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Informações do Planejamento

IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Grupo:
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Curso específico PT UFG 584991

Tutor:
ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA

Ano:
2020

Somatório da carga horária das atividades:
15500

Situação do Planejamento:
Aguardando aprovação do Pró-Reitor

Considerações finais:
O Planejamento para o ano de 2020 foi pensado e elaborado com a participação efetiva de todos os membros do
grupo PET Engenharia de Alimentos. A construção coletiva das atividades e a discussão de sua importância é
essencial para o desenvolvimento individual e coletivo de cada petiano. O aprender fazendo e refletir sobre, trás
para os membros do PET um amadurecimento sobre o que cada um quer se tornar no futuro, seja no âmbito pessoal
ou coletivo. Para cumprir a tríade foram inseridas atividade de ensino, pesquisa e extensão, além de ações que
buscam parcerias com outras Instituições, grupos e docentes.

Resultados gerais:
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, além de dividir no dia a dia, suas competências. Espera-se que os membros
fortaleçam o conceito de trabalho em equipe. Assim, as atividades devem contribuir com a Universidade, o 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 - Espaço das Profissões

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
O Espaço das Profissões é uma atividade de extensão promovida pela Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da
Universidade Federal de Goiás com o objetivo de apresentar a Universidade e seus cursos para os alunos do ensino
médio. Com isso o Programa de Educação Tutorial - Engenharia de Alimentos (PET-EngAli) participa do evento
de forma interativa para apresentar o curso, os auxílios que a Universidade oferece e também mostrar o Programa e
como ele funciona. Promovendo, dessa forma, a integração dos integrantes do grupo com a comunidade externa.
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Objetivos:
Apresentar o curso da Engenharia de Alimentos para os estudantes do ensino médio, auxiliando a coordenação do
curso com a execução da atividade e assim promover a integração dos componentes do grupo com os estudantes do
ensino médio e com a coordenação do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiramente o grupo definirá qual tema será abordado na atividade, escolhendo a melhor forma de prática e
interativa a ser a trabalhado com os alunos. Posteriormente todo o grupo desenvolverá os materiais para a
realização da atividade. No dia do evento todos os petianos estarão devidamente uniformizados e executarão a
atividade, sendo divididos em turnos.

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 que os alunos do ensino médio conheçam a UFG, a Engenharia de Alimentos e se
sintam atraídos tanto pelo curso quanto pela universidade. Espera-se ainda promover a integração entre os petianos
e a comunidade externa.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada a partir de reuniões administrativas, onde serão avaliados os pontos positivos e negativos
da atividade tanto para o grupo quanto para os participantes.

Atividade - V Workshop da Engenharia de Alimentos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1500 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
O V Workshop é uma atividade que promove a integração entre os estudantes, professores e técnicos da
Engenharia de Alimentos, além de oferecer palestras, minicursos e visitas técnicas de interesse dos discentes. Dessa
forma, essa atividade tem o intuito de manter a identidade do curso e fortalecer laços entre os profissionais da área
e os alunos.

Objetivos:
Difundir e promover troca de conhecimentos e a integração entre participantes; Oferecer contato direto com
profissionais da área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Workshop contará com a abertura do evento e recepção dos participantes seguida de palestras com assuntos
diversos da área de Engenharia de Alimentos. Também irão ocorrer minicursos e visitas técnicas. Para tais
atividades, contaremos com especialistas para ministra-las. Em cada etapa do evento, a equipe organizadora estará
dividida em determinadas funções para garantir que o evento ocorra dentro do planejado. Para facilitar a
identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão
uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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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 complementar a formação acadêmica ao abordar temas atuais pertinentes à engenharia de alimentos e
possibilita o networking entre os participantes e os palestrantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será feita através dos feedbacks avaliados pelos participantes presentes no evento. A avaliação coletiva e individual
será durante as reuniões administrativas. Com isso, os petianos terão o feedback de como foi o evento e como ele
foi visto pelos participantes, proporcionando a melhoria da atividade em anos seguintes.

