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Considerações finais:
Em razão da experiência do ano de 2021 e com a ideia de retorno às ações presenciais, o
planejamento do grupo foi pensado de forma que as ações sejam cumpridas tanto de forma remota
quanto presencial. Adaptações são itens de grande importância para que tudo se desenvolva da
melhor maneira e seja possível um contato com o público para o desenvolvimento de projetos de
extensão, com os discentes para as atividades de ensino e trabalhando as pesquisas de maneira
diferente. Novas formas de trabalhar surgiram dentro do PET Engenharia de Alimentos e as mesmas
foram colocadas em prática, fazendo com que o grupo pudesse pensar o planejamento de 2022 com
mais conhecimento e experiência a partir do que viveu no ano anterior.

Resultados gerais:
Com base nas experiências vividas anteriormente pelo grupo, bem como pela renovação que se deu,
com a entrada de novos petianos, o que traz para todos os membros novas ideias e estímulo para as
atividades, além de parcerias já firmadas com outras Instituições de Ensino e outros grupos PET¿s
de diferentes áreas e locais do país, espera-se que o ano de 2022 seja repleto de novas descobertas e
ações com bastante visibilidade para o grupo. Desta forma, o alcance dos benefícios do Programa de
Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos vai além dos muros da Universidade Federal de
Goiás, demonstrando a sociedade o que os petianos são capazes de desenvolver, e também
transformando as vidas dos mesmos, oportunizando novas experiências e capacitando a todos para
se tornarem melhores profissionais.

Atividade - Reuniões Administrativas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1400 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
O acompanhamento contínuo é fundamental para o desenvolvimento do petiano e de suas



responsabilidades. As reuniões semanais do grupo e, de presença obrigatória de todos os membros,
além de possibilitar um momento para expressão de ideias, resolução de problemas e tomadas de
decisões é extremamente necessário para o crescimento do Programa Educação Tutorial.

Objetivos:
Proporcionar discussões e análise coletiva entre os membros, para aperfeiçoar e organizar todos os
projetos desenvolvidos pelo PET Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Dois membros do grupo serão eleitos ao final de cada semestre, para representarem a liderança do
grupo no semestre seguinte. A liderança, juntamente com o tutor, ficará responsável pelas reuniões
administrativas que serão realizadas semanalmente, podendo ocorrer de forma presencial, na sala
do grupo de sua IES, ou de forma online, por plataformas de videoconferência. A reunião será
conduzida pelos líderes, e estendida a todo o grupo para que participem dos pontos de pauta. Para
confecção das Atas de reuniões, será feita uma escala para que todos os petianos escrevam a
mesma. É obrigatório a presença de todos os petianos, salvo mediante justificativa. Para auxiliar a
condução e avaliação das atividades serão utilizadas ferramentas de gestão.

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 um maior gerenciamento e uma visão macro de todas as atividades realizadas pelo grupo.
Os petianos terão a oportunidade de expressar suas ideias, bem como discordar de outros membros
do grupo, adquirindo senso crítico e maior poder de discussão. Além disso, todos os aprenderão a
escrever Ata, adquirindo um maior poder de síntese para os assuntos relevantes de cada reunião.
Para a liderança acredita-se que irão adquirir maior gerenciamento de pessoas, e ainda aprender a
lidar com conflitos internos. Além disso, o grupo poderá se adequar às demandas de suas atividades,
e então poderá desempenhar e mostrar melhores atividades e projetos, tanto para o curso de
Engenharia de Alimentos, quanto para a sociedade externa. Além disso, irão adquirir mais
responsabilidade e senso crítico que irão utilizar em outras oportunidades e experiências futuras.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As reuniões servirão para que outras atividades do grupo sejam avaliadas, e se necessário, o grupo
exponha fatos ou incômodos pertinentes a todos. Como metodologia de avaliação, entende-se que
essa atividade terá uma avaliação constante e semanal, pois o grupo ficará a cada reunião mais
alinhado e de acordo com o todo.

