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Somatório da carga horária das atividades:
14305

Plenamente desenvolvido

Atividade - Pesquisas

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As pesquisas realizadas durante o ano de 2018 foram: ¿Degradação de biofilme de proteína de soro de leite em
diferentes tipos de solos¿; ¿Aceitação sensorial de bolo de chocolate sem glúten elaborado a partir da farinha de
trigo sarraceno (Fagopyrum esculentum)¿ e "Desenvolvimento de Bala Dura a Partir da Polpa de Jatobá
(Hymenaeastigonocarpa Mart)". As pesquisas contribuiram para o objetivo do Programa de Educação Tutorial que
visa à promoção de uma formação de excelência para os graduandos participantes dele. Todas as pesquisas foram
publicadas, a saber: SOUZA, A.R.M.; VIEIRA, M.S.; SANTANA, N.L.N.; BORGES, R.F.; BORGES, R.B.R.
Desenvolvimento de Bala Dura a Partir da Polpa de Jatobá (Hymenaeastigonocarpa Mart). In: 70 Reunião Regional
da SBPC., Rio Verde, 2018. ¿ SILVA, F.S.; SILVERIO, L.R.; PEREIRA, L.T.M.; MORENO, I.F.; SOUZA, A.
R.M. Degradação de biofilme de proteína de soro de leite em diferentes tipos de solos. In: XXVI Jornadas de
Jóvenes Investigadores AUGM, 2018, Mendoza - Argentina. A 100 Años de la Refoma Universitaria: Saber Te
Hace Libre, 2018. v. 26. ¿ VIEIRA, M. S.; BORGES, R. F.; BORGES, R. B. R.; SANTANA, N. L. N.; SOUZA, A.
R. M. ACEITAÇÃO SENSORIAL DE BOLO DE CHOCOLATE SEM GLÚTEN ELABORADO A PARTIR DA
FARINHA DE TRIGO SARRACENO (Fagopyrum esculentum). Revista Desafios, Palmas-TO, ACEITO PARA
PUBLICAÇÂO.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1500 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
O soro do leite é um subproduto produzido com abundância em laticínios, que vem sendo utilizado para elaboração
de embalagens biodegradáveis. Estudar a degradação desta embalagem, avaliando o tempo de exposição no meio
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ambiente, verificando a vida útil das mesmas e o impacto ambiental. A indústria alimentícia é uma área do mercado
que demanda a incorporação constante de inovações, com isso tem-se a necessidade de se estudar as
potencialidades nutricionais de novas matérias primas, podendo resultar no desenvolvimento de novos produtos. O
trigo sarraceno é uma planta que se desenvolve bem em solos leves, e de acidez mediana sendo assim, muito
indicada para o cultivo no cerrado brasileiro. Estudar o comportamento reológico, as diferenças no produto final
em relação à utilização do trigo comum e a aceitação sensorial desta semente é fator importante para determinar a
viabilidade de sua aplicação na indústria de alimentos.

Objetivos:
Estudar e analisar a degradação de embalagem a partir do soro proteico do leite. Estudar as potencialidades
nutricionais de frutos pouco estudados. Realizar estudo reológico da farinha de trigo sarraceno e avaliar as
diferenças entre o pão desenvolvido com trigo sarraceno e o trigo comum, bem como a aceitação sensorial do
primeiro.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será feita a revisão de literatura para encontrar as bases cientificas e técnicas para o desenvolvimento da pesquisa.
Em seguida, ocorrerá a identificação dos materiais necessários e desenvolver as pesquisas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que contribua para o aprendizado dos integrantes do grupo. Melhorar capacidade técnica-científica dos
membros do PET. Além de contribuir com a sociedade por meio da divulgação dos resultados obtidos com as
pesquisas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita com finalização das atividades e durante o desenvolvimento serão realizadas discussões
avaliativas para apoiar a equipe que estiver desenvolvendo as pesquisas.

Atividade - Informativo Escola de Agronomia

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Informativo surgiu com a ideia de informar às pessoas da Escola de Agronomia sobre temas relacionados à
mesma, já que cada área do conhecimento (Engenharia de Alimentos, Agronomia e Engenharia Florestal) só tem
contato com os acontecimentos relacionados ao seu curso. Essa atividade nos permitiu um contato com outras áreas
da Escola, bem como uma diversidade maior de temas, além de ter a possibilidade de conhecer melhor alguns
grupos, alguns professores e suas linhas de pesquisa. Foi também importante para anunciar diversas atividades e
grupos que compõem a Escola de Agronomia. O Informativo foi bem recebido pelos docentes, a julgar pelos
comentários positivos de alguns deles, parabenizando pela iniciativa. Desta maneira os princípios e atividades do
Programa de Educação Tutorial foi mais divulgado, visto que em todas as edições do informativo, uma parte era
destinada somente as ações do PET Engenharia de Alimentos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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1000 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A falta de conexão entre os cursos da Escola de Agronomia (EA) se mostra evidente no dia a dia dos estudantes.
Com isso surge à ideia do compartilhamento do conhecimento especifico de cada área, visto de uma forma mais
simples. Essa troca de informações será feita através de cartilhas.

Objetivos:
Difundir conhecimento entre os discentes e docentes da EA.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Informativo EA será realizado na forma de uma cartilha impressa destinada à locais específicos na Escola de
Agronomia para troca de informações entre os cursos de Agronomia, Engenharia de Alimentos e Engenharia
Florestal, sendo mesclados assuntos estudados por cada curso, que se interligam de alguma forma. Além disso, a
cartilha estará disponível nas redes sociais para obter um alcance maior para os alunos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Almeja-se a troca de conhecimento pela transmissão de informações variadas aos alunos da EA, ao promover uma
aproximação entre os cursos através da abordagem de temas que oferecem uma visão mais aprofundada das
diferentes áreas de atuação de cada curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será feita através dos feedbacks dados pelos alunos e docentes que receberem as cartilhas.

Atividade - Cursos de Extensão

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os cursos de extensão são abertos tanto à comunidade universitária quanto à comunidade externa à Universidade
Federal de Goiás (UFG). São cursos de curta duração que visam difundir o conhecimento da área de processamento
de alimentos. Dessa forma, esses cursos proporcionam que os inscritos adquiram o conhecimento de processar o
alimento da maneira correta, através da explanação sobre o motivo de realizar determinado processo ou uso de
certa substância, diminuindo a perecibilidade do produto e garantindo melhor qualidade deste, além de expandir a
aplicabilidade da matéria-prima para obtenção de outros produtos. Os cursos ofertados foram: Processamento de
Compota e Picles, Derivados de Leite, Panificação e Processamento de Pimentas. Os cursos são de grande valia
para os petianos, pois os mesmos precisam desenvolver o espírito de liderança dentro dos laboratórios, conhecer os
processos aplicados em cada um dos produtos trabalhados, além de desenvoltura para ministrar a teoria necessária.
Os resultados parciais dessa atividades foram apresentados no ENAPET, como comunicação oral: VIEIRA, Milena
da Silva; SILVÉRIO, Loren Ramos; PEREIRA, Luana Teixeira Melo; BORGES, Renata Ferreira; BORGES,
Renato Fernandes; SILVEIRA, Miriam Fontes Araújo; SOUZA, Adriana Régia Marques de. Minicurso de
processamento de alimentos como método de extensão e fomento da cidadania. In: Encontro Nacional dos Grupos
do Programa de Educação Tutorial, 23. Campinas, 2018. XXIII ENAPET: Unidos Pela Mesma Raiz, 2018.



