graduação, nela, é possível observar o ambiente 

real de uma empresa em pleno funcionamento, além de ser possível verificar sua 

dinâmica, organização e todos os fatores teóricos implícitos nela.  Nas visitas 

técnicas também é possível verificar aspectos teóricos que regem a empresa. 

Muitos estudos e pesquisas requerem também tal visita já que há a necessidade 

de verificar hipóteses, teses e teorias na prática. 

Resultados esperados com a atividade: 

Visitar empresas do setor de alimentos e entender o papel do Engenheiro 

de Alimentos nesta, bem como conhecer profissionais da área ampliando o 

conhecimento. 

Resultados alcançados com a atividade: 

Foram definidas em grupo as áreas que poderiam ser visitadas, 

estabelecendo as seguintes ações a serem desenvolvidas: 

• Foi realizada no mês de maio do ano letivo de 2012: 

• Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A. 

• O desenvolvimento das atividades se deu com as seguintes etapas:  
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• Escolheu-se a área do curso de Engenharia de Alimentos a ser 

visitada, aquela que mais agradaria aos graduandos; 

• Listou-se o contato de empresas do ramo, e agendou-se a visita; 

• Com data e horário definidos, reservou-se o ônibus pela 

universidade; 

Na Granol Indústria, Comércio e Exportação S/A havia um profissional 

Engenheiro de Alimentos que ministrou antes da visita pela Indústria, uma aula 

para conhecimento do refino de óleo e obtenção de combustível. 

 

Petianos e não petianos em planta de acondicionamento. 

 

Planta de armazenamento. 

Ao fim da atividade pode-se entre os membros do grupo ter-se uma 

discussão ampla sobre a visita, destacando pontos que mais impressionaram, os 

pontos positivos e negativos vistos. O contato com um profissional Engenheiro de 

Alimentos deixou-nos mais confortáveis e conhecedores das possibilidades de um 

futuro profissional. 

Comentário geral:  

A atividade pretendida para o mês de setembro não ocorreu devido ao 

período de greve e a dificuldade de manter contato com professores para 

ministrar aulas, profissionais do setor de transporte para disponibilizar transporte 

dentre outros. 
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3.18 Tema: PET Cultural 

Cronograma de Execução da Atividade: 

Maio de 2012 

Público Alvo:  

     Comunidade universitária e público em geral. 

Descrição da Atividade: 

A cultura é fundamental na consolidação da identidade nacional de cada país, sendo as 

diferenças o combustível para o crescimento e desenvolvimento coletivo.  

Logo, o Pet Cultural é uma iniciativa para promover e difundir a arte na Universidade por meio 

de apresentações artísticas e oficinas culturais, oferecendo momentos de distração para 

discentes, docentes e funcionários. 

Outra forma de introduzir a cultura é através do cinema, que é a mais simples e complexa 

representação da alma humana, sendo assim uma expressão artística. Com este intuito, criou-se o 

Cine PET, com o propósito de alegrar e entreter o tempo ocioso da comunidade acadêmica.   

Promotores da atividade:  

Grupo PET Engenharia de Alimentos. 

Parceiros ou colaboradores da atividade: 

Universidade Federal de Goiás. 

Justificativa para realização da atividade: 

A atividade é realizada com o intuito de possibilitar um momento de lazer e diversão, visto 

que há um tempo livre no horário de almoço. 

Resultados esperados com a atividade: 

     Despertar um maior interesse do público para outros eventos culturais, além de tornar o 

tempo ocioso mais divertido e interessante, através da exibição de filmes. 

Resultados alcançados com a atividade: 

O cine PET trouxe um momento divertido e de lazer a comunidade acadêmica 

 

 A atividade contou com as seguintes etapas para sua realização: 

 Exibição do filme: “Duelo de Titãs” 

 Desenvolvimento  

o Planejamento; 

 - Divisão de tarefas; 

 - Reserva do local para realização; 

 - Divulgação da atividade por meio de flyers, site e redes sociais. 

