
      A UFG Solidária é uma atividade de extensão

da Universidade Federal de Goiás que surgiu

durante a pandemia do Covid-19, organizada

por servidores de diversas áreas. Tem como

objetivo prestar auxílio através da arrecadação

de dinheiro por doações que é revertido na

compra de produtos de necessidades básicas e

destinado às pessoas que estão em maior

vulnerabilidade social durante este período,

como por exemplo moradores de rua e

imigrantes.

      A UFG Solidária segue um fluxo de entregas

para as doações, cuidando da higiene pessoal

e mantendo uma distância de 2 metros durante

toda a atividade.

 

UFG Solidária

Realização: PET Engenharia de Alimentos

Figura 2- Dados para fazer a transferência ou depósito bancário para colaborar com a

atividade de extensão UFG Solidária.

Figura 1 - UFG Solidária entregando cestas básicas.
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    A gestão do recurso é efetuada pela Comissão

gestora da Ação UFG Solidária e pela RTVE/UFG.

Com o valor arrecadado serão compradas cestas

básicas, produto de higiene pessoal e de limpeza.

Esses produtos serão entregues por membros da

Comissão gestora da Ação UFG e alunos voluntários

da UFG.

Os itens que comporão as cestas serão:

Achocolatado, açúcar, arroz, biscoito, café, extrato de

tomate, farinha de mandioca, feijão, macarrão, óleo

de soja, sal, sabonete, sabão em barra.

      Caso alguém queira  fazer doações, por meio de

transferência ou  débito identificado, a conta para

depositar é 47789-3 , agência 1242-4, Banco do

Brasil, como informa na figura 2.



graduação, com lives motivacionais através da

participação de profissionais de várias áreas da

saúde. Além disso, a rede social também conta

com publicações frequentes sobre temas sociais

e atuais e dicas para redução da ansiedade e

estresse.    

     O símbolo escolhido para o projeto foi a

libélula, que de acordo com algumas tradições

representa o símbolo da transformação e das

mudanças diárias, mas também da introspecção

que ensina a ir além das aparências para procurar

sua identidade. Também é vista como um

símbolo da liberdade, da paz e da busca da

verdade e, ainda, da aquisição de consciência e

do equilíbrio. 

       As lives semanais, guiadas por um petiano

diferente por semana, tiveram a presença de

diferentes profissionais como: Edson Frazão,

educador físico; Ana Carolina Vilela, nutricionista;

Vanessa Braga, instrutora de Mindfulness; Luanna

Debs, psicóloga e terapeuta holística; Thiago

Barbosa, personal trainer e especialista em

fisiologia do exercício. Com essa variedade é

possível atingir a comunidade em vários aspectos

psicossociais, levando ao aumento do bem estar.

        Caso você sinta que precisa de alguma forma

de apoio, mande um e-mail para

coordaeea@gmail.com. Para saber mais

informações acesse o instagram: @pas.ufg!

 

     O Projeto de Auxílio Social, ou PAS, é um projeto

pensado junto a Coordenadoria de Assuntos

Estudantis da Escola de Agronomia e vinculado a

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da

Universidade Federal de Goiás (UFG), que tem

como objetivo ajudar os universitários a

enfrentarem situações de cunho social.

      Inicialmente o projeto foi planejado para

acontecer presencialmente, por meio da

promoção de encontros semanais dentro da

Escola. Com o isolamento social a atividade foi

remodelada para o meio online. Dessa forma, por

meio do aplicativo Instagram, o Projeto tem

auxiliado os estudantes da graduação e pós-

Projeto de Auxílio Social

Figura 4 -Integrantes do PET realizando as lives, juntamente com os profissionais citados,

pelo instagram.
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Figura 3 - Símbolo do Projeto.



  Atualmente, a equipe conta com 22

participantes: 3 doutorandos, 3 mestrandos e 16

que realizam iniciação científica, TCC ou projetos

de pesquisa. Sendo que, todos os

membros,obrigatoriamente, participam de um

projeto de pesquisa de sua responsabilidade e

auxiliam nos demais projetos. Assim, são

responsáveis por publicarem trabalhos em

eventos com os resultados de suas pesquisas ou

como co autores em trabalhos dos demais

membros para aprender a redigir resumos,

também realizam publicação de artigos em

periódicos científicos.

          O foco principal do grupo são as pesquisas e a

busca por seus resultados, desenvolvendo

atividades de campo e em laboratório. O grupo

também possui momentos reservados para

estudo de artigos e reuniões para alinhar os

projetos. Além disso, os alunos envolvidos

participam da organização de eventos, como a I

Semana Acadêmica de Engenharia Florestal que

ocorreu no ano de 2019 e participam de cursos,

palestras, eventos nacionais e regionais.