Atividade - Calourosa

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1400 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
Auxiliar os calouros do curso da Engenharia de Alimentos da UFG para que eles se sintam acolhidos
na Universidade é muito importante, além disso, mostrar a eles um pouco sobre o curso no início de
sua jornada acadêmica auxiliará a conhecer melhor sobre a área, incentivando-o com a transição do
ensino médio para o universitário. Ademais, é de extrema importância apresentar a eles o ambiente
onde estão inseridos.

Objetivos:
Recepcionar os novos discentes do curso de Engenharia de Alimentos, de modo que eles se sintam
acolhidos e também mostrar um pouco do curso para compreenderem melhor onde estão inseridos.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas atividades para apresentar o curso aos novos alunos e mostrar o ambiente que irão
frequentar para os próximos anos. A dinâmica aplicada será por meio de uma recepção aos calouros,
falando sobre o curso que ingressaram, as matérias futuras que irão cursar e o que é esperado deles.
Além disso, será apresentado a Escola de Agronomia, lugar onde o setor de Alimentos da
Universidade Federal de Goiás está localizado, e onde os alunos assistem a maioria das aulas do
curso. Todos os petianos estarão uniformizados durante a realização da atividade.

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:
Os resultados esperados são de tranquilizar os novos calouros, propiciando uma recepção amigável
para eles e tornando-os mais confiantes para o restante do curso, diminuindo a evasão do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final da atividade, os petianos irão pedir um feedback para os calouros, perguntando o que eles
acharam da recepção. Além disso, será realizadas reuniões para discutir os resultados da atividade e
se ela foi satisfatória.

Atividade - Reunião de Avaliação

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 03/01/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
Uma avaliação serve para mostrar o desempenho de quem participa, seus pontos fortes e fracos que
precisam ser melhorados, ou seja, contribui para o conhecimento e desenvolvimento pessoal e
coletivo. Dito isto, a reunião de avaliação é uma atividade onde se avalia o desempenho e potencial
do grupo utilizando métodos com o 360° e o nine-in-box, comumente utilizado em indústrias. Por
meio da mesma, o grupo poderá identificar qual petiano precisa melhorar suas habilidades e
também auxiliará na escolha da liderança.

Objetivos:
O objetivo da reunião de avaliação é avaliar os petianos semestralmente, para proporcionar
melhorias ao mesmo e, por conseguinte, ao grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de uma avaliação 360° todos avaliarão e todos serão avaliados, incluindo o tutor. Também
será utilizada a ferramenta ¿nine-in-box¿ para avaliar o desempenho e o potencial de todos os
petianos, para auxiliar o grupo em possíveis melhorias e também auxiliará na escolha da liderança.
Serão realizadas duas reuniões de avaliação por ano, uma no final de cada semestre.

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:
É esperado que a Reunião de Avaliação auxilie os petianos a pontuarem os seus pontos fortes e
fracos para que o mesmo tome decisões sobre si a partir dessas informações. Essa evolução pode ser
feita por meio da criação de planos de desenvolvimento. Além disso, a metodologia utilizada ajuda a
manter e melhorar o diálogo e confiança entre os membros do grupo e, consequentemente, auxilia
no trabalho em equipe.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a realização da atividade será enviado um formulário de feedback para os membros do grupo
avaliarem a execução e os resultados da Reunião de Avaliação. Além disso, nas reuniões há
liberdade de fala sobre a atividade para quem quiser se manifestar.

Atividade - PROJETO DE AUXÍLIO SOCIAL - PAS

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
De acordo com Global Student Survey, 7 a cada 10 universitários brasileiros confirmam que a
pandemia trouxe algum impacto para a saúde mental dos estudantes, como estresse, ansiedade ou
depressão. Para evitar que alunos passem por isso ou sintam isso durante o período acadêmico, se
faz necessário a intervenção de pessoas para ajudar. Diante disto, o Projeto de Auxílio Social (PAS),
em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Estudantis da Escola de Agronomia e a Pró Reitoria
de Assuntos Estudantis (PRAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG) com o intuito de oferecer
suporte emocional aos estudantes.