 Realização 

         - Ocorreu no horário de almoço; 

         - No decorrer do filme foi preparada e distribuída pipoca aos participantes. 
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4.  Impacto na Graduação e Inovação na Graduação 

A atividades desenvolvidas pelos Estudantes do Grupo PET influenciando 

outros estudantes a desenvolverem atividades extracurriculares, sejam elas 

coordenadas pelo Grupo PET ou outro coordenador, com isso ocorre melhoria na 

formação global dos graduandos em Engenharia de Alimentos na UFG.  

 Os estudantes membros do Grupo PET Alimentos provocam discussões no 

dia a dia em salas de aula e corredores, com visão crítica de métodos de ensino, 

grade curricular, mercado e outros temas, como política educacional e social. 

 

5. CONDIÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

5.1. A carga horária mínima de oito horas semanais para orientação dos 

alunos e do grupo foi cumprida pelo(a) Tutor(a)? 

(X) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique:   

5.2. A carga horária de vinte horas semanais para cumprimento das 

atividades do PET foi cumprida pelos alunos bolsistas e não bolsistas? 

(X) Integralmente 

(  ) Parcialmente 

(  ) Não foi cumprida 

Justifique:  

5.3. As atividades planejadas foram realizadas? 

(  ) Integralmente 

(X) Parcialmente 

(  ) Não foram realizadas 

 

Justifique: Devido à greve da Universidade Federal de Goiás, algumas atividades 

programas para o segundo semestre de 2012 não puderam ser realizadas tendo 

em vista a ausência de estudantes na Universidade.  
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5.4. Informe sobre a participação da IES em relação ao apoio institucional 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas do grupo: 

(   ) Integral  

( X ) Parcial  

(  ) Não houve apoio 

Justifique: Temos o apoio da instituição  nas realizações das atividades, mas o 

espaço físico é deficiente não acomodando a estrutura de moveis e equipamentos 

do grupo, tornando um ambiente não agradável dificultando a presença dos 

membros nesse ambiente de forma confortável. 

5.5. Informe sobre a interação do grupo com o projeto pedagógico do curso 

de graduação ao qual está vinculado: 

(X) Efetiva 

(  ) Parcial  

(  ) Não houve interação 

Justifique:  

5.6. Informe sobre a atuação da SESu, considerando os aspectos de 

acompanhamento e gestão do PET: 

(  ) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom   (X) Ruim 

 

Justifique:  

Não houve uma atuação afetiva da SeSu no ano de 2012. A mobilização para 

estudo das portarias vigentes e possíveis mudanças, ocorreu de forma 

independente dentro dos grupos e o retorno da Sesu em relação as mudanças 

foram insatisfatórios e não reconhecidos. Essa percepção tornou-se clara em 

discussões realizadas durante o ECONPET e ENAPET. 

A Liberação de recursos para custeio das atividades dos grupos foi realizada 

no final mês de novembro, o que impossibilitou seu uso no tempo e na melhor 

forma. Espera-se que tal fato seja regularizado e assim possibilitando a melhor 

realização das atividades. 
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5.7. Informe sobre a atuação do Comitê Local de Acompanhamento do PET 

quanto ao acompanhamento e orientação do grupo: 

(X) Excelente  (  ) Regular 

(  ) Bom   (  ) Ruim 

 

Justifique: O Comitê Local de Acompanhamento está sempre atualizado quanto 

as atividades do grupo e acompanha de perto o desenvolvimento das mesmas, 

dando o apoio quando necessário. 

 

6. INFORMAÇÕES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES 

 

 Dirigidas ao Grupo (Tutor e Alunos) 

 

6.1.1. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo, relacione, no 

mínimo, três atividades desenvolvidas pelo grupo PET, que caracterizem 

indicadores da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão.  

Pesquisa em grupo (açafrão): Este projeto tem por característica o 

desenvolvimento de pesquisa a partir de demandas dos produtores de açafrão de 

Mara Rosas. Os Estudantes visitam os produtores levando os resultados dos 

trabalhos já desenvolvidos e aprendem como o produtor produz e processa os 

alimentos. Dessa forma ele ensina e aprende com a comunidade. 

Passeio ciclístico da Família: este evento permite ao estudante ao longo de sua 

organização trazer conhecimento sobre a comunidade vizinha a Universidade, 

além de interagir com os demais grupos PET da Universidade Federal de Goiás, 

no que diz respeito a troca de informações sobre a forma de trabalho antes, 

durante e após o evento.   