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2018

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 05/02/2019 10:19:06 - Página 4 de 27

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os cursos de extensão são organizados pelo grupo PET- Engenharia de Alimentos em parceria com os professores
da Escola de Agronomia, que visam estender o conhecimento sobre práticas e manipulação referentes à tecnologia
de alimentos a pessoas que não possuem conhecimento da área, além de ensinar como alguns produtos podem ser
feitos de maneiras simples e fáceis

Objetivos:
Apresentar à comunidade projetos desenvolvidos dentro da universidade; Buscar meios de interação entre
comunidade e estudantes da UFG. Integração entre os graduandos, pós-graduandos e professores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os cursos de extensão contarão com algum professor da Escola de Agronomia que ministrará minicursos, aulas
teóricas e práticas, relacionado há algum tema de tecnologia de alimentos. Será realizado na Escola de Agronomia,
no Setor de Engenharia de alimentos. O grupo PET- Engenharia de Alimentos ficará encarregado pela organização
da atividade: convite ao professor, divulgação, inscrições, preparação do laboratório e monitoria durante o curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a integração entre os alunos, professores e demais participantes, assim como, o conhecimento
de práticas simples da tecnologia de alimentos. Troca de experiências entre os participantes. Complementar a
formação acadêmica quanto ao aprendizado e conhecimento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade será inicialmente feita pelo desenvolvimento das ações; cumprimento de metas e
organização geral. Será feita avaliação do andamento ao longo da organização e após serão realizadas reuniões com
todos os parceiros e depois será avaliada nas reuniões administrativas do Grupo PET Engenharia de Alimentos.

Atividade - Visitas Técnicas

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o grupo, as visitas técnicas foram de grande relevância, pois nesse momento foi possível aprender e
compreender os processos de uma indústria de alimentos e relacionar com a teoria aprendida em sala de aula. Para
execução da atividade algumas dificuldades foram encontradas já que as empresas não promovem visitas técnicas
para um grande número de pessoas, e o tamanho de grupo causou uma certa dificuldade, pois em empresas
maiores, com maquinários pesados, torna-se difícil a locomoção e aumenta o risco de acidentes. Contudo, no ano
letivo foram realizadas 3 visitas técnicas, uma na Cervejaria Ambev, uma na Cargill e uma na Cristal Alimentos.
Para os petianos e os demais alunos do cursos participantes das visitas, as visitas técnicas trouxeram um enorme
crescimento pessoal e um maior conhecimento em relação ao ¿chão de fabrica¿, refletindo de forma positiva em
nossa formação acadêmica.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

200 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A Visita Técnica é um recurso didático-pedagógico importante, pois é a partir dela que se torna possível aprofundar
o conhecimento, relacionando os conteúdos das diversas disciplinas com a prática do mercado de trabalho. Nessas
visitas o acadêmico poderá vivenciar aquele que pode vir a ser seu ambiente profissional.

Objetivos:
Complementação da formação acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As visitas serão realizadas em indústrias situadas na região metropolitana de Goiânia-GO, com programação e
metodologia definida pela empresa.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a realização dessa atividade espera-se ampliar o conhecimento dos acadêmicos em sua área de atuação,
através da visualização de atividades de responsabilidade do Engenheiro de Alimentos dentro do processo fabril.

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.

Atividade - Reuniões Administrativas

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Uma reunião entre vários aspectos, tem o objetivo de coletar informações sobre processos, comunicação de
mudanças, implantação ou discutindo sobre novos projetos, obtenção de feedbacks, acompanhamento, avaliação e
informações gerais sobre os membros da equipe. Diante das atividades planejadas para o ano, faz-se necessário a
realização de reuniões ordinárias semanais, a fim de discutir projetos e atividade. É um momento de grande
crescimento para todos os petianos, visto que as opiniões são debatidas e a partir daí há a formação de pessoas e
profissionais mais éticos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A partir do inicio do semestre letivo é estabelecido um calendário de reuniões ordinárias. Nessas reuniões são
discutidos o andamento das atividades; feitas avaliações e resolvidas pendências individuais. Ainda é discutido o
uso do recurso de custeio e manutenção da estrutura física e organizacional do grupo.
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Objetivos:
Criar e manter um ambiente organizado e produtivo em que haja a participação de todos os membros para o
crescimento tanto do grupo, quanto pessoal. Avaliação do andamento das atividades e a participação individual dos
membros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será estabelecido o calendário anual de reuniões a ser cumprido ao longo do ano. Serão nomeados responsáveis por
diferentes atividades que se encarregam de trazer essa informação aos demais membros do grupo. As reuniões
serão coordenadas por um membro discente que é denominado Líder. Este é eleito pelos membros do grupo a cada
seis meses. Nas reuniões os responsáveis por atividades específicas se encarregam de trazer os dados destas, e aos
demais cabe à avaliação crítica do que é apresentado. O Tutor participará das reuniões como membro e interferindo
quando necessário para o bom andamento de crescimento individual dos discentes e do Grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O bom andamento do grupo e das atividades planejadas e desenvolvidas. Além do aprendizado adquirido com cada
coordenação, o crescimento individual dos discentes no que diz respeito à gestão de equipes; crescimento quanto a
critica e autocrítica; a interação entre a equipe, além do crescimento coletivo dos membros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação aberta e direta durante as reuniões com criticas, autocríticas e sugestões para melhorias individuais e
coletivas.

Atividade - Recepção Calourosa e Café aos Pais

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
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 executam essa atividade para dar as boas vindas aos
calouros do Curso de Engenharia de Alimentos de forma afetiva para facilitar seu ingresso e permanência na
universidade. Durante a primeira etapa os alunos foram recepcionados, apresentados ao curso, laboratórios e
estrutura da Universidade. Na segunda etapa da atividade, os alunos tiveram aulas práticas de processamento de
carnes e leite. O objetivo foi deixar o aluno ingressante mais próximo a realidade do curso, demonstrando algumas
situações que eles só terão contato a partir do 6 período. Os participantes relataram ter se surpreendido com as
atividades e que se sentiram mais animados com o curso escolhido.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

500 17/01/2018 10/07/2018

Descrição/Justificativa:
Os grupos PET Engenharia de Alimentos, Consultoria Junior (CIPPAL), Associação Atlética Acadêmica de
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Engenharia de Alimentos (A.A.A.E.A.) e Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA), Grupo de
Estudos em Alimentos Orgânicos (GEPOA), juntamente com a coordenação do curso e diretoria da Escola de
Agronomia recepcionam calorosamente os novos alunos e apresentam o curso, incentivando-os a participarem das
oportunidades que a Universidade oferece. Durante o semestre será realizada aula prática na área de Tecnologia de
Alimentos com os calouros.

Objetivos:
Acolher e proporcionar aos novos alunos o primeiro contato com a comunidade acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em reunião entre os grupos, será discutido a participação dos mesmos na organização da atividade e posteriormente
a definição da programação. No primeiro dia de aula, os calouros serão recepcionados na Escola de Agronomia
pelos membros dos grupos organizadores, onde serão entregues crachás de identificação, 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 lanche. Na disciplina de Introdução a
Engenharia de Alimentos serão realizadas aulas práticas referentes ao curso visando diminuir a evasão do mesmo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
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 aos mesmos o interesse em participar dos programas/grupos existentes na
Universidade, contribuindo com a redução da evasão 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.

