
RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PET 

ENGALI EM 2017 

 

XII Passeio Ciclísticos da Família 

Cronograma de Execução da Atividade:  

Início: 05 de fevereiro 2017 

Término: 17 de junho de 2017 

 

Descrição/ Justificativa:  

O Passeio Ciclístico da Família é um evento realizado pelos grupos PET - UFG 

desde o ano de 2005 em parceria com o Grupo de Ciclismo “Girativo” e apoio 

dos comerciantes da região. 

Para a participação do Passeio Ciclístico da Família é feita a  

inscrição por participante com a doação de um quilo de alimento não perecível 

e esses são distribuídos em cestas básicas  

entregues às famílias necessitadas.  

 

Objetivos: 

 Integrar os grupos PET-UFG; 

 Apresentar à comunidade projetos desenvolvidos dentro da 

Universidade; 

 Buscar meios de interação entre comunidade e estudantes da UFG; 

 Estimular a prática de atividade física e uso da bicicleta como transporte 

alternativo. 

 

Justificativa para a não realização da atividade: 

A atividade é realizada por grupos PET da Universidade Federal de Goiás e 

Universidade Estadual de Goiás em parceria com o Josiel, membro e 

idealizador do passeio desde sua primeira edição. Devido à falta de 

participação de alguns grupos PET nessa edição e a ausência de apoio 

financeiro de patrocinadores esse ano NÃO haverá a realização do evento 



conforme decido pela comissão organizadora, excluindo, portanto a 

participação do grupo PET Engenharia de Alimentos na organização do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SEMEALI- Seminário de Estágio do Curso de Engenharia de 

Alimentos da Universidade Federal de Goiás  

 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/02/2017 a 27/09/2017 

Descrição/ Justificativa: Encontro entre alunos estagiários e não estagiários 

promovendo um debate, juntamente com as empresas convidadas, a fim de 

esclarecer sobre o mercado de trabalho e atuação dos estagiários do curso de 

Engenharia de Alimentos. Além de esclarecimentos do procedimento oficial das 

empresas com a coordenação de estágios da UFG. A atividade fez-se 

necessária devido à 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. 

 

Objetivos: 

 Promover troca de experiência entre alunos e empresas 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Debate entre as empresas convidadas e os alunos do curso de Engenharia de 

Alimentos, a fim de sanar dúvidas existentes sobre o campo de trabalho, 

oportunidades e leis de estágio. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Maior atuação do Engenheiro de Alimentos no mercado. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização da atividade: planejar, desenvolver e executar. 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

Os alunos obtiveram experiências a partir de um bate papo com as empresas 

convidadas, ocorrendo interação e trocas de aprendizados sobre a vida de um 

estagiários e as oportunidades existentes. 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, Empresa Júnior, entre outros grupos, 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 1 – Matheus, representante da Diversey e Thiago, representante da 

Start profissional, esclarecendo dúvidas do público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integração solidária 

Data de início: 15 de Abril de 2017 

Data final: 03 de junho de 2017 

Descrição/ Justificativa: 

A Integração Solidária é uma atividade de extensão que visa promover 

integração entre os grupos PET da Universidade Federal de Goiás e levar 

conhecimento da área de trabalho que cada grupo atua. Além disso, 

contempla-se à importância de passar conhecimento à comunidade a fim de 

facilitar o acesso a um conhecimento amplo, que poderão ser aplicados no dia 

a dia. 

 

Objetivos: 

 Integrar os grupos PET-UFG; 

 Apresentar á comunidade conceitos aprendidos no curso, os quais 

poderão aplicar em seu cotidiano; 

 

Como a atividade será realizada? (metodologia) 

A Atividade que será realizada no Instituto Brasileiro de Benemerência e 

Integração do Ser (IBBIS), situado no município de Goiânia-GO, no dia 03 de 

junho de 2017. O público alvo será as mulheres cadastradas no programa do 

IBBIS.  

Os participantes do grupo Pet Engenharia de Alimentos utilizarão a cozinha 

reservada para ministrar a parte teórica e prática, onde serão compartilhados 

conhecimentos sobre segurança dos alimentos e uma orientação a respeito da 

produção, manipulação adequada e aproveitamento de resíduos de alimentos. 

Serão elaboradas duas formulações diferentes com aproveitamento de 

resíduos de alimentos, sendo uma delas com casca de banana e outra com 

pequenas porções de vegetais que comumente são destinadas ao descarte. Ao 

final das partes teórica e prática foi aplicada uma pesquisa de avaliação para 

compreender o grau de satisfação com a atividade realizada. 



O PET Enfermagem levou informações sobre planejamento sexual e 

reprodutivo, métodos contraceptivos, IST (infecções sexualmente 

transmissíveis) e câncer de mama, para as participantes do projeto. 

 Quais resultados se esperam da atividade: 

Espera-se repassar de formar clara e objetiva, por meio das formulações e 

materiais distribuídos um bom entendimento quanto ao tema abordado. Bem 

como disseminar a importância do reaproveitamento dos alimentos e o quão 

nutritivo pode ser cascas e talos que costuma ser desperdiçados. E 

consequentemente a interação entre os grupos PET Enfermagem e PET 

Engenharia de Alimentos.·. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização previa da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do grupo PET EngAli 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/ Avaliação da atividade: 

Obteve-se ótima aceitação quanto às receitas realizadas e material exposto, o 

que gerou uma aula bem didática e produtiva.  

As alunas do projeto demonstraram-se muito satisfeitas com os assuntos 

tratados pelos integrantes do PET Enfermagem. Relataram também que se 

sentiram à vontade sobre o assunto exposto e o quanto foi válido, visto a falta 

dessa abordagem em seu cotidiano.  

Vânia Maria Leite, aluna do projeto, na pesquisa de avaliação disse: “Só coisas 

boas e gostosas vou aderir em casa”. 

 

Figura 1: Integrantes dos grupos PET e alunas do projeto. 