Atividade - CIÊNCIA ITINERANTE

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1400 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade será realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e
Tecnologia (SEDETEC), da Prefeitura de Goiânia, onde será apresentado o curso de Engenharia de Alimentos, a
crianças do ensino fundamental, a partir de amostra de ciências. Para a transmissão de conhecimento para as
crianças, de forma inovadora e didática, exige uma maior interação do grupo com a comunidade, desenvolvendo
uma melhor comunicação com diversas idades, incluindo uma visão critica a respeito da falta de recursos e
oportunidade que as escolas públicas enfrentam.

Objetivos:
Apresentar de forma dinâmica o curso, mostrando experiências de ciências com grande interação com as crianças,
com o objetivo de despertar o interesse deles em se tornar um profissional na área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade é planejada para atender a faixa etária das crianças, adequando as atividades para que se tornem
atraentes e chamativas, mas de forma que todos compreendam a ciência em relação a engenharia de alimentos. A
atividade conta com a participação direta de todos os petianos, onde se apresentam uniformizados e levando
material visual, como banners e cartazes, e os matérias práticos para a realização das experiências relacionadas à
alimentação e ciência.

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 maior interação do grupo com a comunidade externa, podendo contribuir para a sociedade, através
da transmissão de conhecimento para as crianças e apresentação do curso. Facilitar ao alunos do ensino
fundamental o contato com experiências diferentes daquelas que eles vivenciam em sala de aula, pode despertar o
interesse deles para a área, mostrando a importância do mesmo na vida desses alunos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será apresentada nas reuniões administrativas para que o grupo possa expor opiniões retornando um
feedback e auxiliando para um aprimoramento a cada edição.
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Atividade - Processo Seletivo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
A quantidade mínima para o bom desenvolvimento do grupo de educação tutorial deve ser de 12 petianos, dessa
forma, quanto maior o número de integrantes melhor distribuídas serão as atividades. Trazer novos membros para o
grupo garantem novas experiências e, consequentemente, o desenvolvimento de habilidades interpessoais. O
processo seletivo é, então, uma oportunidade de atrair discentes interessados nos projetos desenvolvidos pelo
Programa.

Objetivos:
Possibilitar aos participantes do processo a chance de colaborar, acrescentar e dar uma nova perspectiva às
atividades realizadas pelo Programa e, dessa forma, ajudá-los em seu desenvolvimento pessoal e acadêmico.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Após aprovação do edital de seleção pelo Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), serão abertas
as inscrições para a seleção de novos membros. Para facilitar a identificação do componentes do grupo PET
Engenharia de Alimentos, todos os petianos participam da atividade uniformizados.

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 seleção de estudantes que tenham iniciativa e interesse, e que possam contribuir com o crescimento do grupo e
individual dos petianos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada de acordo com o checklist e os feedbacks proporcionados em cada reunião (antes e após
a atividade), abertos a críticas construtivas e sugestões para melhoria do processo futuramente.

Atividade - CALOUROSA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2020 31/07/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade Calourosa tem o intuito de receber os novos alunos ingressantes no curso de Engenharia de Alimentos
de forma que se sintam acolhidos, facilitando a sua adaptação no meio universitário e proporcionando um ambiente
propício para sanar dúvidas e curiosidades, dessa forma a calourosa busca estimular a permanência e evolução dos
calouros no curso.