Atividade - Mural da Engenharia de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O mural foi um método de divulgação e informação do grupo PET e do curso de Engenharia de Alimentos. Com
ele, foi possível informar a comunidade acadêmica dos acontecimentos do PET e do curso. De forma dinâmica, o
mural proporcionou, aos alunos e professores, conhecimentos a cerca do grupo e informou sobre eventos, notícias,
estágios, entre outros acontecimentos relacionados à Engenharia de Alimentos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

600 17/01/2018 31/12/2018
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Descrição/Justificativa:
O mural do PET Engenharia de Alimentos encontra-se no Setor da Engenharia de Alimentos e visa o alcance dos
estudantes e professores do curso. O mural foi concebido de forma diferenciada para que fosse um instrumento
visualmente atrativo com a comunidade acadêmica, além de ser uma alternativa das redes sociais.

Objetivos:
Divulgar eventos, notícias, estágios, dentre outros assuntos relacionados ao curso da Engenharia de Alimentos.
Convidar para as atividades desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será designado um coordenador que garantirá a manutenção do mural. Assim, será elaborado um cronograma em
que deverá ser atualizado o mural com informativos relacionados ao curso e atividades do PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos no mural. Manter os graduandos
do curso atualizados sobre o dia-a-dia do grupo, assuntos relacionados ao curso de Engenharia de Alimentos,
oportunidades de estágio e novidades no mercado de trabalho. Proporcionar aos leitores, a oportunidade de
interagir e conhecer melhor o trabalho do grupo e o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada em reuniões administrativas regulares e será discutido como está o mural.

Atividade - Manutenção do Site e Redes sociais do Grupo PET
Engenharia de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Nas redes sociais (Instagram e Facebook) foram divulgadas as ações que o grupo realizou ao longo do ano. No site
foram postadas notícias, semanalmente, a respeito de atividades realizadas pelo grupo na semana ou outras
informações relevantes para a sociedade. As mídias sociais têm fundamental importância para alavancar as ações
do grupo PET, pois por meio delas, diversas pessoas, não apenas do curso de Engenharia de Alimentos da UFG,
recebem essas informações.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A comunicação digital é uma realidade no meio estudantil que tem por hábito o uso sistemático de redes sociais.
Desta maneira, o grupo PET Engenharia de Alimentos se propõe a usar os meios eletrônicos para se comunicar,
levando e buscando conhecimento entre outros estudantes e também com profissionais da área.



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2018

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 05/02/2019 10:19:06 - Página 9 de 27

Objetivos:
Apoiar os alunos do curso de Engenharia de Alimentos. Publicar eventos, oportunidades e notícias relacionadas ao
curso e área de Engenharia de Alimentos. Divulgar e convidar os estudantes para as atividades desenvolvidas pelo
grupo PET Engenharia de Alimentos - UFG.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será desenvolvida durante todo o ano e, a cada semestre, o grupo se reunirá para designar um
coordenador que garantirá a manutenção do site e redes sociais. Assim será elaborado um cronograma com um
período de tempo pré-determinado, em que cada membro do grupo será responsável por atualizar as páginas. Nas
reuniões administrativas regulares será discutido como estão as páginas do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos no site e redes sociais. Manter os
graduandos do curso atualizados através de assuntos relacionados ao curso de Engenharia de Alimentos,
oportunidades de estágio, congressos e novidades no mercado de trabalho e no âmbito da Ciência e Tecnologia de
Alimentos. Além de proporcionar aos leitores, a oportunidade de interagir e conhecer melhor o trabalho do grupo e
o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada pelo número de acessos e comentários feitos no site ou redes sociais. Em reuniões
administrativas a manutenção das redes sociais e site serão discutidos abertamente com os membros do grupo e
assim adequando a atividade de acordo com a avaliação do mesmo.

Atividade - III Seminário de Estágio

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Seminário de Estágio foi uma atividade importante para o curso de Engenharia de Alimentos pois promoveu o
contato entre graduandos e empresas que buscam estagiários. Durante o evento as dúvidas sobre oportunidades de
estágios, como se comportar numa entrevista e demais assuntos relacionados, foram sanadas, além das empresas e
palestrantes descrevem o perfil do estagiário que procuram. Em sua 3 edição, os palestrantes convidados: Pedro
Henrique Rodrigues Rezende (Analista da Qualidade e Segurança de Alimentos da empresa Unilever) e Renata
Karini Lemos (Gerente Industrial do Grupo GSA), relataram as qualidades necessárias que o mercado busca nos
dias atuais. O III Seminário de Estágio foi divulgado pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), rádio UFG,
redes sociais do PET EngAli, salas de aula e cartazes.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

500 17/01/2018 31/05/2018
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Descrição/Justificativa:
Em parceria com a Coordenação de Estágios do Curso de Engenharia de Alimentos da UFG, será desenvolvido um
momento com a participação de representantes de empresas da área de Engenharia de Alimentos para compartilhar
com os estudantes o perfil dos estagiários que o mercado de trabalho busca atualmente.

Objetivos:
Troca de experiência entre estudantes e profissionais da área; Incentivo aos não estagiários; Obtenção de dados
sobre facilidades e dificuldades do estagiário na empresa. Coletar informações que possam subsidiar a
Coordenação de Estágio a melhorias para sanar dificuldades e potencializar as facilidades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão convidados representantes de empresas da área de atuação do engenheiro de alimentos para participar do
seminário. A divulgação será realizada entre os alunos e docentes da Universidade para participarem do evento. No
evento será dado um momento para cada convidado explanar a respeito do perfil do estagiário que o mercado busca
atualmente, em seguida ocorrerá o debate entre os participantes do evento.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se uma grande troca de experiência entre os estudantes e profissionais. Obtenção de informações que
possam contribuir para melhoria e adequação do curso a realidade da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Avaliação em reunião administrativa regular por meio da avaliação trabalho individual e coletivo com críticas,
autocriticas e sugestões de melhorias. Feedback dos participantes após o evento.

Atividade - Ação Social Crisálida (Parceria com PET Enfermagem)

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A convite do PET Enfermagem, o PET EngAli participou de uma Ação Social de enfrentamento a extrema pobreza
e redução de vulnerabilidades sociais, realizada por alunos e professores da Universidade Federal de Goiás e alguns
convidados, sendo eles o PET Enfermagem, PET EngAli e alunos dos cursos de Nutrição, Odontologia e
Enfermagem com o objetivo de promover a saúde e bem estar para comunidade participante. A ação permitiu à
troca de experiências com os moradores carentes da região do bairro Continental de Aparecida de Goiânia (GO), na
qual através de diálogos foi possível apresentar a eles um pouco sobre a importância do Reaproveitamento de
Alimentos e também conhecer a realidade dos moradores da região.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 01/10/2018 21/10/2018

Descrição/Justificativa:
A Ação Total é um evento organizado pelo grupo da NUCLAIDS (Núcleo de Ações Interdisciplinares em DST e
AIDS) e Crisálida (grupo de pessoas que realizam ações com a comunidade dos Catadores de Recicláveis), no qual
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participaram membros dos cursos de Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Farmácia, Odontologia, Nutrição e
cursos relacionados à saúde e alimentação. O PET EngAli, a convite do PET Enfermagem, teve a oportunidade de
participar da Ação ampliando o conhecimento sobre o aproveitamento de alimentos, tanto para os membros do
grupo quanto para os demais participantes da atividade, contribuindo assim, com a realização desta. A atividade foi
promovida para contribuir com o desenvolvimento humano e cidadão dos participantes, visando despertar nestes
uma transformação social, sendo possível ver o mundo através de uma outra perspectiva.