 



 

Figura 2: Representantes do grupo PET Engenharia de Alimentos e PET Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso com produtores familiares para exposição na feira Agro 

Centro-Oeste Familiar 2017 

Cronograma de Execução da Atividade:  

Início: 18 de janeiro de 2017 

Término: 17 de março de 2017 

 

Descrição/ Justificativa: O curso de noções de boas práticas de fabricação, 

embalagens e rotulagem para a agricultura familiar visa agregar conhecimento 

específico aos agricultores para aumentar a qualidade dos seus produtos e 

elucidar as duvidas que os mesmo apresentassem a respeito da legislação 

especifica de cada produto. Os produtos fabricados nesses NEDET serão 

expostos durante a feira Agro Centro-Oeste Familiar 2017, realizada no 

Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás - UFG. 

A necessidade de cada NEDET foi comunicada a organização da feira que 

posteriormente realizou a distribuição dos temas entre os grupos participantes, 

sendo assim o grupo PET ficou responsável pelos temas: mandioca, queijo 

minas frescal e rapadura.  

 

Objetivos: 

 Agregar conhecimento específico aos agricultores  

 Apoiar na elaboração do produto segundo a legislação 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Serão elaboradas cartilhas especificas para a necessidade de cada produtor, 

nas cidades de encontro (Iporá e Piranhas), levar conhecimento da área de 

atuação do engenheiro de alimentos por meio de uma aula visando à 

elaboração do produto segundo a legislação, onde fosse possível que esse 

produtor familiar, conseguisse levar/adequar seus produtos para 

comercialização em um supermercado.  

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 



Espera-se bom entendimento quanto ao conhecimento exposto com a 

aula/conversa e material, garantindo assim, que os agricultores familiares 

possam adequar uma embalagem e rotulo unificado para a feira, que também 

atenda as legislações de segurança alimentar. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do Grupo PET EngAli. 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

Obteve-se boa aceitação dos agricultores de Piranhas e Iporá quanto aos 

temas expostos e cartilhas distribuídas sobre rapadura, queijo minas frescal e 

farinha de mandioca, além de uma ótima interação e dinâmica, visto que os 

agricultores expuseram suas dúvidas e dificuldades em seus processamentos e 

posteriormente, foram sanadas com a explicação dos alunos.   

Durante a feira foi possível perceber que os mesmo colocaram em pratica o 

que foi aprendido no curso ministrado e alguns NEDET desenvolveram rótulos 

padronizados que possibilitou o preenchimento daquilo que comportava o 

produto. Como por exemplo, o produto foi produzido no Território médio do 

Araguaia, se o mesmo contem glúten ou leite, esse quadro no rótulo seria 

marcado, assim como a data de produção e validade preenchida.     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Curso realizado com os produtores para Agro Centro-Oeste Familiar 

2017 em Piranhas-GO. 



 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

Figura 2. Curso realizado com os produtores para Agro Centro-Oeste Familiar 

2017 em Iporá-Go. 

 

Fonte: Arquivo pessoal, 2017. 

 

 

 

 

 



O PET ENGALI NA “II SEMANA INTERNA DA QUALIDADE” DA 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS GSA 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/03/2017 a 31/07/2017 

 

Descrição/ Justificativa 

A atividade foi realizada durante a II Semana Interna da Qualidade da GSA 

Alimentos, visando inserir conceitos básicos sobre controle de qualidade dos 

alimentos para os colaboradores da indústria de alimentos (GSA Alimentos). 

A justificativa da atividade surgiu como convite de um egresso, do Grupo PET 

Engenharia de Alimentos, para que haja maior interação do grupo junto à 

empresa e futuras parcerias. 

 

Objetivos 

Transmitir conceitos básicos de “Segurança dos Alimentos”. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Atividade em formato de Quiz, de perguntas e respostas objetivas. 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Com a realização desta atividade espera-se repassar um maior conhecimento 

para os funcionários, apresentando conceitos básicos sobre controle de 

qualidade dos alimentos e a importância da sua aplicação dentro de uma 

cadeia produtiva. Além de promover um maior contato entre os membros do 

grupo com os funcionários. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões administrativas. 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 

 

 



Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

Quanto à atividade realizada obteve-se uma ótima aceitação da dinâmica 

proposta, o que proporcionou uma participação ativa da grande maioria dos 

colaboradores presentes, possibilitando uma intensa interação. Em relação aos 

conceitos apresentados notou-se uma grande familiaridade dos participantes 

com os mesmos, fazendo com que a dinâmica transcorresse como planejado. 

Para os petianos, a interação com os colaboradores trouxe um enorme 

crescimento pessoal e um maior conhecimento em relação aos temas tratados, 

o que reflete de forma positiva em nossa formação acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I MARATONA DA ESCOLA DE AGRONOMIA 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/01/2017 a 22/09/2017 

 

Descrição/ Justificativa 

A Maratona da Escola de Agronomia é um evento que visa integrar e estimular 

a criatividade dos alunos dos cursos da Escola de Agronomia, além de divulgar 

os cursos, Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal, aos 

estudantes e professores da UFG. O evento será realizado em dois momentos: 

Competição Esportiva e Competição Acadêmica. 

 

Objetivos 

Divulgar os trabalhos desenvolvidos, dos cursos da Agronomia, Engenharia de 

Alimentos e Engenharia Florestal; Promover a integração e estimular a 

criatividade dos participantes; Integração entre os graduandos, pós-graduandos 

e professores. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

A maratona contará com a participação de graduandos e pós-graduandos da 

Escola de Agronomia da UFG, sendo elas: os núcleos de estudo e empresa 

júnior. O evento será realizado em duas partes: uma competição acadêmica 

entre os discentes e um dia de competições esportivas e de lazer. A 

competição acadêmica acontecerá na Escola de Agronomia, em que cada 

grupo terá um espaço destinado à exposição de seus projetos e apresentação 

das suas atividades, e tal apresentação será avaliada por diversos critérios que 

serão especificados no edital. Quanto à competição esportiva, serão realizadas 

no mesmo local, além da presença dos integrantes dos grupos, as competições 

esportivas serão abertas aos demais estudantes de Escola de Agronomia e 

terá as seguintes modalidades: queimada, corrida do saco, corrida do ovo, 

entre outros. 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 



Espera-se promover a integração entre os núcleos de estudo da Escola de 

Agronomia, entre alunos e professores, assim como, o conhecimento da área 

de atuação de cada núcleo e de seus trabalhos realizados. Troca de 

experiências entre os estudantes. Melhoria da sociabilidade dos alunos. 