Objetivos:
O objetivo da atividade é dar suporte emocional aos estudantes da Escola de Agronomia, assim como
auxiliá-los na busca por ajuda de profissionais, através do direcionamento para a PRAE.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O projeto será realizado tanto de maneira remota quanto presencial. Presencialmente será oferecida
uma sala na escola de agronomia para que os alunos se sintam acolhidos. Nessa sala teremos jogos e
aparelhos relaxantes que diminuem a ansiedade, pessoas capacitadas para discutir sobre distúrbios
de sono e alimentares, medo, procrastinação, depressão, culpa e ansiedade afloradas, cobrança
excessiva, competitividade, relações interpessoais, como conciliar vida acadêmica e social, entre
outras. Assim como, estimular o estudante a desenvolver habilidades como gestão da emoção,
organização de tempo, relacionamento interpessoal, autoconhecimento, empatia e adaptabilidade.
Também serão divulgados locais de atendimento psicológico prestados pela universidade e outros
locais. De forma remota é disponibilizado mais informações sobre a atividade no instagram do
@petengali_ufg para assim alcançar mais 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:
Com a realização da atividade, espera-se de forma solidária contribuir com os estudantes da Escola
de Agronomia que vivem com stress, ansiedade e depressão na vida acadêmica. E, nesse sentido,
contribuir para atenuar expectativas e medos, raivas e insatisfações, além de possibilitar maior
tolerância e cuidado consigo e com outro, podendo assim, contribuir para redução das taxas de
adoecimento na universidade e melhorar a qualidade de vida.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita pelo grupo nas reuniões semanais avaliando o impacto da atividade pra os
alunos do curso e também para os membros do grupo.

Atividade - Espaço das Profissões

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



100 03/01/2022 17/03/2022

Descrição/Justificativa:
Existem muitas dúvidas que cercam o estudante antes de entrar na universidade, essas incertezas
podem ser um dos motivos para não conseguir entrar no curso desejado, ou frustrações no curso
escolhido. Pensando nisso a Universidade Federal de Goiás, realiza anualmente o Espaço das
Profissões, que visa esclarecer e orientar os alunos do ensino médio sobre as formas de ingresso,
assistência estudantil e todas as oportunidades oferecidas pela Instituição. Para que possam
conhecer os cursos de graduação são organizadas salas interativas de cada curso e nela os
estudantes e coordenadores explicam sobre as possibilidades e áreas de atuação. O Programa de
Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos, participa anualmente, junto com a coordenação de
curso, representando o curso de Engenharia de Alimentos.

Objetivos:
Auxiliar a coordenação de curso com estratégias para divulgar a Engenharia de Alimentos,
difundindo o conhecimento sobre o curso, despertando nos estudantes o interesse na profissão.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo busca assuntos de interesse popular em que o Engenheiro de Alimentos atua, podendo
mostrar a complexidade do tema e a necessidade do profissional. São realizadas nas salas
interativas, atividades práticas em que os alunos possam participar, como análise sensorial, teste de
qualidade e maquetes industriais. O PET também participa através de plataformas onlines para
discussão e apresentação de vídeos mostrando o curso. Tanto virtual como presencial, para
identificação do grupo, todos petianos utilizam o uniforme.

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:
Este é o momento importante para que os petianos repassem alguns de seus conhecimentos
adquiridos na graduação, expondo a importância do curso para sociedade. Os petianos poderão
trabalhar sua síntese e didática nos conteúdos abordados para atingir o público externo, permitindo
a estes a expansão e conscientização sobre a tecnologia de alimentos e os profissionais envolvidos.
Além da valorização da Engenharia de Alimentos, busca-se a identificação do aluno com o curso
desde o momento de sua escolha, para que ele entre com motivação e determinação durante a
graduação, evitando assim uma das causas frequentes causas de evasão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O planejamento de toda atividade é realizado durante as reuniões administrativas. No Espaço das
Profissões a avaliação é feita pelo registro do alcance das salas interativa, e posteriormente, com a
verificação da aprovação dos calouros no curso.

Atividade - Integra PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
500 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
Aproximar os petianos e alunos do curso de graduação às minorias, além de promover maior
cidadania, agregar conhecimento e solidariedade pelo próximo. Promover discussões e visibilidade
para minorias, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivos:



Promover a integração com a sociedade por meio de palestras e atividades solidárias, para aumentar
o senso crítico das pessoas além do respeito às diferenças.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada por meio de palestras/mesas redondas promovidas pelo grupo com temas
relacionados às minorias na sociedade, como também ações solidárias para doações a pessoas em
vulnerabilidade social.