Objetivos:
O objetivo da atividade foi complementar a formação humana e cidadã de seus participantes e levar conhecimentos
de saúde e alimentação para os moradores da região.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A convite do Programa de Educação Tutorial Enfermagem (PET Enfermagem), o PET EngAli participou de uma
atividade intitulada Ação Total no bairro Continental da cidade de Aparecida de Goiânia, na qual foi
disponibilizado um espaço para que os membros dos grupos realizassem sua apresentação. O PET EngAli abordou
sobre o tema ¿Reaproveitamento de Alimentos¿, na qual através de diálogo e degustação de geleia de beterraba
com casca de banana foi transmitido informações para os moradores da região.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a atividade espera-se levar a difusão do conhecimento sobre aproveitamento integral de alimentos e sua
importância tanto para os participantes da comunidade presente, quanto para a sociedade como um todo, bem como
a integração dos petianos com a comunidade e com os outros grupos presentes na atividade, sendo possível a
complementação na formação cidadã de cada participante.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade foi feita através do feedback realizado em reuniões administrativas, possibilitando pontuar
com o grupo as contribuições da atividade tanto para cada petiano quanto para o grupo.

Atividade - Ciência na Feira

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi realizada numa feira de Goiânia, e foi uma atividade dentro do projeto Ciência POP da Prefeitura de
Goiânia, na qual vários grupos da UFG foram convidados a participarem e levaram ciência na prática para feira,
com várias exposições, além da apresentação de trabalhos. Com o objetivo de popularização da Ciência, o tema
trabalhado foi Análise Sensorial: a Descoberta dos Sabores, onde foram apresentados a população como é feita uma
análise sensorial na indústria de alimentos e também alimentos tradicionais foram apresentados de maneiras
diferentes. A população ficou bastante interessada na ação o que contribui para uma divulgação das pesquisas
desenvolvidas pelos petianos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 05/11/2018 24/11/2018
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Descrição/Justificativa:
A atividade foi realizada para despertar o gosto da população para a ciência com fim, também, de divulgar o PET
Engenharia de Alimentos, a UFG e o curso de Engenharia de Alimentos e suas áreas de atuação.

Objetivos:
Os objetivos dessa atividade vão de encontro aos objetivos do evento que eram apresentar a UFG e seus feitos para
a sociedade, ter a popularização da ciência, além da divulgação do curso de Engenharia de Alimentos e sua atuação
no mercado de trabalho.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade consistiu em uma apresentação sobre o curso de Engenharia de Alimentos, explicação de como
funciona uma análise sensorial para o público em geral e sua utilidade para o desenvolvimento de novos produtos.
Além disso, houve a realização de uma análise sensorial com o objetivo de analisar como funciona esse processo
com um público leigo para com o tema. Para isso, foram levadas três tipos de amostras, uma geleia de beterraba
com banana, um iogurte de coco com cenoura e um pão de queijo com açafrão, onde foi aplicada uma ficha de
avaliação em que consistia na avaliação do gosto, sabor, cheiro e textura dos produtos, além de avaliar a intenção
de compra dos mesmos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Contribuir para popularização da ciência e despertar o interesse da população pela mesma. Com essa atividade foi
possível promover a divulgação do grupo PET Engenharia de Alimentos, visto que no evento estavam presentes
muitos jornalistas. Somado a isso, também foi possível realizar uma pesquisa com os dados obtidos através da
aplicação de questionários durante a análise sensorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada através do planejamento, desenvolvimento e execução da atividade, por meio de
comentários e sugestões feitas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos na reunião administrativa, quanto ao
trabalho individual e coletivo.

Atividade - Oficinas de Física Experimental

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Oficina é um método utilizado que cria e recria o pensamento baseado na forma horizontal da relação, estimulando
o saber a partir de materiais, métodos e diferentes formas de ensinar. A atividade foi realizada em duas edições,
com temas distintos, nos quais foram abordados assuntos aplicados à física experimental. Em ambas as edições,
foram os próprios membros do grupo PET Engenharia de Alimentos que possuíam domínio do assunto, que
ministraram as oficinas. As oficinas foram divididas em dois momentos, teórico e prático, e pode-se ressaltar a
importância da atividade pois na mesma, percebeu-se que os participantes interagiram e tiraram sua dúvidas,
visando auxiliar em futuras provas e relatórios. Para o grupo PET as oficinas expressaram um crescimento tanto
pessoal, quanto profissional, pois foi possível melhorar a didática ensino-aprendizagem, além da capacidade de
perceber situações em que podem ajudar o próximo. O resultados dessa ação foi apresentado, no foramto oral, no
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Conpeex: SILVERIO, L.R. ; BARBOSA, A. R. ; SILVA, F.S. ; MORENO, I.F. ; NERI, L.R. ; PEREIRA, L.T.M. ;
VIEIRA, M. S. ; BORGES, R.F. ; BORGES, R.F. ; BORGES, R. B. R. ; SOUZA, A. R. M. O USO DE OFICINAS
COMO ESTRATÉGIA NO ENSINO DE FÍSICA EXPERIMENTAL NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO. In: 15
Conpeex, 2018, Goiânia - GO. Ciência para Redução das Desigualdades, 2018.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/04/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
O intuito da atividade é colaborar com os alunos na graduação e estabelecer o impacto que o grupo PET
Engenharia de Alimentos possui na mesma, haja vista que a taxa de reprovação na matéria e a desistência do curso,
é grande nos primeiros anos.

Objetivos:
Em parceria com a coordenação do curso, contribuir com a redução da taxa de evasão dos alunos, principalmente
dos calouros. Assim como fomentar no grupo PET a criticidade de analisar as oportunidades que a graduação
oferece, aplicando a triade: ensino, pesquisa e extensão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada no primeiro semestre do ano de 2018, desenvolvida da Escola de Agronomia da
Universidade Federal de Goiás (UFG), tendo como público alvo calouros do curso de Engenharia de Alimentos e
acadêmicos que estivessem cursando as disciplinas de Laboratório de Física. Foram realizadas duas oficinas, uma
em abril outra em junho, com os temas: Oficina de Gráfico em Papel Milimetrado e Oficina de Propagação de Erro,
respectivamente.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A realização das oficinas contribui para que fosse despertado nos alunos do curso o interesse em determinadas
áreas, além de colaborar na transmissão de conhecimento, apoiando na graduação, diminuindo a taxa de reprovação
na matéria. Também foi de extrema importância o desenvolvimento da criatividade, a troca de saberes e o olhar
crítico dos membros do grupo a situações alheias ao mesmo, contribuindo para a melhoria contínua da educação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada através de feedbacks aplicados após as oficinas, no qual os participantes relataram suas
impressões, e de acordo com a maioria, foi importante para aprovação na disciplina de laboratório de física. Com
isso, o grupo percebeu que atividades de ensino aplicadas a graduação são importantes, pois além de auxiliar a
coordenação, desperta nos petianos o senso crítico e capacidade de desenvolver uma melhor didática e criatividade.

Atividade - Plantando o saber

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o grupo Pet Engenharia de Alimentos a realização do Plantando o Saber foi de grande significância, pois
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possibilitou aos membros a ampliação dos conhecimentos adquiridos durante sua formação e o desenvolvimento de
consciência social enquanto profissionais. Por outro lado, para os alunos atendidos pelo Centro de Educação
Comunitária de Meninos e Meninas (CECOM) essa atividade possibilitou adquirir conhecimentos sobre temas que
raramente são abordados em sala de aula.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1000 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade será realizada em parceria com o Grupo de Estudos em Melhoramento de Plantas (GEMP), da Escola
de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, na qual tem o intuito de propiciar as crianças um conhecimento
mais brando sobre higiene e manipulação de hortaliças, além de incluir uma visão crítica a respeito do desperdício
desses alimentos e consequentemente despertar o interesse pelo consumo dos mesmos.