Complementar a formação acadêmica quanto à apresentação de trabalhos e 

possíveis publicações. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões administrativas; Feedback com os participantes do 

evento. 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

Com o evento, foi possível a troca de experiências e conhecimento entre os 

participantes (grupos de estudos, empresa júnior) expondo os trabalhos 

desenvolvidos na Escola de Agronomia.  

A I Maratona da Escola de Agronomia contou com 7 (sete) inscrições, sendo os 

grupos de estudo: Grupo de Estudos e Assessoria à Fruticultura 

(GEAF), Grupo de Estudos Agronômicos em Grãos e Algodão (GEAGRA), 

Grupo de Estudos em Melhoramento de Plantas (GEMP), Grupo de Estudo 

Avançados em Leite e seus Derivados (GELAC), Grupo de Estudos em 

Alimentos Orgânicos (GEPOA) e Grupo de Estudos em Sistemas Integrados e 

Fertilidade do Solo (SINFERT), junto à empresa júnior: Consultoria Integrada 

de Produção e Processamento de Alimentos (CIPPAL), na qual proporcionou 

uma maior integração entre os participantes na parte esportiva e acadêmica. 

 

 

 



I ENCONTRO DOS GRUPOS PET ENGENHARIA DE 

ALIMENTOS 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/01/2017 a 15/10/2017 

 

Descrição/ Justificativa 

O I Encontro dos Grupos PET Engenharia de Alimentos tem como premissa a 

troca de conhecimento, além de integrar e fomentar a discussão entre os 

grupos PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade Federal de 

Tocantins (UFT), a respeito das atividades planejadas, durante o ano, no 

campo do ensino, da pesquisa e da extensão.  

Evento como esse, agrega conhecimento ao petiano, sendo uma excelente 

oportunidade de discutir, aprender, de forma a atualizar, melhorar e envolver 

em temáticas com pessoas de regiões diferentes e membros do mesmo 

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

grupos PET. 

 

Objetivos 

Troca de conhecimento entre os Grupos PET Engenharia de Alimentos UFG, 

UFLA e UFT; Complementar o conhecimento com minicurso. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

O evento terá duração de 2 (dois) dias, na qual terá momento de imersão com 

troca de experiências e conhecimento, além de um minicurso e visita no polo 

de café. O encontro será realizado na Universidade Federal de Lavras, no qual, 

será organizado pelos grupos PET Engenharia de Alimentos UFG e UFLA.  

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Espera-se fomentar discussões, troca de conhecimento para desenvolver 

novas atividades, além de maior interação entre os grupos PET Engenharia de 

Alimentos da UFG, UFLA e UFT. 

 



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões administrativas. 

 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

O encontro proporcionou uma imersão, além de exposição de ferramentas, 

métodos de avaliação e atividades de cada grupo que realizaram em 2017. 

Dentre essas ideias, serão adequadas e inseridas para aprimorar o grupo PET 

Engenharia de Alimentos. 

Além disso, o evento possibilitou uma maior integração entre os grupos PET e 

aprendizagem com minicurso no polo de café da Universidade Federal de 

Lavras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDANTES X GRADRUAÇÃO: OBSTÁCULOS, SUPERAÇÃO 

E SUCESSO. 

 

Carga horária: 20 horas 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/05/2017 a 04/10/2017.  

 

Descrição/ Justificativa: A mesa-redonda foi realizada em comemoração ao 

dia 16 de outubro, Dia do Engenheiro de Alimentos, para isso foram 

convidados o Programa Saudavelmente e a Engenheira Florestal Ana Carolina 

Cavalcanti, com intuito de incentivar aos alunos da Escola de agronomia a 

enfrentar os obstáculos enfrentados diariamente na graduação e com o objetivo 

chave de auxiliar psicologicamente cada discente e diminuir a evasão dos 

cursos. 

 

Objetivos: 

 Diminuir a evasão dos cursos da escola de agronomia. 

 Apoiar os discentes nas dificuldades diárias da graduação. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

A atividade será realizada na sala 10, no prédio da Horticultura, com alunos 

dos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e Agronomia. Os 

parceiros convidados fará um breve relato da experiência vivida durante a 

graduação incentivando os discentes a não desistir em qualquer dificuldade, 

além do Programa Saudavelmente oferecer apoio psicológico para casos mais 

graves que necessitam acompanhamento para melhor desenvolvimento. Após 

será aberto ao público para dúvidas e perguntas. 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Diminuir a evasão dos cursos e fortalecer/encorajar os alunos alertando-os da 

capacidade de desenvolvimento e sucesso futuro. Caso seja necessário 

procurarem especialistas, como o Saudavelmente, para melhorar no 

desenvolvimento acadêmico. 



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do Grupo PET EngAli. 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

Os cursos da Universidade Federal de Goiás – UFG tem historicamente um 

número alto de evasões, por diversos motivos. Por isso, o grupo organizou 

esse momento para que os alunos pudessem ouvir relatos e experiências e 

tirarem suas dúvidas, além de ocultar o medo existente em enfrentar as 

barreiras e desafios que os acadêmicos se deparam no cotidiano. 

Os graduandos presentes no evento puderam expor seus medos e tirar dúvidas 

de como conseguir apoio do grupo Saudavelmente e também puderam sentir 

que tais problemas são mais comuns do que se imaginam entre os estudantes. 

O momento foi proveitoso e auxiliou muitos dos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REVISTA EM COMEMORAÇÃO AOS 11 ANOS PET 

ENGENHARIA DE ALIMENTOS UFG 

 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/04/2017 a 30/11/2017.  

 

Descrição/ Justificativa: O Grupo PET Engenharia de Alimentos em 2006, 

sendo o 3º Grupo PET na UFG, com isso fez-se uma revista contando todo 

histórico e algumas atividades realizadas pelo grupo, em prol da comemoração 

dos 11 anos do grupo. Também foi plantando um Ipê branco, juntamente com 

uma placa, em frente ao Setor da Engenharia de Alimentos, como marca do 

Grupo na Escola de Agronomia. 