Exposição de Produtos Lácteos do Centro-Oeste: A realização desta atividade 

permitiu ao grupo contato com profissionais da área de Alimentos, bem como 

transmitir conhecimentos técnicos sobre produtos lá expostos aos visitantes da 

feira.  

 

Dirigidas ao Tutor  
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6.2.1. Informe as atividades acadêmicas/ científicas mais relevantes que realizou/ 

participou no ano. (Congressos, publicações, pesquisas, etc) 

Coordenador de três projetos de pesquisa, e coordenador de mesa no Encontro 

dos Grupos PET das Regiões Centroeste e Norte. 

- Disciplinas Ministradas:  

Industrialização de produtos de Origem Animal- parte de leite e derivados 

Tópicos especiais I: Boas práticas de Fabricação-BPF 

Tópicos especiais II: Análise de Perigos e pontos Críticos de Controle – APPCC 

Industrialização artesanal de queijos. 

 

- Projetos de Pesquisa 

1- Rede de cooperação acadêmica para fortalecimento dos Programas de 

Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos das Instituições 

parceiras: UFV/UFG/UFS – Participante 

Estudo do leite cru refrigerado e processado no Estado de Goiás – Coordenador 

2- Desenvolvimento de Produtos à base de Pequi em Escala Industrial, 

PEQUIGO – Financiado – FINEP/Sebrae – Coordenador 

Avaliação das condições de produção e qualidade de mel de abelhas (Apis 

melliferas L.) produzido no território da Estrada de Ferro, no estado de 

Goiás. Finaciado – Sebrae – Coordenador 

3- Potencializando o Açafrão em Mara Rosa – Financiado Finep/Sebrae – 

Coordenador 

 

Participação em eventos: 

XVI ENAPET (Encontro Nacional de Grupos do Programa de Educação Tutorial) 

X Econpet-  Encontro dos grupos PET das Regiões Centroeste e Norte  

Conpeex- Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal 

de Goiás. 

 

Artigos em periódicos 

Resumos em eventos científicos 

Os resumos foram os mesmos em coautoria com os Estudantes do Grupo PET já 

citados à seguir. 
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1- VAZ, A. C. M.; CARDOSO, L. I.; BORGES, L. B.; NUNES, C. S.; FARIA, G. H. F.; 
VILELLA, P. R.; BARP,M.; MAMEDE, L. B.; RIBEIRO, L. M.; SALES, N. S.; CUNHA, P. C.; 
LÍCIO, A. S.; SOUSA, B. N. N.; LIMA, A. I. S.; SILVA, I. C.; BRUNO, M. Z.; YINSHENG, X.; 
MOURA, C. J. Workshop técnico em ciência e tecnologia In: X Encontro Centro-Oeste 
Norte dos Grupos do Programa de Educação Tutorial, 2012, Ponta Porã/Mato Grosso do 
Sul. 

 
2- BARP, M.; MAMEDE, L. B.; VILELLA, P. R.; SALES, N. S.; RIBEIRO, L. M.; FARIA, G. H. 

F.; VAZ, A. C. M.; NUNES, C. S.; CARDOSO, L. I.; BORGES, L. B.; SOUSA, B. N. N.; 
LIMA, A. I. S.; CUNHA, P. C.; LÍCIO, A. S.; BRUNO, M. Z.; YINSHENG, X.; SILVA, I. C.; 
MOURA, C. J. VI Passeio Ciclístico da Família In: X Encontro Centro-Oeste Norte dos 
Grupos do Programa de Educação Tutorial, 2012, Ponta Porã/Mato Grosso do Sul. 

 
3- BORGES, L. B.; MAMEDE, L. B.; VILELLA, P. R.; SALES, N. S.; BARP, M.; FARIA, G. H. 

F.; RIBEIRO, L. M.; SILVA, I. C.; BRUNO, M. Z.; YINSHENG, X.; VAZ, A. C. M.; 
CARDOSO, L. I; NUNES, C. S.; MOURA, C. J. Potencializando o açafrão de Mara 
Rosa: tecnologia de alimentos In: XVII Encontro Nacional dos Grupos do Programa de 
Educação Tutorial, 2012, São Luís/Maranhão. 