Objetivos:
Promover conhecimento específico e de fácil entendimento para crianças. Conscientizar a respeito do desperdício
de alimentos. Troca de experiências e desenvolvimento da cidadania para os integrantes dos grupos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será entregue uma cartilha informativa sobre o assunto a ser abordado e em seguida ocorrerá uma conversa sobre o
mesmo tema.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Por meio dessa atividade almeja-se propiciar um bom entendimento para as crianças a cerca dos assuntos que serão
ministrados e consequentemente promover uma conscientização sobre desperdício de alimentos, aumentando o
consumo dos mesmos. Espera-se uma troca de experiências entre integrantes dos grupos GEMP e PET Engali.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada após o evento, em reuniões administrativas, através de feedback, sugestões de mudanças,
críticas, bem como avaliar se todos os objetivos propostos foram alcançados.

Atividade - III Mesa Redonda

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Mesa Redonda foi realizada em comemoração ao dia do Engenheiro de Alimentos, com o intuito de promover
maior interação dos graduandos com a realidade do mercado de trabalho. O tema ¿Inexperiência X Mercado de
trabalho¿ foi importante para relatar aspectos da profissão, além de chamar atenção para a importância de
aproveitar ao máximo o que a Universidade pode oferecer. Com a Mesa Redonda, foi possível promover troca de
experiências entre graduandos e Engenheiros de Alimentos atuantes. As convidadas relataram um pouco de suas
experiências durante a graduação, no estágio e ingresso no mercado de trabalho. Posteriormente, houve espaço para
esclarecimento de dúvidas, gerando troca de conhecimentos a todos os convidados do evento.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 17/01/2018 31/10/2018

Descrição/Justificativa:
Será realizada uma mesa redonda com profissionais atuantes em áreas distintas da profissão, para expor suas
experiências adquiridas no mercado de trabalho.

Objetivos:
Apresentar aos alunos do curso de Engenharia de Alimentos as diversas áreas de atuação no mercado de trabalho e
motivar os mesmos a dar continuidade a graduação, reduzindo a evasão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através de uma pesquisa com os alunos do curso, para verificar o interesse deles num determinado assunto, serão
contactados profissionais para comporem a mesa redonda. Durante a realização da Mesa Redonda haverá espaço
para que os alunos possam tirar suas dúvidas com os profissionais palestrantes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Troca de experiência entre os estudantes e profissionais convidados. Com a realização da mesa redonda espera-se
que o aluno tenha conhecimento das várias áreas de atuação de trabalho e sinta-se motivado a dar continuidade a
graduação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Na reunião administrativa será avaliada a atuação individual e coletiva dos petianos e tutor no dresenvolviento da
atividade

Atividade - II Maratona da Escola de Agronomia UFG

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação 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 II Maratona da Escola de
Agronomia contou com a participação dos grupos de estudo: Grupo de Estudos em Melhoramento de Plantas
(GEMP), Grupo de Estudo Avançados em Leite e seus Derivados (GELAC), Grupo de Estudos em Alimentos
Orgânico (GEPOA), e a empresa júnior: Consultoria Integrada de Produção e Processamento de Alimentos
(CIPPAL). Na competição esportiva, além dos quatro grupos, participou também um grupo de professores da
Escola de Agronomia, o que proporcionou maior integração entre a comunidade acadêmica. Essa atividade
estimulou a integração entre todos os discentes e docentes da Escola de Agronomia o que contribui para uma
melhor convivência, fato que pode diminuir o número de evasão dos cursos ofertados pela mesma. Os resultados
dessa atividade foram apresentados como comunicação oral no ECOPET: BARBOSA; A. R.; SILVA; F. S.; NERI;
L. R.; BORGES; R. F.; MARATONA DA ESCOLA DE AGRONOMIA: UM MÉTODO PARA INTEGRAÇÃO
DOS DISCENTES E SEUS GRUPOS DECRETADOS. In: V ECOPET, 2018, Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL, Campo Grande, 2018.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1200 17/01/2018 11/07/2018

Descrição/Justificativa:
A Maratona da Escola de Agronomia é um evento realizado pelo grupo PET- Engenharia de Alimentos, que visa
integrar e estimular a criatividade dos grupos de estudo dos cursos da Escola de Agronomia, além de divulgar os
cursos aos estudantes e professores da UFG.

Objetivos:
Integrar os grupos de estudos da Escola de Agronomia.

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, onde 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.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
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:
Será realizado o feedback para avaliação da participação dos núcleos de estudo e da produtividade do evento.

Atividade - Despertando seus sonhos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Despertando Seus Sonhos foi uma atividade realizada semestralmente que incentivou nos estudantes da rede
pública de ensino o interesse em cursar o ensino superior, demonstrando importantes aspectos sobre a Universidade
Federal de Goiás, os ajudando a entender e conhecer suas oportunidades. Além disso, permite uma maior interação
entre os grupos PET participantes, desenvolvendo a capacidade de trabalhar em grupo e contribui para a elevação
da qualidade da formação acadêmica dos alunos de graduação. Os resultados dessa atividade foram apresentadas,
como comunicação oral, no Enapet: NERI, Lourrane Rodrigues; SILVA, Fábio Santos; BORGES, Renata Ferreira;
BARBOSA, Alessandra Rodrigues; ANTUNES, Laiza Bernardes; SOUZA, Adriana Régia Marques de. O papel do
PET no amparo às escolhas profissionais de alunos do ensino médio da rede pública de Goiás. In: Encontro
Nacional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial, 23. XXIII ENAPET: Unidos pela mesma raiz, 2018.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1000 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Essa atividade será realizada em parceria com outros grupos do Programa de Educação Tutorial (PET) da
Universidade Federal de Goiás (UFG), que serão convidados a despertar nos alunos de ensino médio o interesse em
cursar o ensino superior.

Objetivos:
Despertar o interesse do jovem em cursar o ensino superior e esclarecer qualquer dúvida em relação a universidade
e seus aspectos, além de promover a integração entre os grupos PET¿s da universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada em escolas públicas da região metropolitana de Goiânia, quanto a metodologia a ser utilizada caberá
a cada grupo definir aquela que alcance com melhor êxito o objetivo da atividade, seja por meio de exposições e/ou
utilização de equipamentos multimídia.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que todos os alunos envolvidos possam conhecer um pouco mais dos cursos apresentados e também
esclarecer suas dúvidas em relação à universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por meio de feedback de todos os alunos e professores, que avaliarão por meio de
questionário.

Atividade - Atividades de Cunho Coletivo

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O grupo Pet Engenharia de Alimentos participou de todos os eventos que envolveram discussões sobre o Porgrama
de educação Tutorial, no ano de 2018. As participações no Conpeex (evento interno na UFG onde os grupos
apresentam seus trabalhos), Interpet, Ecopet e Enapet, trouxeram para os petianos uma visão mais abrangente do
Programa, o que os estimulou a trabalhar mais e melhor a cada atividade. Conhecer a beleza do programa se faz
necessário para a valorização do mesmo e nada melhor que uma reunião com outros petianos para que essa chama
se fortaleça a cada dia. Durante a participação nos eventos o grupo apresentou algumas atividades desenvolvidas, o
que também contribui para a melhoria dessas ações, pois as discussões com outros petianos engrandeceram as
mesmas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1300 17/01/2018 31/12/2018
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Descrição/Justificativa:
Os membros do Grupo participarão das atividades especificas do PET: CLAA, Interpet; Ecopet; Enapet.