 

Objetivos: 

 Comemoração dos 11 anos do Grupo PET Engenharia de 

Alimentos. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

A atividade foi planejada no início do ano de 2017, visando o ano de 

comemoração de 11 anos do grupo. Decidiu-se relatar as principais atividades 

realizadas pelo Grupo, além do plantio de uma árvore como símbolo de 

crescimento/expansão vivenciadas pelo grupo. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Que o Grupo jamais seja esquecido por aqueles que fizeram parte de tal e pela 

Escola de Agronomia a quem tanto foi contribuída. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Descrição das atividades, relatos de membros egressos e ativos, depoimentos 

de tutores, confecção da revista e plantio do Ipê branco. 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

Foi uma experiência muito boa relembrar todas as atividades realizadas pelo 

Grupo, aumento ainda mais o sentimento existente pelo mesmo, além de 

contribuir com que a história deste grupo nunca se perca, ficando registrado 

para sempre ser lembrada. 



APRESENTAÇÃO DO CURSO NAS ESCOLAS DE ENSINO 

MÉDIO DA REDE PUBLÍCA 

Carga horária: horas 

Cronograma de Execução da Atividade: Outubro e novembro 

Descrição/ Justificativa: Primeiramente, contatamos colégios de Ensino 

Médio de Goiânia, enviando oficio explicativo do projeto de Divulgação. O 

projeto consistiu em um jogo e uma palestra elaborada e realizada pelos 

membros do grupo PET. Esta foi realizada em meia hora com cada turma, 

tendo como foco mostrar aos alunos as formas de ingresso na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), áreas de atuação do engenheiro de alimentos e 

Grupo PET. O recurso áudio visual utilizado para a palestra foi de Data Show 

em formato Office Power Point. A atividade foi proposta, pois existe uma 

necessidade de Divulgação do Curso Engenharia de Alimentos, que é um 

curso relativamente novo. Além disso, observou-se grande evasão de 

graduandos nos primeiros períodos acadêmicos, possivelmente, devido à falta 

de informação e conhecimento sobre o curso. 

 

Objetivos: 

 Promover, por meio de exposições esclarecimentos sobre a UFG, o 

curso de Engenharia de Alimentos e o PET. 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Jogo para testar os conhecimentos sobre a Universidade Federal de 

Goiás (UFG), o curso de Engenharia de Alimentos e o grupo PET. 

Posteriormente apresentação de slides e esclarecimento de dúvidas. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Estabelecer um contato com estudantes do ensino médio ao expor as 

oportunidades oferecidas pela UFG aos discentes, além de instruir a forma de 

ingressar, apresentar o curso, as áreas de atuação, esclarecer o que é o PET e 

sua forma de trabalhar.  

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 



Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento, 

execução, cumprindo o planejamento das ações do grupo.  

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

A atividade superou as expectativas, as escolas se disponibilizaram e 

demonstraram interesse, além disso, fomos muito bem acolhidos. 

Surpreendemo-nos com a falta de informação dos estudantes a respeito dos 

temas que abordamos. Consideramos que essa atividade deva continuar, pois 

proporcionou uma experiência enriquecedora para ambos os lados, 

proporcionando a vivência de outra realidade. Os alunos demonstraram 

interesse e foi uma oportunidade para sanar algumas dúvidas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELATÓRIO PROCESSO SELETIVO 2017/1 
 
Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/11/2016 a 24/03/2017 

 

Descrição/ Justificativa 

O Processo Seletivo é uma atividade realizada pelos próprios integrantes do 

grupo com participação de um petiano e um tutor de outros grupos PET - UFG, 

que visa selecionar entre os participantes, o perfil que melhor se encaixa ao 

grupo PET Engenharia de Alimentos.  

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 (doze) bolsistas e até 6 

(seis) 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 desligados do programa e as vagas de membros que 

estão próximos a saírem para o estágio. 

 

Objetivos 

Preenchimento de vagas ociosas. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

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 (https://pet. agro. ufg. br/), e junto aos 

alunos do curso Engenharia de Alimentos por meio de cartazes, redes sociais e 

ainda anúncios de forma oral, 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, realização da 

entrevista individual e dinâmica em grupo. Foi montada uma banca avaliadora 

com 3 (três) petianos e tutora do grupo PET EngAli; e, um petiano e um tutor 

de outro grupo PET – UFG. 



A apresentação oral teve como tema “A questão da apropriação cultural no 

Brasil.” 

 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Esperam-se melhorias para o grupo do PET Engenharia de Alimentos, visto 

que será uma renovação para o grupo um ou mais novos integrantes, pois o 

novo ingressante poderá contribuir para o bom 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. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões administrativas. 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

Foram selecionados candidatos com capacidade para agregar mais 

conhecimento ao grupo, como também candidatos com perfil de liderança e 

iniciativa. Observou-se que muitos candidatos mesmo tendo contato com o 

grupo PET previamente eles não souberam responder perguntas básicas 

relacionadas ao grupo, portanto vale ressaltar a importância de se divulgar 

melhor o grupo dentro do curso.  

 

 

 

 



ACEITAÇÃO DE DOCE DE CHOCOLATE COM CASCA DE 

BANANA 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 02/07/2017 a 04/10/2017.  

 

Descrição/ Justificativa: A pesquisa da aceitação de doce de chocolate com 

casca de banana foi realizada com intuito de utilizar resíduos nutritivos de 

alimentos que são amplamente desperdiçados no Brasil. Diante dos inúmeros 

problemas de saúde que o doce pode proporcionar, realizou-se a casca de 

banana como ferramenta funcional a fim de diminuir os malefícios que o 

mesmo pode ocasionar. Também de obter a aceitação do doce e sua intenção 

de compra. 

 

Objetivos: 

 Avaliar a aceitação e intenção de compra de um doce de chocolate 

elaborado com casca de banana, na Escola de Agronomia da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

A atividade será realizada na Escola de Agronomia da Universidade Federal de 

Goiás, no centro de aulas Pequi, com alunos dos cursos de Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Florestal e Agronomia, utilizando análise sensorial. 

Utilizou-se uma ficha de avaliação, com escala hedônica estruturada, de nove 

escalas, avaliando cinco parâmetros, sendo eles: cor, sabor, textura, aroma e 

intenção de compra; além de avaliar a intenção de compra do produto.  

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Avaliar a aceitação de compra do doce de chocolate com casca de banana. 

Reduzir o desperdiço de alimentos, utilizando a casca integral da banana, 

assim consequentemente desenvolver um novo produto.  