 
4- NUNES, C. S.; MAMEDE, L. B.; RIBEIRO, L. M.; CARDOSO, L. I. C.; LÍCIO, A. S.; FARIA, 

G. H. F.; SOUSA, B. N. N.; CUNHA, P. C.; BORGES, L. B.; SALES, N. S.; LIMA, A. I. S.; 
VILELLA, P. R.; BARP, M.; BRUNO, M. Z.; YINSHENG, X.; VINCINGUERRA, S.; SILVA, I. 
C.; VAZ, A. C. M.; MOURA, C. J. III Encontro de Egressos do Curso de Engenharia de 
Alimentos da Universidade Federal de Goiás In: IX Congresso de Pesquisa, Ensino e 
Extensão - CONPEEX, 2012, Goiânia, Goiás. 

 
5- MAMEDE, L. B.; NUNES, C. S.; FARIA, G. H. F.; VILELLA, P. R.; SOUSA, B. N. N.; LIMA, 

A. I. S.; CUNHA, P. C.; RIBEIRO, L. M.; SALES, N. S.; BORGES, L. B.; BARP, M.; LÍCIO, 
A. S.; CARDOSO, L. I.; BRUNO, M. Z.; YINSHENG, X.; VINCINGUERRA, S.;  SILVA, I. 
C.; VAZ, A. C. M.; MOURA, C. J. Visita Técnica In: IX Congresso de Pesquisa, Ensino e 
Extensão - CONPEEX, 2012, Goiânia, Goiás. 

 
6- RIBEIRO, L. M.; VILELLA, P. R.; BARP, M.; CUNHA, P. C.; CARDOSO, L. I.; LÍCIO, A. S.; 

SOUSA, B. N. N.; SALES, N. S.; BORGES, L. B.; LIMA, A. I. S.; NUNES, C. S.; MAMEDE, 
L. B.; MAMEDE, L. B.; FARIA, G. H. F.; VAZ, A. C. M.; VINCINGUERRA, S.; BRUNO, M. 
Z.; YINSHENG, X.; SILVA, I. C.; MOURA, C. J. PET Línguas In: IX Congresso de 
Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2012, Goiânia, Goiás. 

 
7- BARP, M.; SOUSA, B. N. N.; BORGES, L. B.; MAMEDE, L. B.; SALES, N. S.; RIBEIRO, L. 

M.; NUNES, C. S.; VILELLA, P. R.; LIMA, A. I. S.; LÍCIO, A. S.; CARDOSO, L. I.; FARIA, 
G. H. F.; CUNHA, P. C.; BRUNO, M. Z.; VAZ, A. C. M.; VINCINGUERRA, S.; YINSHENG, 
X.; SILVA, I. C.; MOURA, C. J. Workshop técnico em ciência e tecnologia In: IX 
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2012, Goiânia, Goiás. 

 
8- VILELLA, P. R.; LIMA, A. I. S.; SALES, N. S.; LÍCIO, A. S.; CUNHA, P. C.; NUNES, C. S.; 

RIBEIRO, L. M.; SOUSA, B. N. N.; BARP, M.; CARDOSO, L. I.; FARIA, G. H. F.; 
BORGES, L. B.; MAMEDE, L. B.; VAZ, A. C. M.; SILVA, I. C.; VINCINGUERRA, S.; 
BRUNO, M. Z.; YINSHENG, X.; MOURA, C. J. Recepção Calourosa 2012 In: IX 
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2012, Goiânia, Goiás. 

 

6.2.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a sua ação 

efetiva como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem a 

metodologia que você utiliza na Educação Tutorial.  

- Liberdade de expressão 
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- Provocação ao estudante para o desenvolvimento do pensamento crítico, nunca 

respondendo um questionamento direto, mas sim levando o aluno a racionar e 

tirar suas conclusões, se não corretos ensinando o certo. 

- Apoio ao desenvolvimento da Auto-responsabilidade e autoconfiança. 

- Estimulo ao trabalho em equipe 

 

6.2.3. Considerando as atividades desenvolvidas no grupo e a sua ação 

efetiva como Tutor, relacione, no mínimo, três ações que caracterizem suas 

contribuições ao avanço qualitativo do curso de graduação ao qual está 

vinculado.  

