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O Programa de Educação Tutorial (PET) é destinado a grupos de 

alunos que demonstrem potencial, interesse e habilidades desta-

cadas em cursos de graduação das Instituições de Ensino Superi-

or. O Grupo PET Engenharia de Alimentos da Universidade Fe-

deral de Goiás (UFG), foi o segundo grupo PET do curso de En-

genharia de Alimentos criado no Brasil, e o terceiro na UFG, 

tendo iniciado suas atividades em junho de 2006. Desde seu sur-

gimento o grupo foi tutorado pelo professor Dr. Celso José de 

Moura e a partir de agosto de 2016, o grupo é tutorado pela 

professora Dr. Adriana Régia Marques de Souza, o mesmo conta 

com até 18 integrantes (12 bolsistas e 6 não bolsistas). 

PET Engenharia 
de Alimentos 

Dinamizando o 
conhecimento 

E STAMOS  NA  WEB !  

PET .AGRO .UFG .BR/  
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professores para nor-

matizar a criação e 

funcionamento dos 

grupos.  

Quando questionado 

sobre a segurança o 

diretor explica que 

gostaria de reformu-

lar a entrada para o 

ponto de ônibus ficar  

mais próximo da gua-

rita, o que traria mais 

segurança, mas essa 

questão independe da 

faculdade. Além disso, 

destaca a possibilida-

de de aumentar o 

número de câmeras e 

conscientizar sobre a 

importância do uso 

do app “Minha UFG” 

para fazer denúncias.  

 

      A nova diretoria da 

Escola de Agronomia 

(EA) tomou posse em 

solenidade realizada na 

m a n h ã  d o  d i a 

(05/02/2017). Os profes-

sores Marcos Gomes da 

Cunha e Cláudio Fernan-

do Cardoso assumiram, 

respectivamente, a dire-

toria e a vice-diretoria. 

      Em entrevista com o 

diretor da Escola de 

Agronomia Marcos Go-

mes da Cunha, falou-se 

sobre a necessidade de 

reformulação dos proje-

tos pedagógicos e inves-

timento em infraestrutu-

ra, como construção de 

um novo  prédio para a 

Engenharia de Alimentos 

e melhora dos espaços 

de convivência, caso a 

economia fique favorá-

vel. Além disso, o dire-

tor pretende fortalecer e 

criar novos cursos de pós-

graduação, visto que existe 

a capacidade de adicionar 

mais dois programas, e 

atualmente a EA conta 

com quatro. 

     A respeito dos grupos 

de estudo ele afirma ser 

“uma iniciativa interessante 

que contribui para dinami-

zar os nossos cursos de 

graduação”, mas é preciso 

disciplina na forma de cria-

ção. Com esse intuito foi 

formada uma comissão de 

Escola de Agronomia tem nova direção 

Abril/2018 

Eventos: 

 Expoforest 2018: 

11 a 13 de Abril 

 IV Congresso Mi-

neiro de Engenha-
ria de Alimentos : 

11 a 14 de Abril 

 2° Simpósio sobre 

Nutrição de Plan-
tas no Cerrado:  

01 a 04 de Maio 

 V Reunião Centro-

Oeste de Ciência 
do Solo : 01 a 04 

de Maio 
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Grupo de Pesquisa Cerrado 

como, Projeto Papa-Papel 

(reutilização de papel), reali-

zação de minicursos, doação 

de mudas, organização de 

Simpósios e Congressos, 

entre outras. Mais informa-

ções gpcerrado@gmail.com. 
 O Grupo de Pesquisa Cer-

rado desenvolve pesquisas 

voltadas para Recursos Flores-

tais e Engenharia Florestal. Foi 

criado em 2009 e faz parte do 

Diretório de Grupos de Pes-

quisa do CNPq.  

Atualmente, conta com a 

participação de graduandos (7 

Iniciação Científica), mestran-

dos e servidor técnico admi-

nistrativo, tendo a Prof.ª Dr.ª 

Sybelle Barreira como líder e 

Prof.ª Dr.ª Francine Neves 

Calil como “sub-líder”. 

 As áreas de atuação predo-

minantes são Manejo Florestal 

de florestas de produção no 

Cerrado, Manejo Florestal no 

Bioma Cerrado, Reprodução, 

Viveiros e Produção de Mudas, 

Restauração e Manejo de Re-

serva Legal no Cerrado. O 

grupo também desenvolve 

atividades de extensão, tais 

“Conheço muitos 

que não 

puderam, 

quando deviam, 

porque não 

quiseram 

quando podiam.” 

- François 

Rabelais   
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espaço destinado à ex-

posição de suas ativida-

des por meio de uma 

apresentação oral dos 

projetos desenvolvidos 

além da parte de com-

petição esportiva (jogos 

e brincadeiras). Ao final 

o grupo com maior 

pontuação durante a 

competição ganha prê-

mios. Fique atento ao 

edital , as inscrições já 

estão abertas e vão até 

dia 09/04. Participe!  

II Maratona da Escola de Agronomia 

Nos dias 25 à 27 de 

Abril ocorrerá a 2ª edi-

ção da Maratona de 

Escola de Agronomia. 

O objetivo principal 

é divulgar os trabalhos 

desenvolvidos pelos 

grupos de estudos, dos 

cursos de Agronomia, 

Engenharia de Ali-

mentos e Engenharia 

Florestal, além de 

promover a integração 

e estimular a criativida-

de dos participantes.  

     Os participantes 

dos grupos terão um 
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