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 



Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do Grupo PET EngAli. 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

As notas obtidas para o teste de aceitação e intenção de compra 

indicaram a aceitação do produto. Além de contribuir para redução do 

desperdício mundial, contribui-se também para o reaproveitamento de 

alimentos, resíduos esses que contribui beneficamente para a saúde daqueles 

que o consomem, praticando o ato de disseminar para o crescimento e 

desenvolvimento de um mundo melhor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PESQUISA FRUTO DO CERRADO 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/01/2017 a 06/12/2017 

 

Descrição/ Justificativa 

Sabe-se que a maioria dos frutos que constituem o cerrado são ricas em 

vitaminas e mineiras, além se serem ótimas fonte de energia. Mas ainda se faz 

necessário o desenvolvimento de práticas que possam contribuir para a 

valorização e potencialização econômica principalmente dos frutos do cerrado, 

dentre uma delas tem-se o desenvolvimento de novos, que aliado à análise 

sensorial é capaz de fornecer ao mercado produtos que possam trazer 

satisfação aos consumidores.   Dessa maneira o desenvolvimento de pirulito a 

partir da polpa de jatobá (Jymenaea stigonocarpa Mart.), é uma boa alternativa 

para a valorização de um fruto típico do cerrado, que ainda é pouco estudado.  

 

Objetivos 

Desenvolver um novo produto, sendo ele o pirulito, a partir da polpa farinácea 

dos frutos da árvore do jatobá, e avaliar a aceitação do produto por meio de 

testes sensoriais. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Produção de pirulitos a base de xarope de glucose, com a adição da polpa 

farinácea dos frutos da árvore do jatobá, e realização de análise sensorial. 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Espera-se que os pirulitos sejam bem aceitos pelos provadores. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do grupo. 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 



Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

De acordo com os resultados obtidos, concluiu-se que uma alternativa de 

agregar valor e estimular o consumo de jatobá, seria através da bala dura, que 

apresentou boa aceitação sensorial. Percebe-se que a elaboração do produto 

proposto neste trabalho é possível e viável, visto que o mesmo apresentou boa 

aceitação e intenção de compra pela maioria dos provadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO DA DEGRADAÇÃO DO BIOFILME PROTEICO DE 

SORO DE LEITE 

Carga horária: 20 horas 

Cronograma de Execução da Atividade: 01/01/2017 a 06/12/2017 

 

Descrição/ Justificativa 

Devida a se faz necessidade de elaborar estratégias para reduzir o impacto dos 

plásticos descartados no meio ambiente essa atividade tem como alternativa a 

produção de embalagens biodegradáveis, substituindo os polímeros sintéticos 

por polímeros biológicos, visando redução do tempo de degradação das 

embalagens. Assim, a produção de filmes biodegradáveis com o uso das 

proteínas de soro de leite é uma boa alternativa para a produção de biofilmes. 

 

Objetivos 

Avaliar o tempo de degradação de filmes biodegradáveis produzidos de soro de 

leite. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Produção de biofilme partir do método de casting; Avaliação da degradação do 

biofilme em diferentes tipos de solos. 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Espera-se que, o biofilme, tenha um tempo menor de degradação comparado 

aos polímeros sintéticos. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do grupo. 

 

Avaliação da Atividade 

Em desenvolvimento. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 



A atividade não foi finalizada devida a dificuldade dos petianos utilizarem os 

laboratórios de Analise de Alimentos, visto que um grande número de alunos, 

da graduação, usou o mesmo, para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

o que ocasionava a reserva dos laboratórios e a dificuldade de realizar as 

amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO CSF 

 

Natureza da Atividade: Ensino e Extensão 

Tema: Doenças Transmitidas por Alimentos: Causas, Prevenção e Tratamento. 

Data Início: Junho de 2017 

Data Término: 19 de junho de 2017 

 

Descrição /justificativa? 

De acordo com Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no 

ano de 2016 o local inicial da maioria das ocorrências de DTA’s eram as 

residências dos próprios pacientes. Levando em consideração os dados desta 

pesquisa faz-se necessário levar conhecimento sobre as doenças transmitidas 

por alimentos ao maior número de pessoas possível, visando facilitar o acesso 

a informação. Bem como promover uma maior conscientização, a fim de 

minimizar as ocorrências de casos relacionados à DTA’s.  

 

Objetivos: 

 Levar à comunidade frequentadora da unidade de saúde informações 

sobre as doenças transmitidas por alimentos 

 

Como a atividade será realizada?(metodologia) 

A ação será realizada no Centro de Saúde da Família-Recanto das Minas 

Gerais no dia 19 de junho de 2017, onde irá ser abordado conceito, causas, 

formas de prevenção e tratamento das Doenças transmitidas por alimentos. 

Serão distribuídas cartilhas educativas que se referentes ao assunto abordado 

para as pessoas presentes na unidade, além de alguns exemplares que serão 

deixados na recepção à disposição da comunidade. A apresentação será 

realizada pelos membros do grupo PET Engali com o auxílio de um banner, 

que posteriormente permanecerá fixado no local. Após a apresentação vai ser 

aplicado um questionário de opinião para avaliar a qualidade da apresentação, 

material didático distribuído, interesse pelo tema e também verificar quanto de 

informação sobre as DTA’s a população presente já possuí. 



 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Espera-se que as informações sejam adquiridas pela população, de forma a 

saberem as causas, os cuidados preventivos, e como buscar tratamento. É 

esperado ainda que haja uma diminuição nos casos DTA’S das famílias dos 

pacientes que participaram da palestra, e também, que possíveis surtos de 

Doenças Transmitidas por Alimentos possam ser evitados. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões administrativas; Feedback com os participantes do 

evento. 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

Pacientes e funcionários do centro de saúde demonstraram-se muito satisfeitos 

com o tema tratado, visto que o conhecimento que a maioria possuía sobre o 

assunto era pouco e em alguns casos o conhecimento era nulo. 

Obteve-se ótima aceitação quanto ao material didático distribuído após a 

apresentação. 

 

Figura1: Integrantes do grupo PET Engali com as funcionárias do Centro de Saúde da 

Família-Recanto das Minas Gerais.  