- O desenvolvimento de reflexões sobre o Curso, como grade de disciplinas e 

correlacionando o futuro do profissional. 

- As aulas que ministro seguem o foco da Educação tutorial, focando mais no 

aprendizado do que só no conteudo. 

- Autonomia monitorada para os estudantes ao desenvolverem atividades como 

de aula como se estivessem atuando em uma indústria, seu futuro local de 

trabalho. 

 

6.2.4. Considerando as atividades desenvolvidas no âmbito do grupo e a 

sua ação efetiva como Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que 

tenham sido originalmente construídos no PET e que foram incorporados à 

sua prática docente junto aos demais alunos da graduação.  

- O desenvolvimento de atividades que busquem a participação de todos os 

estudantes do curso e sempre de forma critica e coletiva. 

- Ministrar aulas como são realizadas as discussões no grupo PET, respeitando o 

conhecimento que cada um traz sobre o tema e tornando isso coletivo. 

- Autonomia monitorada para os estudantes ao desenvolverem atividades como 

de aula como se estivessem atuando em uma indústria, seu futuro local de 

trabalho. 

 

6.3 Dirigida ao conjunto dos Alunos do PET 

 

6.3.1. Informe os trabalhos apresentados/ publicados por cada um dos alunos do 

grupo, indicando o evento, o local e a data. 
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6.3.2. Considerando as atividades desenvolvidas pelo grupo e a ação efetiva do 

Tutor, relacione, no mínimo, três aspectos que caracterizem avanços qualitativos 

na formação acadêmica e na formação cidadã dos petianos. 

 

Formação Política: 

No ano de 2012 o grupo discutiu em suas reuniões aspectos políticos e filosóficos 

do PET, através das portarias MEC nº975 e 976. 

Além disso foram realizadas atividades que envolveram condições atuais da 

sociedade e posteriormente foram feitas análises das mesmas dentro do grupo. 

Os integrantes do grupo puderam exercitar ao longo das atividades realizadas, a 

capacidade do uso de seu próprio entendimento, para que cada um fosse capaz 

de uma decisão consciente e autônoma em diversos assuntos. 

 

Formação Ética: 

A integração do grupo na realização de suas atividades, o contato com 

pessoas sem vínculo com a Universidade resulta em diálogos, reflexões 

interiores, críticas, questionamento e partilhas sobre os significados em torno dos 

valores que promovam e fortaleçam as relações de respeito com si próprio, com o 

próximo e com o meio ambiente envolvendo a Escola, alunos, professores e 

comunidade. 

O grupo procurou entender e interpretar as mudanças que ocorreram na 

sociedade atual, indagar-se sobre o papel do PET nessas mudanças e o impacto 

que isso pode causar a toda a população.  

Com isso, a formação ética de todos os petianos foi ampla e abrangeu não 

somente aspectos próximos de seu dia a dia, mas assunto de maneira global.   

 

Trabalho em Equipe 

Através das atividades realizadas neste ano, os integrantes do grupo 

puderam exercitar de forma muito ampla o trabalho em equipe. 

Foi preciso agilidade para desenvolver trabalhos e com esforço coletivo as 

atividades foram realizadas, já que cada as pessoas se dedicam a realizar uma 

tarefa visando concluir determinado trabalho, cada um desempenhando uma 
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função específica, mas todos unidos por um só objetivo, alcançar o tão almejado 

sucesso.                                                                      

 Uniram-se talentos individuais que foram unificados obtendo bons 

resultados. Através desta atitude notou-se o desenvolvimento da crítica 

construtiva, discussão saudável e respeito entre os petianos. 

 

7. PARECER FINAL DO COMITÊ LOCAL: 

 

 

 

 

 

Local e Data 

 

Goiânia, 25 de Janeiro de 2013 

 

Ellen Synthia Fernandes de Oliveira 

Interlocutora do Comitê Local de Acompanhamento 

 

 

 

Celso José de Moura 

Tutor PET Engenharia de Alimentos 

 

 

 

Meike Barp 

Representante PET Engali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