Objetivos:
Potencializar a adaptação dos calouros à vida acadêmica e reduzir os índices evasão do curso de Engenharia de
Alimentos.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No primeiro dia de aula, os calouros serão recepcionados na Escola de Agronomia pela direção da Escola e
coordenação do curso de Engenharia de Alimentos, pelos membros do PET e demais grupos participantes da
calourosa. A direção da Escola de Agronomia dará as boas-vindas aos novos alunos e, em seguida, haverá a
apresentação dos grupos atuantes no curso e suas oportunidades. Os petianos estarão uniformizados para
identificação e divulgação do grupo. Para finalizar o primeiro dia, será feito um tour na Escola de Agronomia para
que possam conhecer as principais instalações e será entregue uma material explicativo com as respostas das
dúvidas mais frequentes dos calouros, elaborado pelo grupo. Durante a disciplina de Introdução a Engenharia de
Alimentos, serão realizadas as seguintes etapas: 1º) Aula inaugural - com o objetivo de trazer um profissional da
área de Engenharia de alimentos para que compartilhe suas experiências e trajetória profissional, 2º) aula prática de
processamento de alimentos no laboratório do setor de alimentos - para quero o aluno tenha contato com a parte
específica do curso no primeiro semestre, proporcionando mais conhecimento e estimulando o aluno a permanecer
no curso e 3º) Apresentação PET Engali - quem somos e o que fazemos, momento em que os petianos se
apresentam e falam sobre suas atividades.

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:
Como resultado da atividade, pretende-se uma maior integração entre calouros, veteranos e professores,
proporcionando melhor aproveitamento do curso e das atividades extracurriculares, reduzindo desta forma, os
índices de evasão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar a atividade, os calouros responderão a um questionário. Baseados nessas respostas, a atividade será
discutida pelos petianos. Durante as reuniões do grupo, serão discutidos os efeitos da atividade em seus
conhecimentos, enquanto condutores da aula prática e também a capacidade de planejamento e produção dos
materiais a serem utilizados.

Atividade - Manutenção do Site e Redes Sociais do Grupo Pet
Engenharia de Alimentos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

500 01/12/2019 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
As redes sociais é um meio prático e rápido de se obter informações, interagir com as pessoas, divertir, divulgar
eventos, entre outros. Como este é um meio muito usado por todos, o PET EngAli faz o uso deste para publicar
suas atividades, convidar para eventos, divulgar estágios, mercado de trabalho, curiosidades etc, além de interagir
com os demais graduandos e com a comunidade externa à universidade.

Objetivos:
Expor as atividades executadas pelo grupo, divulgar e convidar a comunidade para eventos e atividades
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desenvolvidas pelo grupo, bem como publicar convites de demais eventos também, difundir atualidades na área de
Engenharia de Alimentos e afins, publicar sobre informações com temas pertinentes ao grupo, aos demais PET¿s, a
universidade e ao curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Durante todo o ano, será divulgado as atividades realizadas pelo grupo por meio de fotos e descrições dos
acontecimentos. Também será divulgado os eventos promovidos pelo grupo, oportunidades de estágio, curiosidades
e atualidades do curso de Engenharia de Alimentos e da Universidade.

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, com a redes sociais, melhor visibilidade do PET, despertando o interesse dos alunos a participar do
grupo, transmitindo informações de forma clara para comunidade acadêmica e comunidade externa o que de fato
realizamos e o quanto fazemos. Promover uma interação entre alunos e comunidade externa, disseminando
conhecimentos e divulgando as atividades realizadas, expondo aspectos positivos sobre a universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada através do número de visitações no perfil, comentários e curtidas nas postagens, e o
alcance o qual estamos atingindo através de medições virtuais que os aplicativos oferecem, assim podemos
mensurar o quanto de visualizações estamos obtendo. Avaliação pelo grupo, no qual nas reuniões administrativas
serão levadas às demandas das redes sociais, e através de feedbacks do grupo melhorias e sugestões, para que assim
possamos ir adequando a atividade.

Atividade - Participação no CLAA, INTERPET, ECOPET E ENAPET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2000 24/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Os membros do grupo, participarão de atividades específicas do PET: CLAA - reuniões mensais realizadas na
reitoria, com discussões acerca do PET¿s, INTERPET - encontro de PET¿s do estado de Goiás (será realizado na
cidade de Urutaí, GO, no Instituto Federal de Goiás), ECOPET - Encontro dos grupos PET¿s do Centro-Oeste
(realizado em Brasília, na Universidade de Brasilia) e ENAPET - Encontro Nacional dos grupos PET¿s (realizado
em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná), além da participação do grupo no CONPEEX - UFG - Congresso
de Pesquisa, Ensino e Extensão, da Universidade Federal de Goiás.