 

 



Figura1: Integrantes do grupo PET Engali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURSOS EXTRACURRICULARES 

Data Início: 8 de maio de 2017 

Data Término: 22 de setembro de 2017 

 

Descrição /justificativa? 

Os membros do grupo em conjunto com outros alunos participarão de cursos 

extracurriculares para complementação da formação acadêmica. A realização 

da atividade possibilita que os petianos, junto a alguns alunos da graduação 

presentes, mantenham um contato maior com profissionais do meio e suas 

diversas áreas de atuação, além disso, visa complementar e acrescentar o 

estudo que será ministrado em sala de aula, permitindo assim o 

desenvolvimento do saber e senso crítico dos participantes. 

Objetivos: 

 Complementação da formação acadêmica. 

 

Como a atividade será realizada?(metodologia) 

Os cursos foram realizados na Universidade Federal de Goiás, com apostila, 

programação e metodologias definidas pelos palestrantes convidados. No ano 

de 2017 está previsto a realização de dois cursos, que ocorreram um no 

primeiro semestre e o outro no semestre seguinte.  

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Com a realização das atividades espera-se que todos os participantes do curso 

obtenham melhorias na escrita de trabalhos científicos, desenvoltura em púbico 

e aprimoramento dos conhecimentos sobre segurança de alimentos e 

conceitos da área alimentícia. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

A avaliação será realizada através de um feedback de todos os participantes, 

avaliando a qualidade, metodologia e cumprimento dos objetivos do curso. 

 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

 



Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

No primeiro semestre foi realizado o curso intitulado ”Segurança dos Alimentos: 

Conceitos e gestão estratégica”, foi ministrado pelo egresso Pedro Henrique 

Rodrigues Rezende (Figura 1 e 2), no curso houve expansão dos 

conhecimentos a respeito da segurança dos alimentos, bem como a sua 

distinção com termo segurança alimentar, mercado de trabalho e das 

atividades que mais se destacam para atuação do engenheiro de alimentos. 

 

Figura 1 - Pedro Henrique Rodrigues Rezende, engenheiro de alimentos formado na 

Universidade Federal de Goiás (UFG), ministrante do minicurso de segurança dos 

alimentos. 

 

 

Figura 2 - Graduandos da engenharia de alimentos e integrantes do PET Engali 

participantes do minicurso em conjunto com o Pedro após o minicurso. 

 

 



Ainda no primeiro semestre foi realizado um segundo curso, intitulado 

“Elaboração de projeto de pesquisa”, ministrado pela professora Rita Maria 

Devós Ganga, com intuito de auxiliar os membros do grupo e graduandos do 

curso (Figura 3), durante a elaboração de suas pesquisas, o que contribuiu de 

forma efetiva, visto que todos possuía uma grande dificuldade no momento de 

transcrever todos os dados obtidos na pesquisa. 

 

Figura 3 - Graduandos da engenharia de alimentos e integrantes do PET Engali 

participantes do minicurso com a palestrante Professora Rita, sobre metodologias 

cientificas. 

 

No segundo semestre foi realizado o curso “Treinamento de mestre de 

cerimonias” (Figura 4), promovido pela Assessoria de Comunicação (ASCOM) 

da Universidade Federal de Goiás – UFG, sendo o treinamento ministrado 

pelos acadêmicos do curso de Relações Públicas (UFG) e estagiários da 

ASCOM Andressa Alves de Azevedo e Leonardo Higor de Sousa. 

Durante o curso foi compartilhado conhecimentos sobre a condução de 

cerimônias de maneira adequada e, mostraram as diferenças existentes entre 

alguns tipos de eventos. Elucidaram as responsabilidades de um mestre de 

cerimônias, visto que o mesmo é anfitrião oficial de um evento, sendo, 

sobretudo, responsável por apresentar e conduzir o mesmo da abertura ao 

encerramento. O que foi de grande importância para o grupo PET EngAli, visto 

que constantemente somos responsáveis pela realização de eventos que 

demanda do conhecimento abordado no curso. 

Graças a abertura em alguns cursos a graduandos externos ao PET EngAli, foi 

possível uma maior integração entre os membros do grupo com essas 



pessoas, promovendo uma visão diferente do PET EngAli diante do curso, 

além de incentivar o contato do profissional com a universidade.  

Figura 4 - Integrantes do PET Engali participantes do treinamento de mestre de 

cerimonias juntamente com os estagiários da ASCOM Andressa Alves e Leonardo 

Higor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV ECOPET 

Data de inicio: Abril de 2016. 

Data Término: Abril de 2017. 

 

Descrição/ Justificativa: 

O ECOPET é um evento anual dos grupos do Programa de Educação Tutorial 

(PET) da região Centro-Oeste.  

Encontro que tem como premissa promover debates pautados na educação 

superior, com intuito de promover uma formação superior de qualidade, 

integrando os grupos PET desta região, ao mesmo tempo em que promove 

maior visibilidade e maior inserção destes no cotidiano dos respectivos cursos 

nas faculdades que os abrigam. Tendo em vista a rotatividade de sedes para 

realização dos encontros, durante o III ECOPET realizado em 2016, na 

Universidade Federal de Grande Dourados (UFGD), Dourados – MS foi votado 

em assembleia geral a Universidade Federal de Goiás (UFG), regional Goiânia, 

para realização e organização do IV ECOPET em 2017. 

Objetivos: 

 Integrar os grupos PET-Centro Oeste; 

 Fomentar o debate a respeito da educação superior e das ações 

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

da pesquisa e da extensão. 

 

Como a atividade será realizada? (metodologia) 

Os integrantes dos grupos da região centro oeste serão recepcionados pelos 

grupos pet’s da Universidade Federal de Goiás, onde ocorrerá todo o evento. 

Durante o encontro ocorrerão apresentações de trabalhos na forma de pôster 

ou oral, pelos grupos participantes, a fim de mostrar as atividades que 

realizam, além de constantes debates, assembleias, palestras e os GDT´s a fim 

de discutir o papel do programa dentro do ensino superior. 

Qual resultado se espera da atividade: 



Espera-se com a participação na comissão organizadora maior integração 

entre os grupos PET da UFG e UEG. Bem como, integração entre os demais 

grupos que participaram do encontro. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização previa da atividade com: planejamento, desenvolvimento e 

execução, cumprindo o planejamento das ações do grupo PET EngAli. 

