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Informações do Planejamento 
 
 
 

Planejamento quanto à participação/contribuição do (a) tutor (a) nas atividades e na 

formação dos petianos: definição das atividades e seus objetivos, acompanhamento e 

avaliação individual e coletiva. 

 
A tutoria é feita por meio da participação direta do tutor desde o planejamento à realização das 
atividades. É mantida uma relação franca e aberta entre tutor e os estudantes. A organização do 
grupo, que dá o norte para tutoria incluindo da tutoria aluno-aluno, é feita seguindo um 
organograma que mostra as instancias do PET da SESU à PROGRAD (CLAA) e a partir daí inicia 
com o Tutor, o Líder, o coordenador de áreas (ensino, pesquisa, extensão e estrutura). O líder é 
eleito pelo grupo e se encarrega de coordenar o andamento geral do grupo e esta sempre em 
contato direto com o tutor. Os coordenadores cuidam das suas respectivas atividades e buscam 
integrar a tríade em cada uma delas. A seguir vem o coordenador de atividade que lhe cabe fazer 
com seja executada e para isso integra os demais membros de maneira que em uma situação o 
estudante pode ser coordenador e colaborador na outra atividade esse ciclo reforça a tutoria 
aluno/aluno. 

 

 

Resultados Gerais do planejamento. 

 
O que se espera com as atividades do Grupo PET Engenharia de Alimentos é que cada membro 
do grupo se desenvolva como pessoa, estudante e profissional. O membro transmite esse 
desenvolvimento a outros colegas que possam se interessar a vir para o Grupo. Espera-se que os 
membros fortaleçam o conceito de trabalho em equipe. Assim, as atividades devem contribuir 
com a Universidade, Curso de Engenharia de Alimentos e a comunidade em geral. Almeja-se o 
crescimento individual no aspecto de interação com outras pessoas e com outras instituições.  



Atividade – Manutenção do Site e Redes sociais 

do Grupo PET Engenharia de Alimentos 
 
 

 

Data Início da atividade      17/01/2018       Data Fim da atividade       31/12/2018 

Carga Horária: 2430 horas 
 

 

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. 

 

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 - Reuniões administrativas. 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 370 horas 
 

 

Descrição/Justificativa  
A partir do inicio do semestre letivo é estabelecido um calendário de reuniões ordinárias. 
Nessas reuniões é discutido 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. 
 

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. E 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. O 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 – III Workshop da Engenharia de 

Alimentos UFG. 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018                           Data Fim da atividade: 30/11/2018 

Carga Horária: 3000 horas    
 

 

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).  No qual 
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, 
ao promover uma aproximação com o mercado de trabalho. 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. Avaliação 
coletiva e individual durante as reuniões administrativas. 
 



Atividade - Atividades de cunho coletivo 
 
 

 

Data Início da atividade: 23/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 100 horas 
 

 

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 - Processo Seletivo de novos membros 

do grupo PET – Engenharia de Alimentos 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 100  horas  
 

 

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 Seminário de estágio 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/07/2018 

Carga Horária: 50 horas 
 

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 - Pesquisas 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 2000 horas 
 

 

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 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 – III Mesa Redonda  
 
 

 

Data Início da atividade: 01/08/2018       Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 50 horas 
 

 

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 da Escola de Agronomia as diversas áreas de atuação no mercado de trabalho. 

Motivar os mesmos a dar continuidade a graduação, para reduzir a evasão.  
 

Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Para desenvolvimento da mesa redonda serão realizadas as seguintes tarefas: Reserva do local para o 

evento. Realizar reuniões entre os membros do grupo para organização do evento. Contatar profissionais 

para comporem a mesa redonda. Divulgação do evento. Confecção de certificados de participação 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.  
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. 



Atividade - Recepção Calourosa e Café aos Pais 
 
 

 

Data Início da atividade: 22/01/2018 Data Fim da atividade: 30/06/2018 

Carga Horária: 80 horas 
 

 

Descrição/Justificativa  
Os grupos PET Engenharia de Alimentos, Consultoria Junior (CIPPAL), 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), 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. 

 

Objetivo 
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 – Cursos de extensão 
 
 

 

Data Início da atividade: 22/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 100 horas 
 

 

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 á 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 – II Maratona da Escola de Agronomia 

UFG 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/07/2018 

Carga Horária: 600 horas 
 

 

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 – Visitas Técnicas  
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018   

Carga Horária: 60 horas  
 
 

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 – Cursos Extracurriculares 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018  Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 60 horas 
 

 

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 – Plantando o saber 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 200 horas 
 

 

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 – Apresentação de artigos 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 100 horas 
 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividade – Informativo Escola de Agronomia 

(EA) 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade       31/12/2018 

Carga Horária: 100 horas 
 

 

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 que receberem as cartilhas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade – II Encontro dos Grupos PET 

Engenharia de Alimentos 

 
  Data Início da atividade: 17/01/2018         Data Fim da atividade: 31/10/2018 

  Carga Horária: 2000 horas 
 

 

Descrição/Justificativa 

O II Encontro dos grupos PET Engenharia de Alimentos acontecerá no município de Goiânia- GO e 

contará com a participação de grupos PET do curso de Engenharia de Alimentos do país, possibilitando 

troca de experiências e integração entre os grupos.  

 

Objetivos 

Refletir e discutir sobre temas relevantes à manutenção e desenvolvimento do programa, apresentar sua 

produção acadêmica no âmbito da tríade. Promover a imersão entre os grupos PET participantes.  

  
Como a atividade será realizada? (Metodologia) 

Recepção dos integrantes de cada grupo, seguida de uma dinâmica para integração, haverá também um 

momento para apresentação das principais atividades desenvolvidas por cada grupo PET e suas 

respectivas metodologias de trabalho.  

  

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. 

Proporcionar aos grupos participantes uma troca de experiências, bem como a oportunidade de 

interagir/integrar e conhecer melhor o trabalho de cada grupo, agregar conhecimento sobre o Programa 

de Educação Tutorial e conhecer novas culturas e hábitos por meio do contato com petianos de outras 

regiões. 
 

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo.  
Quantidade de grupos PET participantes e feedbacks dados pelos mesmos. Em reuniões administrativas 
a atividade será discutida e o trabalho individual e coletivo será avaliado com apresentação de críticas, 
autocríticas e sugestões de melhoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atividade – Despertando seus sonhos 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 200 horas 
 

 

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 – Mural da Engenharia de Alimentos 
 
 

 

Data Início da atividade: 17/01/2018 Data Fim da atividade: 31/12/2018 

Carga Horária: 300 horas  
 

 

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. 

 