Objetivos:
Com a participação nestes eventos objetiva-se buscar melhorias que proporcione o crescimento do grupo, participar
de discussões sobre o desenvolvimento e andamento do programa, além da apresentação de trabalhos de pesquisa,
ensino e extensão, realizados pelo grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos irão participar das discussões coletivas sobre o desenvolvimento e crescimento do programa, levando
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para as reuniões seus pontos de vista que proporcionem melhorias internas. Os membros também irão apresentar
aos demais PET¿s as atividades realizadas pelo PETEngAli e presenciar demais apresentações. Em todos os
eventos, os membros do grupo PET se apresentam uniformizados.

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 participem efetivamente dos eventos e discussões sobre o programa, despertando seu
lado crítico para novas ideias e melhorias. Promover troca de experiências entre petianos de áreas distintas e
agregar conhecimentos ao grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em reuniões administrativas haverá um feedback sobre a participação nos eventos, avaliando o quão estes
agregaram individualmente e coletivamente ao grupo.

Atividade - Ciclo de Oficinas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

400 02/01/2020 24/07/2020

Descrição/Justificativa:
O Ciclo de Oficinas é uma atividade de Ensino com o intuito de auxiliar os estudantes do curso de graduação de
Engenharia de Alimentos nas matérias com maiores índices de reprovação, por meio de aulas ofertadas pelos
membros do grupo PET. Dessa forma a atividade contribui com a melhor formação dos discentes do curso,
auxiliando os mesmos com as matérias introdutórias, além de promover a formação global tanto dos alunos quanto
dos integrantes do grupo. Espera-se, com isso, promover um ensino superior de qualidade, além de reduzir a alta
taxa de evasão do curso.

Objetivos:
Auxiliar alunos de graduação nas disciplinas básicas do curso de Engenharia de Alimentos para promover a
formação global dos alunos, além de permitir a integração do grupo com os demais alunos do curso, diminuindo
assim a taxa de evasão do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiramente o grupo definirá o tema das oficinas a serem ministradas, por meio de demanda advinda dos alunos.
Posteriormente haverá a divisão entre os integrantes do grupo, envolvendo todos os membros na confecção do
material.

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 participantes das oficinas absorvam todo o conhecimento e que possam resolver problemas que
venham a surgir, além de reduzir a taxa de evasão do curso.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada a partir de feedback respondido pelos participantes das oficinas para mensurar o impacto
das mesmas na graduação dos alunos. Com base no feedback preenchido, o grupo analisará os aspectos positivos e
negativos da atividade, para assim adequá-la e da melhor forma de transmitir conhecimento.

Atividade - Reunião de Avaliação

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
A reunião de avaliação é um método avaliativo do grupo, na qual são utilizados os métodos: Avaliação 360° e
nine-in-box. Serão realizadas duas reuniões de avaliações ao ano, sendo realizadas no final de cada semestre. O
intuito dessas reuniões é avaliar o grupo em dois critérios: potencial e desempenho. Com o auxílio dessas
ferramentas, o grupo poderá identificar quais petianos precisam de um acompanhamento para desenvolver melhor
suas habilidades e ajudar na escolha de cargos de liderança.