Avaliação da Atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/ Avaliação da atividade: 

Participar da comissão propiciou aos integrantes do grupo PET Engenharia de 

Alimentos mais contato com os demais grupos da comissão organizadora. A 

organização do evento também trouxe bastante aprendizado para os alunos 

relacionados à liderança, responsabilidade e organização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECEPÇÃO CALOUROSA E CAFÉ AOS PAIS 

 

Data início: 23/01/2017 

Data final: 09/03/2017 

Descrição/justificativa: Os grupos PET Engenharia de Alimentos, CIPPAL 

Consultoria Junior, Associação Atlética Acadêmica de Engenharia de Alimentos 

(A.A.A.E.A.) e Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA), Grupo 

de Estudos em Alimentos Orgânicos (GEPOA) e o Grupo de Estudos de Leite e 

Derivados (GELAC), juntamente com a coordenação do curso e diretoria da 

Escola de Agronomia trabalham essa atividade para dar as boas vindas aos 

calouros do Curso de Engenharia de Alimentos de forma afetuosa para facilitar 

seu ingresso na universidade, bem como apresentar o curso e incentivá-los a 

participar das oportunidades que a universidade oferece. 

Objetivos: 

 Acolher os calouros e pais 

 Promover a eles um primeiro contato com a comunidade acadêmica 

Como a atividade será realizada? (metodologia) 

No primeiro dia de aula, os calouros serão recepcionados na Escola de 

Agronomia pelos membros dos grupos organizadores, onde serão entregues 

crachás de identificação, kit PET e então encaminhados para um café junto 

com os seus pais. Em sequência, os calouros serão direcionados à sala de 

aula no Centro de Aulas Pequi para uma breve apresentação do curso pela 

coordenação e pelos grupos. Aos pais, será apresentado o setor de 

Engenharia de Alimentos. O momento de descontração será feito em um 

espaço aberto com dinâmicas para a integração e apresentação dos calouros e 

em seguida será oferecido um almoço. 

Quais resultados se esperam da atividade? 

Espera-se que os calouros sejam recepcionados e sintam-se mais próximos do 

curso de Engenharia de Alimentos e de seus veteranos, além de despertar nos 



mesmos o interesse em participar dos programas/grupos existentes na 

Universidade, contribuindo com a redução da evasão nos primeiros períodos 

do curso. Espera-se também que os pais se sintam mais tranquilos em relação 

à universidade, e que saibam o que seus filhos estarão fazendo pelo curso no 

decorrer da graduação. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

A avaliação é feita pelo cumprimento das metas desde o planejamento e 

execução da atividade. Ao final da atividade é realizada avaliação coletiva em 

reunião onde todos falam os pontos positivos e negativos durante o 

desenvolvimento da atividade. 

Avaliação da atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: Recepcionaram-se os calouros 

do Curso de Engenharia de Alimentos favorecendo a integração com a 

comunidade acadêmica. Desta forma possibilitou a familiarização com a Escola 

de Agronomia de uma maneira mais agradável. O almoço servido aos calouros 

os surpreendeu e alegrou, e nesse momento aproveitaram para 

confraternizarem entre si, e também junto aos outros alunos e professores do 

curso. 

 

Figura 1. Preparativos para a atividade. 

 



 

Figura 2. Novos estudantes do curso de engenharia de alimentos. 

 

 

Figura 3. Dinâmica entre os calouros. 

 

 

 



 

 

AULA DE INTRODUÇÃO 

 

Data inicial: 

Data final: 

Descrição/justificativa: Durante o semestre será realizada aula prática na 

área de Tecnologia de Alimentos com os calouros. Essa aula prática acontece 

pra introduzir ao calouro experimentos que ele terá apenas após 2 anos de 

curso, mostrando desde o começo do que se trata o curso e mostrando a parte 

de tecnologia de alimentos, já que no começo do curso o aluno terá 

majoritariamente matérias de engenharia. 

Objetivos: 

 Introduzir aos calouros experimentos que eles terão apenas após algum 

tempo de curso 

 Diminuir a vazão através de uma interação inicial com o futuro do curso. 

Como a atividade será realizada? (metodologia) 

Na disciplina de Introdução a Engenharia de Alimentos será realizada aulas 

práticas referentes ao curso visando diminuir a evasão do mesmo. 

Quais resultados se esperam da atividade? 

Espera-se que os alunos participem da realização das aulas práticas e se 

interessem mais pelo curso, a fim de reduzir a evasão existente nos primeiros 

períodos do curso. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

A avaliação é feita pelo cumprimento das metas desde o planejamento e 

execução da atividade. Ao final da atividade é realizada avaliação coletiva em 

reunião onde todos falam os pontos positivos e negativos durante o 

desenvolvimento da atividade. 



Avaliação da atividade: Plenamente desenvolvido. 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: A realização de aula prática foi 

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 ensiná-los a importância do 

engenheiro de alimentos, o seu papel na indústria e fabricação de alimentos 

desde a 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. Aula de produção de queijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

 

Natureza da Atividade: Ensino 

Data Início: Março de 2017 

Data Término: 30 de novembro de 2017 

 

Descrição /justificativa? 

Durante a graduação os alunos são instigados a estarem apresentando 

trabalhos e pesquisas em disciplinas do próprio curso ou congressos, visto que 

muitos ainda possuem dificuldade em relação de como expor o assunto a ser 

exibido sentiu-se a necessidade de acrescentar essa atividade para os 

membros do grupo, para que possam melhorar seu desempenho durante as 

apresentações. 

Objetivos: 

 Melhorar o desempenho dos membros do grupo em apresentações 

orais. 

 

Como a atividade será realizada?(metodologia) 

A atividade é realizada por meio de apresentações, com auxilio de recursos 

áudio visuais, onde o grupo será dividido em duplas ou trios e os mesmos 

escolherão os artigos dos quais desejam repassar para os demais membros. 

Os demais membros do grupo juntamente com uma banca avaliadora, 

composta por mestrandos ou doutorandos da Escola de Agronomia, avaliaram 

a dupla/trio que está apresentando. 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Espera-se que os membros do grupo alcance um maior desempenho durante 

suas apresentações. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões administrativas; Feedback com os participantes do 

evento. 

