
  Nos dias 5, 6 e 7 de dezembro de 2019

ocorreu o “I Simpósio de Cultivo de Cannabis

sativa para Uso Medicinal no Cerrado:

Potencialidades e Perspectivas”, na sede do

Tribunal de Contas de Goiás e na Escola de

Agronomia da Universidade Federal de Goiás,

em Goiânia - GO. O simpósio foi realizado em

parceria com a Associação Goiania de Apoio e

Pesquisa à Cannabis Medicinal (Agape). 

 O evento teve o objetivo de ampliar

conhecimentos científicos sobre tipos de

produção, uso e potencialidades da planta.
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   O simpósio ofereceu palestras, sendo algumas

internacionais, mesas redondas e espaços para

discussões com especialistas de diversas áreas.

No último dia do evento, foram ofertadas oficinas

na Escola de Agronomia voltadas para o cultivo de

plantas em geral.

Realização: PET Engenharia de Alimentos

Figura 1- Comissão Organizadora do I Simpósio de Cannabis sativa.



  No primeiro dia de fevereiro aconteceu o

Interpet Goiás 2020, promovido e organizado

pelo PET Biologia de Urutaí. O evento ocorreu

em Urutaí, interior de Goiás, e recebeu todas as

comunidades petianas do estado, incluindo os

10 grupos PET da UFG, 2 grupos da UEG e o

grupo do IFGoiano Urutaí.  O Intepert se dividiu

em quatro momentos: oficinas, palestra, Grupos

de Discussão e Trabalho (GDT’s) e Assembléia

Geral, totalizando em 150 pessoas.

   No início do evento os petianos se dividiram

para participar das oficinas. Foram realizadas  7

oficinas: Cão-Guia: um olhar sobre a mobilidade;

Cozinha molecular; Equitação básica; Expressão

corporal e dança; Defesa Pessoal; Práticas

Educativas para crianças e Produção de cerveja

artesanal. Sendo que essa última foi ministrada

pelo PET EngAli.

    Após o término das oficinas, toda comunidade

petiana se reuniu junto a presença do Elias de

Pádua Monteiro, reitor do Instituto Federal

Goiano, Paulo César Ribeiro da Cunha, diretor

geral do campus Urutaí, Virgílio Távira Erthal,

Pró-reitor de ensino do Instituto Federal Goiano

e Edward Madureira Brasil, reitor da

Universidade Federal de Goiás para dar 

 

 dar continuidade ao evento. Na sequência, o

professor Edward Madureira Brasil ministrou a

palestra “Desafios para o ensino superior

público na atualidade”.

  O momento dos Grupos de Discussão e

Trabalho (GDT’s), tem como principal função a

promoção da troca de experiências, visando

melhorar o Programa como um todo através do

compartilhamento de ideias e dar oportunidade

para a realização de parcerias entre os grupos,

além de discutir os objetivos comuns.

   Por fim a Assembléia Geral, é onde todos os

petianos se reúnem e avaliam os temas

discutidos nos GDT´s, depois entram em

votação para que essas ideias passem a fazer

parte dos planejamentos dos grupos de Goiás,

ou para que estas sejam levadas a assembleias

em encontros maiores, como o ECOPET

(Encontro Centro-Oeste dos grupos do

Programa de Educação Tutorial) e o ENAPET

(Encontro Nacional dos grupos do Programa de

Educação Tutorial), podendo não só integrar os

grupos presentes, mas para todo programa

tutorial.

 
 

Interpet - Encontro dos PET's do Estado de
Goiás

Figura 2- Membros do PET Engenharia de
Alimentos no InterPET.
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Figura 3 - Participantes da oficina de Cerveja
Artesanal.



    No ano de 2013, graduandos do curso de

Agronomia da Universidade Federal de Goiás

(UFG), tiveram a ideia de buscar uma alternativa

extracurricular que os trouxesse maior

desenvolvimento em sua formação acadêmica

e profissional. Dessa iniciativa fundou-se o

GEAGRA, Grupo de Estudos Agronômicos em

Grãos e Algodão, que além de buscar o

crescimento profissional e pessoal de seus

membros, objetiva ampliar e aprofundar os

conhecimento práticos e teóricos da cadeia de

produção das grandes culturas do agronegócio

brasileiro.

 

   Por conta do andamento das atividades do

grupo, o único pré requisito é ser graduando

em agronomia pela UFG. Os membros são

selecionados por competência, de acordo com

o perfil que o grupo necessita. Sendo baseado

nos processos seletivos das principais

empresas do ramo.

   No momento o GEAGRA é composto por 17

membros ativos e estão com processo seletivo

aberto. Além dos alunos o grupo também conta

com a colaboração da orientadora Profa. Dra.

Patrícia Pinheiro, que os acompanha e auxilia

no desenvolvimento de projetos.

   Para uma melhor organização, o grupo é

dividido em equipes: diretoria executiva,

equipe administrativa, equipe de marketing e

equipe de experimentos. Com a união de todos

os integrantes, o grupo visa formar

Engenheiros Agrônomos capacitados e

preparados para dar continuidade ao

crescimento da agricultura em nosso país.

Conheça o GEAGRA

Figura 4- Membros do grupo GEAGRA.
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Figura 5- Membros do Grupo GEAGRA.



  No dia 18 de Fevereiro de 2020, o PET

Engenharia de Alimentos recepcionou os

calouros do curso durante a matrícula, no

campus Samambaia. Na oportunidade, os

calouros puderam conhecer o grupo, registrar

esse momento especial com a família e

conhecer uma parte do curso através da

realização de uma análise sensorial. Também

foi entregue aos calouros um passo a passo de

como acessar o Sistema Integrado de Gestão

de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O dia foi de grande festa no Centro de Cultura

e Eventos Prof. Ricardo Freua Bufáiçal,  onde os

estudantes da Escola de Agronomia da UFG

confirmaram suas matrículas e agora fazem

parte do corpo discente da universidade. As

notas de corte dos cursos da Escola de

Agronomia deste ano foram: Agronomia(667,1),

 

Engenharia de Alimentos (665,65) e

Engenharia Florestal (603,85).

   No dia 02 de março de 2020, os calouros

foram recebidos em seu primeiro dia de aula.

Durante a manhã, deram as boas-vindas a

diretoria da Escola de Agronomia e a

coordenadora do curso de Engenharia de

Alimentos Profª Drª Maria Assima Bittar

Gonçalves. Em seguida, foi realizada uma Aula

Magna ministrada pelos egressos Pedro

Henrique Rodrigues Rezende e Ítalo Ricardo

Siri, que compartilharam suas experiências e

incentivaram os calouros para o início do curso.

Para finalizar, houve um momento de

descontração com a Atlética e a apresentação

da Escola de Agronomia.

  Desejamos  um excelente começo de curso

aos novos colegas e que sejam bem-vindos (as)

a UFG.

Recepção Calourosa da Engenharia de
Alimentos

Figura 7- Recepção dos Calouros no Setor da
Engenharia de Alimentos.
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Mais informações sobre o Informativo da EA:

Email: petengali@gmail.com
Instagram: @petengali

Facebook: PetEngali Engenharia de Alimentos

Figura 6- Recepção dos Calouros no Centro
de Cultura e Eventos Professor Ricardo

Freua Bufáiçal.