        As principais linhas de pesquisa do grupo são:

manejo de florestas nativas e de produção,

reprodução de espécies e restauração ecológica

do bioma Cerrado.
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Figura 5 - Logotipo do Grupo de Pesquisa  Cerrado.

     O Grupo de Pesquisa Cerrado foi criado no ano

de 2009 para desenvolvimento de pesquisas

florestais no Cerrado, tanto com espécies nativas

como espécies exóticas (Eucalipto, Mogno

Africano, Teca). O grupo possui registro no

Conselho Nacional de Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (CNPq), é coordenado

pela professora Sybelle Barreira do curso de

Engenharia Florestal da UFG e conta com

professores parceiros para desenvolvimento de

diversos projetos.

Grupo De Pesquisa Cerrado

Figura 6 - Experimentos em campo realizados pelo Grupo.



      Dos dias 11 a 14 de maio de 2020 ocorreu o I

Webinar de Ciência e Tecnologia de Alimentos

(WCTA). O evento realizou-se através de uma

parceria entre o Programa de Educação Tutorial

da Engenharia de Alimentos (PET EngAli) e o

Instituto Federal de Goiás (IFG) - Câmpus

Aparecida de Goiânia, e foi composto pelo Web

Workshop da Engenharia de Alimentos

(WWEA) e o Encontro Ser Técnico em

Alimentos (SerTAL).

     Devido ao isolamento social, causada pela

pandemia de COVID-19, a programação

ocorreu de forma virtual e gratuita via

Conferência web (Plataforma disponibilizado

pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) e

abrangeu palestras do ramo de pesquisa,

carreira e indústria, totalizando 12 palestras.

Sendo assim, o evento conseguiu um alcance

de aproximadamente 1000 pessoas de 25

estados brasileiros e participantes de mais de

170 instituições.

Pesquisa:
       A pandemia também amplificou e expôs

fragilidades estruturais já conhecidas, assim

como demonstrou a Importância da Pesquisa

Científica na construção da sociedade. Nesse

aspecto o Webinar apresentou cinco

palestrantes da área acadêmica.  No primeiro

dia, o Professor Dr. Márcio Ramatiz trouxe o

universo da “Entomofagia: verdades e mentiras

sobre insetos na Alimentação”, a Professora

Dra. Claudia Cristina Auler do A. Santos

abrilhantou o segundo dia, com o tema“A

importância da Microbiologia de Alimentos na

atualidade”. Já no terceiro dia o Professor Dr.

Washington Azevêdo da Silva, apresentou

sobre “Embalagens para alimentos e bebidas:

inovações e os impactos da pandemia”. E no  
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Mais informações sobre o Informativo da EA:

Email: petengali@gmail.com
Instagram: @petengali_ufg

Facebook: PetEngali Engenharia de Alimentos

I Webinar de Ciência e Tecnologia de
Alimentos

último dia do evento a Professora Dra. Glêndara

Souza Martins conduziu um “Panorama Nacional

da Pesquisa Científica” e “Tecnologia da

Informação Aplicada a Ciência e Tecnologia de

Alimentos” foi o tema discutido pelo Professor Dr.

Warley Gramacho.

 Carreira:
         O evento teve em sua programação um total

de três palestras sobre carreira, onde no 1º dia

Rachel de Sá Carvalho ministrou uma palestra

sobre “Trilhas na Carreira”. No segundo dia o

palestrante Daniel Esteves Soares falou sobre

“Oportunidades Pós Engenharia de Alimentos –

Carreiras na Iniciativa Privada”. E, no penúltimo dia

do Webinar Christiane Almeida Starling trouxe o

tema “Mudanças na Carreira”.

Indústria:
         Guilherme Frederico Araújo Ribeiro deu início

as palestras do Webinar sobre a Indústria de

Alimentos com o tema: “Desafios para o alcance da

produtividade na indústria de alimentos”, no 2º dia

Gustavo Faria apresentou sobre o tema: “Uso de

ferramentas estatísticas no controle de qualidade”.

Já no terceiro dia de Webinar, Guilherme Araujo

Silva seguiu as palestras sobre Indústria de

Alimentos com o tema: “Marketing que dá gosto”. E

por fim Fernanda Gawski encerrou o último dia de

palestra com o tema: “Os bastidores de uma

auditoria na Indústria de Alimentos”.

Figura 7 - Logo do I webinar de Ciência e

Tecnologia de Alimentos.