Objetivos:
Estabelecer discussões relativas ao desenvolvimento e andamento do programa buscando a melhoria e continuidade
do mesmo. Buscar alternativas para o aprimoramento da educação tutorial.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Participação nos eventos de discussões coletivas e em seguida pontuar nas reuniões administrativas a visão de cada
membro.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Participação efetiva de todos os membros nas discussões dos eventos, avaliações e reuniões administrativas.
Agregar conhecimento sobre o Programa de Educação Tutorial, conhecer novos locais e culturas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Crítica e autocrítica sobre a participação individual e coletiva nos eventos.

Atividade - Apresentação de artigos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Apresentações orais são exigidas em inúmeros momentos da vida acadêmica e profissional de um estudante e,
portanto, realizá-las com êxito é de suma importância para a manutenção de um bom desempenho em diversos
âmbitos. Partindo disso, foi realizada a atividade ¿Apresentação de Artigos¿. Durante a atividade foram
incentivadas apresentações e discussões sobre artigos científicos da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos e
sobre o PET. Em ambas as realizações os petianos tiveram oportunidade de desenvolver sua oratória, capacidade de
síntese, senso crítico e tiveram contato tanto com o Programa de Educação Tutorial, quanto com o meio acadêmico,
visto que os artigos apresentados foram selecionados a partir de revistas internacionais, ou em língua estrangeira.
Ressalta-se ainda que durante as apresentações os petianos foram avaliados por meio de contribuições, notas, e
comentários sobre a apresentação, postura, e etc. o que possibilitou a identificação dos pontos fortes e dos pontos
que precisam ser ajustados de cada aluno, e assim incentivando-os a continuar se desenvolvendo a fim de alcançar
resultados ainda melhores futuramente.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

140 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Durante a graduação os alunos são instigados a apresentar trabalhos e pesquisas em disciplinas do próprio curso ou
congressos. A presente atividade foi proposta para que os membros do grupo possam melhorar seu desempenho
durante as apresentações.
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Objetivos:
Melhorar o desempenho dos membros do grupo em apresentações orais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada por meio de apresentações, com auxilio de recursos áudio visuais, em que o grupo será
dividido em duplas ou trios e os mesmos receberam artigos selecionados pela Tutora. Os demais membros do
grupo juntamente com uma banca avaliadora, composta por mestrandos ou doutorandos da Escola de Agronomia,
avaliarão a dupla/trio que está apresentando.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os membros do grupo alcancem um maior desempenho durante suas apresentações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Feedback em reuniões administrativas e no momento da apresentação a avaliação será realizada por um convidado
externo ao grupo (professores, mestrandos/doutorandos)

Atividade - 10 Integra

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o grupo Pet Engenharia de Alimentos a realização da oficina durante o 10º Integra foi de grande importância,
visto que a mesma proporcionou aos membros a ampliação dos conhecimentos adquiridos durante sua formação e o
desenvolvimento de consciência social enquanto profissionais. Por outro lado, para as crianças e os adolescentes
que participaram dessa edição do evento a atividade propiciou adquirir conhecimento em relação ao tema discutido
durante a oficina Alimentação Saudável. Os resutlados dessa ação foram apresentados no Conpeex: BORGES,
SILVEIRA, M. F. A; SOUZA, A. R. M., BARBOSA, A. R; DA SILVA, F. S; SILVERIO, L. R; NERI, L. R.
Alimentação Saudável. In: CONGRESSO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO ¿ CONPEEX, 15, 2018,
Goiânia. Anais...Goiânia: CONPEEX, 2018.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

15 04/06/2018 16/06/2018

Descrição/Justificativa:
A extensão universitária é uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade, que
funciona como uma via de duas mãos, em que a universidade leva conhecimentos e/ou assistência à comunidade e
aprende com ela sobre seus valores e cultura. O Centro de Educação Comunitária de Meninas e Meninos
(CECOM) realiza anualmente um evento denominado como Integra, em 2018 ocorreu a sua 10º edição, o mesmo
oferece à comunidade atividades que estão diretamente relacionadas com a educação, saúde, cultura e cidadania.
Diante disto, o PET EngAli ofertou a oficina ¿Alimentação Saudável¿ durante o 10º Integra, com intuito de
conscientizar e proporcionar as crianças e aos adolescentes noções de higiene, a importância de se alimentar
adequadamente e Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA¿s).
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Objetivos:
Promover conhecimento específico e de fácil entendimento para crianças e adolescentes, relacionados à higiene,
doenças transmitidas por alimentos e fomentar uma discussão a cerca da importância de se alimentar
adequadamente. Troca de experiências e desenvolvimento da cidadania para os integrantes do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O 10º Integra aconteceu na sede do CECOM, no setor Santos Dumont. A metodologia adotada para a realização da
oficina ofertada foi adaptada de acordo com as turmas atendidas, e englobou crianças e adolescentes participantes
do evento, no qual o tema abordado foi higiene, DTA¿s e uma discussão sobre a importância de uma alimentação
saudável. As atividades da oficina foram desenvolvidas no turno matutino, no qual atendeu 6 turmas e cada uma
contou com cerca de 10 participantes. Inicialmente foi realizada uma integração inicial, para que os participantes da
oficina e os membros do gurpo PET EngAli pudessem se apresentar.Para maior interação dos participantes,
brincadeiras e jogos educativos relacionados ao tema foram realizados. Alimentos com alterações químicas, físicas
e microbiológicas foram expostos e apresentados aos participantes, gerando discussões sobre o que poderia ocorrer
com a saúde de quem ingerisse estes alimentos e a melhor forma de conservá-los.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Foram repassados de forma clara e objetiva conceitos básicos que possibilitam que os participantes da oficina
"Alimentação Saudável" coloquem em prática o que foi aprendido e discutido, para uma melhoria na sua
alimentação e, consequentemente, na sua saúde. Os alunos do grupo PETEngAli ampliaram seus conhecimentos
adquiridos durante sua formação e desenvolveram consciência social enquanto profissionais. Houve também uma
troca de experiências e conhecimentos entre os membros das duas instituições, que estabeleceu efetivamente a
contribuição da extensão na transformação da sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade foi realizada em reuniões administrativas, através de feedbacks, o que propiciou a
compreensão das contribuições positivas que a execução da mesma ofertou aos membros do grupo, bem como
proporcionou uma analise sobre o que poderia ser remodelado para a participação em uma nova edição do evento,
como por exemplo, realizar a oficina em um ambiente aberto, na qual possibilitaria um aumento na visibilidade e
participação durante a atividade.

Atividade - ReaproAli

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A ação beneficente no abrigo foi um projeto desenvolvido por alunos do curso de Engenharia de Alimentos da
UFG que participaram da 5ª Olímpiada do Empreendedorismo e que nomearam o projeto como REAPROALI. A
proposta da equipe era levar à instituição filantrópica conhecimentos aprendidos durante a graduação com a
finalidade de promover melhorias ao abrigo. O PET EngAli foi convidado por estes alunos para falar um pouco
sobre as Boas Práticas de Fabricação (BPF) para os funcionários da cozinha, com o intuito de otimizar a produção e
qualidade das refeições preparadas, garantindo maior segurança alimentar aos idosos.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 10/10/2018 28/10/2018

Descrição/Justificativa:
O projeto REAPROALI foi criado para prestar consultoria em instituições mais carentes, como o abrigo. Assim,
tem o intuito de ensinar Boas Práticas de Fabricação, o aproveitamento integral de frutas, legumes e verduras, sem
gerar o desperdício de alimentos; além de ensinar sobre formas corretas de armazenamento. Para a realização desta
atividade, os criadores do projeto convidaram o grupo PET EngAli para compartilhar seus conhecimentos. Com
isso, a instituição terá economia nos gastos com a alimentação, podendo até reverter em lucros os produtos
reaproveitados que irão ser convertidos em renda para compra de outros materiais necessários no estabelecimento.