Objetivos:
Avaliar semestralmente o grupo, para proporcionar a oportunidade de melhoria do grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na avaliação 360º, os petianos realizarão uma auto-avaliarão e serão avaliados pelos outros petianos com ele,
incluindo o tutor. Na avaliação 360°, o grupo também será avaliado pela comunidade através de feedbacks após as
atividades e qualquer outra pessoa que possa oferecer feedbacks ao grupo sobre os itens da avaliação. Com os
resultados do método de avaliação 360º, usaremos o nine-in-box para avaliar o desempenho e o potencial dos
profissionais, levando em consideração aspectos de competência, comportamentos, resultados e capacidades. Os
resultados serão apurados pelos coordenadores da atividade, juntamente com o tutor e a liderança do grupo.
Durante a reunião de avaliação serão expostos os resultados da avaliação e realizadas sugestões de melhorias ao
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 o crescimento das pessoas do grupo; melhorar o trabalho em equipe através da discussão de desempenho
e planos de desenvolvimento individual e/ou grupo. Assim como auxiliar o diálogo entre os petianos e medir o
desempenho de todo o grupo. Através dos resultados a reunião de avaliação também tem como meta a criação de
planos de motivação para a equipe, o que irá deixá-los mais satisfeitos e irá incentivá-los a desenvolver ainda mais
suas habilidades e talentos

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a atividade será enviado um formulário online para que os petianos possam avaliar a execução e os
resultados.

Atividade - Pesquisas
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2000 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
As pesquisas são uma forma de aprimorar o desenvolvimento científico e acadêmico de seus participantes. Dessa
forma serão realizadas diversas pesquisas pelo grupo, sendo algumas com caráter de laboratório (desenvolvimento
de novos produtos) e outras com caráter social. O desenvolvimento de novos produtos é de grande importância na
indústria de alimentos ao que se refere inovação e novidades para suprir a demanda do consumidor. Assim
pretende-se desenvolver produtos para atender as necessidades da comunidade externa e interna a Instituição de
Ensino. Pesquisas de caráter social são de extrema importância para que se conheça e entenda o que acontece a sua
volta. Observando o comportamento dos alunos do curso de engenharia de Alimentos, será possível auxiliar melhor
a coordenação de curso sobre estratégias para diminuir a evasão e também melhorar o rendimento acadêmico dos
discentes.

Objetivos:
Desenvolver o lado observador do grupo, bem como a escrita de artigos e, posteriormente a apresentação dos
resultados encontrados em eventos científicos (Interpet, Ecopet, Enapet e outros eventos científicos).

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada uma revisão de literatura para identificar as bases teóricas e científicas para realização de cada
pesquisa. Posteriormente será realizada a identificação dos materiais necessários para desenvolvimento das
pesquisas e, por conseguinte será elaborada a pesquisa. Na finalização das mesmas, essas serão levadas a encontros
científicos e apresentadas a comunidade.

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 o desenvolvimento técnico, científico e acadêmico dos membros, contribuindo assim para o aprendizado
destes e para formação de um profissional habilitado. Através da divulgação dos resultados, espera-se também
contribuir com melhorias para a sociedade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita durante todo o andamento da pesquisa através de discussões com o grupo sobre os temas
trabalhados.

Atividade - JOGOS PARA ENGENHARIA

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Essa atividade de cunho educativo pretende reforçar o conteúdo ensinado em sala, em disciplinas com altos índices
de reprovação, aos discentes, visando um melhor aprendizado por parte dos mesmos.
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Objetivos:
Aumentar a taxa de aprovação dos alunos em matérias específicas do curso, de modo a diminuir a evasão do curso
de Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através de jogos e brincadeiras simples e educativas, realizadas em sala de aula e na presença do professor para
que haja uma melhor condução da atividade e tenha impacto positivo para a vida acadêmica dos 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:
Espera-se que o conteúdo seja reforçado com clareza e todas as dúvidas por parte dos discentes sejam sanadas e
que, dessa forma, aumente a taxa de aprovação dos estudantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será atribuído aos alunos, ao final do semestre das matérias em que foram realizados os jogos, um formulário para
avaliar a melhora no desempenho do aluno, verificando os quesitos como melhora nas notas e se houve aprovação
ou não. Isso será passado em reuniões internas do PET, com o objetivo de verificar a eficiência da atividade, além
de discutir possíveis ideias para as próximas edições. Para os petianos o envolvimento em atividades de ensino
como essa, tras novas descobertas, tanto sobre as disciplinas do curso, quanto para sua vida profissional.