 

Avaliação da Atividade 



Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 

Um ponto positivo da atividade foi à banca ser composta por mestrandos e 

doutorandos da Escola de Agronomia, pois os mesmos possuem uma visão 

mais ampla, elucidando os principais erros que cometidos durante a 

apresentação, além de destacar pontos positivos que poderão ser utilizados ao 

longo da graduação.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projeto Despertando seus Sonhos 

 

Cronograma de Execução da Atividade: 16/10/2017 a 23/11/2017 

Descrição/ Justificativa:  

O Programa de Educação Tutorial de Engenharia de Alimentos (PET EngAli) 

realizou uma visita no CEPI Presidente Castello Branco no mês de novembro 

de 2017. O público alvo do projeto são alunos do ensino médio da escola de 

rede pública de Goiânia-GO. O evento tem por objetivo despertar nos 

estudantes o interesse em cursar o ensino superior e auxiliar nas escolhas que 

farão para seu futuro visando assim “despertar seus sonhos”, por meio de 

exposições e esclarecimentos sobre os cursos oferecidos pela Universidade 

Federal de Goiás (UFG) dos quais os grupos PET’s, campus Goiânia, Biologia, 

Enfermagem, Engenharias, Geografia, Matemática e Nutrição participam. 

 

Objetivos: 

 Despertar nos estudantes o interesse em cursar o ensino 

superior; 

 Despertar a escolha de curso que farão; 

 Integração entre os PET's da Universidade Federal de Goiás. 

 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

A primeira edição contou com a participação dos grupos Pet's campus Goiânia, 

Biologia, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia Conexões de 

Saberes e Geografia. Os grupos convidados usaram materiais de fácil 

entendimento, para que os alunos compreendessem sobre os cursos de 

Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia da 

Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Geografia. 

Utilizando experimentos específico de cada curso, também foi disponível 

cartilhas sobre o acesso a universidade.  

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 



Espera-se bom entendimento sobre as atividades que serão desenvolvidas, e 

auxiliar no esclarecimento de possíveis dúvidas sobre os cursos expostos, bem 

como repassar a importância de ingressar no ensino superior, e 

consequentemente a interação entre os grupos PET’s participantes da 

atividade. 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Organização da atividade: planejar, desenvolver e executar. 

Avaliação da Atividade: 

 Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade: 

Os alunos obtiveram boa demonstração sobre as áreas de atuação dos cursos 

oferecidos, também houve boa participação dos alunos, sendo perceptível o 

interesse em saber mais a fundo sobre a universidade. Foi evidenciado que a 

participação do PET pode sim despertar sonhos/desejos entre os alunos, assim 

a atividade realizada é suma importância, sendo possível ingressar em uma 

universidade pública. 

 

Figura 1: Alunos no Ensino Médio visitando os stands dos grupos PET. 

 

Figura 2: Apresentação do curso de Engenharia de Alimentos para os alunos 
do ensino médio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO II WORKSHOP DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS 

 

Carga horária: 45 horas  

Cronograma de Execução da Atividade: 23/01/2017 á 30/09/2017 

 

Descrição/Justificativa:  

Evento acadêmico que possibilita compreender melhor o ambiente 

universitário, conhecer profissionais renomados, obter contatos profissionais, 

aprender sobre inúmeros temas relacionados à área estudada e proporcionar a 

troca de informações entre participantes e organizadores. Em parceria com a 

Associação Atlética Acadêmica Engenharia de Alimentos (A.A.A.E.A.), Centro 

Acadêmico do curso de Engenharia de Alimentos (CAENA), Consultoria 

Integrada de Produção e Processamento de Alimentos - Consultoria Júnior 

(CIPPAL), Grupo de Estudos de Alimentos Orgânicos (GEPOA) e Programa de 

Educação Tutorial de Engenharia de Alimentos (PET EngAli) foram realizados 

três dias de palestras, minicursos, visita técnica e apresentações de trabalho. 

Os estudantes do curso de Engenharia de Alimentos da UFG sentem a 

necessidade de mais eventos que promovam uma interação entre o 

profissional e o estudante, assim como o enriquecimento pessoal por parte dos 

graduandos com a exposição de temas não aprofundados durante a 

graduação. Além disso, o curso necessita de práticas e discussões para a 

inserção ao ambiente de trabalho. O tema central do evento foi “Formação 

Técnica, Gerencial e Empreendedora”. 

 

Objetivos: 

 Trazer experiências de quem está no mercado para discutir com os estudantes 

oferecendo uma nova visão; promover contado direto com profissionais da área 

de Engenharia de Alimentos; introduzir novas práticas pedagógicas na 

graduação. 



Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

O evento contará com uma abertura, seguida de dois dias de palestras de 

temas gerais na área de Engenharia de Alimentos e apresentação de trabalhos 

realizados pelos inscritos nas áreas de ciências extas e ciências agrárias.  No 

ultimo dia os participantes participarão de minicursos e visitas técnicas 

escolhido pelos mesmos no momento da inscrição. O evento contará com um 

total de seis palestras, dois momentos para apresentação de trabalhos, seis 

minicursos e 3 visitas técnicas.  Cada função será distribuída por grupos 

organizadores, sendo assim: CIPPAL – Alimentação dos participantes; CAENA 

– Infraestrutura; PET Engenharia de Alimentos – Programação e inscrição do 

evento; GEPOA- comissão cientifica. 

 

 

Quais os resultados que se espera da atividade? 

Espera-se grande troca de experiências entre os estudantes e os palestrantes. 

Melhoria do desempenho acadêmico dos alunos. Promover a aproximação dos 

estudantes com o mercado de trabalho. Complementar a formação acadêmica 

quanto aos temas não abordados em sala de aula. Contribuição para melhoria 

e adequação do curso a realidade da área. 

 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo? 

Feedback em reuniões com todos os grupos. 

 

Avaliação da Atividade 

Plenamente desenvolvido. 

 

Relate os aspectos/Avaliação da atividade 



Para os petianos, o envolvimento na organização do evento, foi um importante 

aprendizado, pois foi exercitada a capacidade de resolver problemas, a 

atuação coletiva, o planejamento e a execução, a capacidade de interagir com 

pessoas do mercado, assim contribuindo com a formação acadêmica ampla do 

aluno.  

 

 

 

 