Objetivos:
A participação do PET EngAli nesta atividade teve por objetivo levar aos funcionários, principalmente da cozinha
do abrigo, conhecimentos sobre as noções básicas de Boas Práticas de Fabricação e a importância de aplicá-las no
dia-a-dia a fim de minimizar desperdícios e perdas por má higienização e manipulação, oferecendo assim, refeições
mais seguras aos moradores do abrigo. Os demais participantes, colaboraram com o abrigo ensinando sobre a
importância do aproveitamento integral dos alimentos e como deve ser feito um armazenamento adequado dos
mesmos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A convite do projeto REAPROALI, membros do PET EngAli ministraram palestras sobre Boas Práticas de
Fabricação para a equipe da cozinha e outros funcionários do Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo em Goiânia,
Goiás.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que a participação do PET EngAli nesta atividade colabore para a melhoria da higiene e cuidados ao
manipular os alimentos preparados para servir os moradores do abrigo alimentos seguros para consumo. Como
resultado geral, espera-se que diminua a taxa de desperdício e perdas de alimentos por falhas na manipulação e
armazenamento. A atividade promoveu ao curso maior visibilidade, por serem alunos realizando o projeto de
extensão social nunca antes promovido. Por meio desta, o grupo pôde passar seus conhecimentos, além de
promover troca de experiências entre alunos e funcionários do abrigo. Também possibilitou aos petianos
crescimento pessoal, pois ao presenciar uma realidade diferente da usual, tornando-os mais humanos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Houve um feedback sobre a realização da atividade em reunião administrativa, onde os integrantes do grupo que
participaram da atividade expôs suas impressões sobre a atividade ressaltando que esta proporciona não apenas
crescimento profissional, mas também crescimento pessoal

Atividade - Agro Centro Oeste

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O grupo PET Engenharia de Alimentos realizou um treinamento com os expositores da Agro Centro-Oeste 2019,
que é uma feira de exposições da agricultura familiar, que será realizada na Universidade Federal de Goiás (UFG),
em 2019, a fim de garantir a qualidade dos produtos que serão comercializados. Foram abordados temas como as
Boas Práticas de Fabricação e Métodos de Conservação de Alimentos. Ocorreu uma grande troca de conhecimentos
e experiências entre os petianos e expositores, que expuseram suas dúvidas em relação ao seus processamentos,
contribuindo para a interação entre os envolvidos e consequentemente, o aperfeiçoamento do aprendizado de todos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

40 03/09/2018 21/12/2018

Descrição/Justificativa:
A atividade foi realizada visando transmitir um pouco do conhecimento acadêmico para os expositores da Agro
Centro-Oeste 2019, buscando a melhoria dos produtos a serem fabricados, esclarecendo as dúvidas que os mesmos
apresentassem em relação ao curso de noções de Boas Práticas de Fabricação e Métodos de Conservação de
Alimentos.

Objetivos:
Contribuir na melhoria da qualidade dos produtos que serão expostos na Agro Centro-Oeste . Agregar
conhecimento sobre o processamento de alimentos aos agricultores, visando a troca de experiências entre os alunos
do grupo PET Engali e expositores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada em 2 momentos, primeiro foi discutido sobre as noções de boas práticas de fabricação e os
métodos de conservação dos produtos. No segundo momento, ocorreu um curso teórico sobre a higienização,
produção, armazenamento e durabilidade dos produtos. Para fixar os conhecimentos adquiridos, foi realizado um
curso prático de processamento de picles.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Um melhor entendimento sobre BPF e métodos de conservação, tendo em vista a melhoria da qualidade dos
produtos que serão fabricados e expostos na feira, atendendo as legislações de segurança alimentar. Além disso,
proporcionar a integração entre os alunos e os expositores, por meio da troca de experiências entre os mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Foi realizada através da preparação, desenvolvimento e execução da atividade, além da ficha de avaliação aplicada
aos expositores e avaliação, quanto ao trabalho individual e coletivo, do grupo PET Engenharia de Alimentos na
reunião administrativa através de comentários e sugestões de melhoria.

Atividade - Processo Seletivo de novos membros do grupo PET ¿
Engenharia de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
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 e manter o grupo com o número mínimo de 12 membros é fundamental para o bom
andamento das atividades e cumprimento das normas. O processo seleciona candidatos que se comprometem com o
grupo e tenham potencial para acrescentar algo ao grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 17/01/2018 31/10/2018

Descrição/Justificativa:
Manter o grupo com o número mínimo de 12 membros é fundamental para o bom andamento das atividades e
cumprimento das normas. O processo seleciona candidatos que se comprometam com o grupo e tenham potencial.

Objetivos:
Selecionar novos membros para integrar o grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão abertas inscrições para os interessados após aprovação do edital de seleção pelo Comitê Local de Avaliação e
Acompanhamento (CLAA), em que constará o detalhamento do cronograma e metodologia utilizada para seleção
dos novos integrantes e cadastro reserva. O processo seletivo se inicia com a divulgação e encerra com a avaliação
de cada candidato e inclusão como membro do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Selecionar de forma satisfatória candidatos que apresentarem maior potencial e estejam comprometidos com o
grupo e as atividades desenvolvidas pelo mesmo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Na reunião administrativa será discutido o andamento do processo seletivo, que será construído com a ajuda e
consentimento de todos os membros, bem como críticas, autocríticas e sugestões de melhoria para o próximo
processo.

Atividade - III Workshop da Engenharia de Alimentos UFG.

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Para o grupo Pet Engenharia de Alimentos a realização do Workshop da Engenharia de Alimentos foi de grande
relevância, pois é um evento que auxilia na diminuição da taxa de evasão do curso e ajuda na divulgação do
programa. Para os petianos, o envolvimento na organização do evento, foi um importante aprendizado, pois foi
estimulada a capacidade de resolver problemas, a atuação coletiva, o planejamento e a execução, a habilidade de
interagir com pessoas do mercado, contribuindo assim com a formação acadêmica ampla do aluno.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1200 17/01/2018 06/09/2018

Descrição/Justificativa:
O evento será realizado em parceria com a Consultoria Junior (CIPPAL), Associação Atlética Acadêmica de
Engenharia de Alimentos (A.A.A.E.A), Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA), Grupo de
Estudos em Alimentos Orgânicos (GEPOA). Durante o evento ocorrerão palestras e minicursos com temas
específicos, além de visitas técnicas em indústrias alimentícias do estado de Goiás. Essa atividade tem o intuito de
promover a transmissão de experiências relacionada ao mercado de trabalho, agregar conhecimentos, bem como
oferecer aos estudantes uma interação com profissionais da área.

Objetivos:
Promover troca de conhecimentos e integração entre estudantes e profissionais participantes; Difundir o
conhecimento; Propiciar contato direto com profissionais da área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente haverá uma abertura seguida de duas palestras de temas gerais na área de Engenharia de Alimentos.
Em sequência, os participantes serão divididos de acordo com o tema do minicurso escolhido pelos mesmos, para
palestras, atividades práticas e visitas técnicas. Cada função será distribuída por grupos organizadores.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Almeja-se a transmissão de experiências de profissionais distintos para com os participantes, promover uma
aproximação com o mercado de trabalho (o que facilitará aos alunos do curso encontrar estágios), complementar a
formação acadêmica ao abordar temas e promover visitas e minicursos que oferecem uma visão mais aprofundada
da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será feita através dos feedbacks avaliados pelos participantes presentes no evento, além da avaliação coletiva e
individual durante as reuniões administrativas.