Atividade - Despertando Seus Sonhos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo PET EngAli percebeu que há diversas dúvidas relacionadas aos cursos existentes na Universidade Federal
de Goiás, além da falta de conhecimento em relação às formas de ingresso, bolsas, cotas e oportunidades dentro da
Instituição. Dessa forma, em parceria com outros grupos PETs, a atividade Despertando Seus Sonhos busca levar
esse conhecimento para os alunos do ensino médio de escolas públicas.

Objetivos:
Apresentar aos alunos do ensino médio de escolas públicas a Universidade Federal de Goiás, e suas oportunidades,
de forma a esclarecer dúvidas incentivando-os a cursarem o ensino superior.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET EngAli irá convidar os demais PET¿s da UFG para realizar, em parceria, a atividade que será
executada com alunos do ensino médio da rede pública de ensino de Goiânia e região metropolitana. Será
apresentada a Universidade Federal de Goiás, formas de ingresso, cotas, oportunidades oferecidas aos graduandos,
os cursos, além de esclarecer dúvidas sobre o ENEM. Os petianos se apresentam uniformizados para uma melhor
identificação.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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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 ao sanar as dúvidas em relação à universidade e aos cursos existentes, haja por parte dos alunos de
ensino médio um maior interesse para buscar seu curso desejado ao descobrir as diversas oportunidades que
existem para ele, trazendo alunos mais motivados e que contribuam para o crescimento e melhoria da universidade.
Para o petiano, o intuito é favorecer a formação pessoal e educacional, tendo a experiência de levar seu
conhecimento adquirido na faculdade para outras pessoas da comunidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final da atividade, os alunos preencherão uma ficha para avaliar a atividade. Os resultados serão levados ao
grupo para discussão e poder mensurar a importância deste tipo de atividade buscando melhorias para a mesma.

Atividade - Cursos de Extensão em Processamento de Alimentos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1000 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Membros do PET EngAli, em conjunto com professores do curso de Engenharia de Alimentos, promovem os
Cursos de Extensão em Processamento de Alimentos (CEPA), que levam o conhecimentos adquiridos referente ao
processamento de alimentos para pessoas que desejam conhecer um pouco sobre técnicas utilizadas nessa área. Os
cursos serão divididos em dias de atividades para a comunidade externa, contendo variados temas de interesse ao
público. Com a atividade será possível capacitar os petianos a ministrar futuros cursos devido às edições vistas,
aumentando a bagagem intelectual dos membros do grupo. Também atrai a comunidade interna e externa para
cursos práticos no ambiente acadêmico, transmitindo conhecimentos de forma atrativa e de fácil compreensão.

Objetivos:
Apresentar a Universidade Federal de Goiás à comunidade externa, noções básicas relacionadas à área de
Processamento de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os cursos oferecidos são de caráter teórico/prático e a atividade será realizada na Escola de Agronomia, contando
com a estrutura dos laboratórios do Setor de Engenharia de Alimentos para a realização da parte prática. Os
petianos serão divididos para organizar, monitorar e ministrar conteúdos variados relacionados à área de
processamento de alimentos, estando todos devidamente uniformizados.

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:
Além de levar conhecimento de forma prática e de simples compreensão para pessoas de fora, espera-se que o
curso de Engenharia de Alimentos seja mais divulgado para a sociedade. Espera-se que o público sinta-se mais
próximo da universidade e percebam que existem atividades que podem participar mesmo não estando vinculado à
faculdade, a aumentar o contato do público externo com os estudantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada curso será passado um feedback para os participantes, solicitando que avaliem o curso e deem
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criticas e opiniões, promovendo uma visão externa da atividade. Internamente a atividade é discutida em reunião
para que cada petiano avalie os pontos positivos e negativos, sugerindo também melhorias e ideias para futuras
edições.