Atividade - Cursos Extracurriculares

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No ano de 2018 a atividade contou com a realização de três cursos extracurriculares. Sendo eles dois cursos
ministrados no primeiro no semestre, um de Excel Básico, no qual os participantes receberam instruções para o
preenchimento de planilhas, plotagem de gráficos, além de tratamento de dados utilizando a função estatística do
programa, e um curso sobre a Plataforma Lattes e busca de artigos na plataforma Capes, em que os integrantes
conheceram o funcionamento e aprenderam a pesquisar utilizando a plataforma. No segundo semestre, foi
promovido o curso de Logística, no qual foram transmitidas noções básicas de Logística e PDCA (Plan, Do, Check,
Action). Os cursos realizados pelo grupo procuraram contribuir para a formação dos graduandos, o que significa
um ganho a mais para a formação acadêmica, possibilitando a superação de possíveis dificuldades que poderão vir
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a ser enfrentadas futuramente, principalmente no mercado de trabalho. Todos os cursos foram abertos para os
demais discentes do curso de Engenharia de Alimentos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

200 17/01/2018 31/12/2018

Descrição/Justificativa:
Os cursos extracurriculares a serem realizados pelos membros do grupo poderão contar com a presença de alunos
do curso de Engenharia de Alimentos, e contribuirão para uma melhor formação acadêmica dos mesmos, já que os
cursos tratarão do aprendizado de ferramentas que podem vir a auxiliar o aluno futuramente no mercado de
trabalho.

Objetivos:
Complementar e abranger os conhecimentos do aluno, além daquilo que lhe é apresentado durante a sua vida
acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada por um profissional que domine o tema do curso proposto e a metodologia a ser utilizada
será aquela definida pelo responsável do curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que todos os participantes possam absorver da melhor maneira possível os conhecimentos passados,
podendo superar os futuros obstáculos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por meio de feedback de todos os participantes, que avaliará a qualidade, metodologia e
cumprimento dos objetivos do curso.

Atividade - SE VIRA NOS 20 (Parceria com PETBio)

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A importância da atividade se dá pelo contato com os especialistas e trocas de experiências durante o debate. O
tema trabalhado foi Microbiologia de Alimentos o que proporcionou uma participação ativa da platéia durante o
debate. Em relação aos conceitos sobre microbiologia básica, microbiologia de alimentos e microbiologia em
plantas, notou-se uma familiaridade dos participantes com os mesmos. Por se tratar de uma atividade de interesse
comum entre os grupos, foi uma excelente oportunidade de integração entre os PET¿s.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

20 03/09/2018 18/09/2018
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Descrição/Justificativa:
O Se vira nos Vinte é uma atividade desenvolvida pelo PET Biologia da UFG, cuja ideia é reunir especialistas em
um determinado assunto para uma mesa-redonda, assim, cada componente da mesa tem 20 minutos para falar e
defender seu ponto de vista acerca da temática. A atividade teve inicio com uma apresentação formal dos
palestrantes que formavam a mesa redonda e cada participante falou por um tempo limitado e após as
apresentações ficou em aberto para a plateia interagir com a mesa, através de perguntas. A participação nesta
atividade, a convite do PET Bio foi devido ao assunto abordado ser comum com a área da Engenharia de
Alimentos, que foi microbiologia de alimentos.

Objetivos:
Estimular uma edução sobre o que foi discutido, ampliar os conhecimentos sobre o tema microbiologia de
alimentos, discutir sobre conceito em comum com os diferentes temas abordados entre cada componente da mesa
(microbiologia em frutos, microbiologia nos alimentos e controle de microrganismos em alimentos). Além disso,
promover uma troca maior de experiências entre outros grupos PET, expandir o networking, estimular a interação
do grupo com outros grupos PET e áreas multidisciplinares e expor o grupo e o programa pela universidade afora.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em conjunto com o grupo PET Bio foi discutido sobre como iria ocorrer a atividade, após isso os convites foram
feitos em parceria com o PET BIO para os integrantes da mesa, sendo eles Pedro Henrique Pereira de Queiroz,
graduando em Ciências Biológicas, Jéssica Maria Israel de Jesus, mestranda pelo programa de pós-graduação em
Agronomia e a Professora Drª Iolanda Aparecida Nunes, professora da faculdade de Veterinária. A atividade
aconteceu no auditório, do ICB IV (Instituto de Ciências Biológicas), as inscrições do evento com emissão de
certificado foram feitas na hora pelos integrantes do grupo PET Bio, os palestrantes da atividade se apresentaram
durante vinte minutos e ao final de suas apresentações a plateia ficou a vontade para fazer perguntas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se estimular a discussão entre alunos e palestrantes, gerando uma troca de conhecimento, difundir sobre a
importância do tema, promover uma troca de experiências. Apesar do tema abordado já ter sido trabalhado em uma
disciplina ofertada aos alunos de engenharia de alimentos, tanto o grupo quanto a plateia interagiram de forma mais
entusiasmada com tema e houve uma boa troca de ideias, pois, umas perguntas sobre o assunto chamaram atenção
da plateia e desencadearam boas discussões.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade foi realizada por meio de feedbacks em reuniões administrativas após o evento.
Concluiu-se que a atividade teve um bom retorno para o grupo, em vista dos comentários positivos feitos pelos
petianos e que parcerias entre outros grupos PET ajudam a fortalecer cada vez mais o programa.

Atividade - I Encontro de Egressos do PET Engenharia de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A primeira edição do ¿Encontro de Egressos¿ foi uma oportunidade de integração e confraternização entre petianos
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e egressos que a fim de proporcionar troca de experiências, aprendizados, percepção das similaridades e
particularidades da identidade petiana ao longo dos anos. Através deste evento, foi possível a troca de
conhecimentos e relatos, descritos por petianos atuais e egressos. O evento foi um sucesso, os presentes no evento
parabenizaram a iniciativa, incentivaram próximas edições, se emocionaram e elogiaram.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

30 04/06/2018 15/09/2018

Descrição/Justificativa:
A primeira edição do Encontro de Egressos buscou ampliar o contato entre petianos e egressos, proporcionando
troca de experiências e contribuições na formação da identidade do PET em cada membro atual.

Objetivos:
Promover troca de experiência, networking, estimular a interação entre os petianos e egressos do grupo. Propiciar
aprendizados sobre as vivências da época com a atualidade, discussões sobre atividades e desafios enfrentados na
caminhada petiana, evidenciar a importância e excelência do programa e como ele impactou positivamente na vida
de cada egresso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Inicialmente foi feita uma pesquisa sobre os egressos, buscando os em redes sociais, e-mails, telefones com a
finalidade de resgatar o contato de todos que já participaram do grupo PET Engali. A partir deste momento, foram
enviados convites via e-mail para cada um e os que não tiveram seus e-mails encontrados, foram informados via
telefone ou rede social disponível. A atividade foi realizada de forma dinâmica, através de conversas informais e
brincadeiras. Foi preparado um vídeo sobre os 12 anos de histórias do PETEngAli e a partir desse momento muitos
petianos compartilharam suas histórias e aprendizados ao longo de sua trajetória no grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se estimular à interação entre egressos e petianos atuais, troca de experiências e networking. Esta atividade
foi enriquecedora tanto para o individual/pessoal como para o grupo, pois aproximou todos os envolvidos (petianos
atuais e egressos), possibilitando um maior contato, além de proporcionar aprendizado relacionado a inúmeras
situações vividas, oportunidades de estágios e sugestões de futuras atividades a serem desenvolvidas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade foi realizada por meio de Feedback em reuniões administrativas após o evento.
Concluiu-se que a atividade teve um retorno muito grande para o grupo, em vista dos comentários positivos feitos
pelos egressos e pelos petianos.