Atividade - Plantando o Saber

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
O Plantando o Saber é uma atividade de extensão realizada em parceria com Projeto de Extensão em Educação
Ambiental (PEED) do curso de Agronomia. Nessa atividade o PET realizará ações em instituições da cidade de
Goiânia e Aparecida de Goiânia, afim de contribuir para uma sociedade ambientalmente correta e uma cidadania
sustentável. Com isso a atividade formará cidadãos mais responsáveis, além de promover a integração dos
integrantes do grupo com a comunidade externa e o corpo docente da Universidade Federal de Goiás, levando uma
formação mais global a esses alunos.

Objetivos:
Promover conhecimento específico, troca de experiências e desenvolvimento da cidadania para os integrantes do
grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia adotada para a realização da atividade ofertada será adaptada de acordo com as instituições
atendidas, incluindo a utilização de materiais elaborados de acordo com a faixa etária do público atendido. Dessa
forma o grupo se deslocará para a Instituição a ser trabalhada, ensinando com os participantes de forma didática,
utilizando atividades práticas e teóricas.

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 conhecimento diversos à comunidade, como também busca aproximar
a sociedade do ambiente acadêmico. Espera-se que os petianos estendam para a sociedade o conhecimento
adquirido na curso, fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão; oferecendo a eles uma oportunidade de viver
experiências que ampliem a visão acadêmica e agregue à formação cidadã.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação desta atividade será realizada por meio de feedbacks em reuniões administrativas, através da exposição
de opiniões sobre o planejamento e execução da atividade. Além dos feedbacks a serem preenchidos pelos
participantes da atividade e os outros grupos envolvidos.

Atividade - Maratona entre PETs

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 01/01/2020 31/07/2020
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Descrição/Justificativa:
A Maratona dos grupos PET é um evento organizado pelo grupo PET- Engenharia de Alimentos, que propõe
integrar e incitar a criatividade dos grupos PET¿s da Universidade Federal de Goiás.

Objetivos:
Integrar os grupos do Programa de Educação Tutorial da Universidade Federal de Goiás.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A maratona é uma competição esportiva com times pré-definidos, sendo esses times formados por participantes de
PET¿s distintos. Serão realizadas brincadeiras/dinâmicas para estimular a interação entre todos os participantes.
Para facilitar a identificação dos membros da comissão organizadora, eles deverão estar uniformizados.

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 grupos PET¿s da UFG, assim colaborando para a sociabilização dos
participantes e também no desenvolvimento de atividades conjuntas entres os grupos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Primeiramente será aplicado feedback para os participantes e depois a atividade será discutida em reunião
administrativa para analisar os pontos positivos e negativos da maratona.

Atividade - Reuniões Administrativas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1400 01/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Pensando na organização do grupo e em suas atividades, as reuniões administrativas são necessárias para o bom
planejamento e desenvolvimento das tarefas que serão executadas no decorrer do ano, as avaliações contínuas dos
membros é fundamental para o seu crescimento como petiano.

Objetivos:
Discutir as atividades a serem realizadas pelo grupo durante o ano, de forma a manter a organização para um bom
andamento e produtividade dos trabalhos a serem realizados.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Semanalmente haverá reunião ordinária com presença obrigatória de todos os petianos. Nela será discutido o uso
do custeio, a forma de execução das atividades realizadas pelo grupo, o andamento e feedbacks das
mesmas.Também o desempenho coletivo e individual no decorrer das atividades. As reuniões serão conduzidas por
dois membros eleitos pelo grupo como líderes.

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:



Ministério da Educação
Planejamento Anual 2020

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 16/12/2019 10:01:06 - Página 14 de 14

Espera-se que as reuniões contribua para o bom andamento e execução das atividades propostas e crescimento
pessoal. Também é esperado que os petianos desenvolvam o pensamento crítico e observador, além do espírito do
trabalho em equipe.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será por meio de críticas que permitam melhorias coletivas. A continuidade de reuniões permite ver o
seu efeito para o resultado final de cada atividade, pois assim pode-se avaliar a atividade de uma forma geral,
identificando os pontos fortes e os que precisam ser melhorados.