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 esta atividade que os petianos e alunos do curso adquiram empatia e se enriqueçam
com os temas que serão abordados e também com as ações solidárias, que os petianos ajudem
famílias, levando a eles alegria.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final da atividade, os participantes irão responder a um formulário de avaliação, que será
avaliado pelo grupo posteriormente, juntamente com os feedbacks dos próprios petianos que serão
feitos em reuniões administrativas subsequentes à atividade.

Atividade - Eventos (Interpet, Conpeex, Ecopet, Enapet e
Congressos da área de Engenharia de Alimentos)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2000 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
A participação do grupo em diferentes momentos de discussão como CLAA, INTERPET (estadual),
ECOPET (regional) e ENAPET (nacional) são de extrema importância para a condução e alinhamento
com as diretrizes do PET. Durante esses encontros, os PETianos têm a oportunidade de apresentar
trabalhos, ter integração com outros grupos e discutir assuntos relacionados à tríade. Além disso, a
participação em eventos da área de Engenharia de Alimentos são extremamente importantes para
adquirirem novos aprendizados e experiências, além de divulgar as pesquisas e atividades realizadas
pelo grupo.

Objetivos:
O objetivo da participação do PET nesses eventos é melhorar o desenvolvimento buscando o
crescimento e continuidade do grupo e participar de discussões acerca do andamento do programa,
além do crescimento pessoal de cada petiano nas apresentações de trabalhos de ensino, pesquisa e
extensão realizados pelos membros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Todos os membros do grupo participarão dos eventos INTERPET, ECOPET e ENAPET, além das
reuniões de CLAA. No ano de 2022 o PET Engenharia de Alimentos será um dos organizadores do
ENAPET. Nos eventos onde há apresentação de trabalhos, serão apresentadas as atividades
desenvolvidas pelo grupo, além do envolvimento em GDT¿s e demais atividades. Os membros do PET
estarão 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:



Espera-se que haja compartilhamento de ideias, experiências e conhecimentos entre os grupos PET,
buscando solucionar problemas que possuem em comum. Além disso, aprofundar o conhecimento
dos PETianos sobre o programa e proporcionar o desenvolvimento pessoal, acadêmico e pensamento
crítico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Haverão feedbacks nas reuniões administrativas onde cada petiano irá se auto avaliar em relação ao
seu crescimento e desenvolvimento pessoal após sua participação no evento. O evento em si também
será avaliado, levando em conta novas ideias que serão levadas pelos integrantes visando a melhora
da participação em outros eventos agregando coletivamente no grupo.

Atividade - Redes Sociais

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1400 03/01/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
Sendo o Programa de Educação Tutorial um programa Institucional financiado pelo MEC onde se
realiza Ensino, Pesquisa e Extensão simultaneamente, se vê a necessidade de além de realizar suas
atividades com excelência, divulga-las para a comunidade externa. O uso das redes sociais é de
suma importância para a visibilidade do PET EngAli já que através delas é possível realizar
parcerias, convidar para eventos, falar sobre curiosidades da área, discutir trabalhos publicados,
estabelecer um contato mais direto com os graduandos de Engenharia de alimentos da UFG e
também com toda a sociedade, divulgar futuras atividades e projetos já realizados, podendo alcançar
um público de qualquer lugar do mundo.

Objetivos:
Trazer maior visibilidade para o grupo PET Engenharia de Alimentos UFG, usando publicações de
conteúdos de fontes seguras; convidar para pequenos e grandes eventos que irão agregar no
currículo dos participantes; estabelecer parcerias com outros PETs, professores e Universidades;
divulgar trabalhos e atividades realizadas pelos petianos em ensino, pesquisa e extensão; e também
estimular uma maior interação com o público.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No decorrer do ano, serão realizadas publicações, seguindo o cronograma do PET EngAli, na qual os
petianos irão produzir artes e legendas sobre atualidades da área de Engenharia de Alimentos, mas
também divulgações de cursos, oficinas, lives, divulgação de informações referentes a UFG e a
Escola de Agronomia. No mais, será publicado fotos do grupo durante a realização das atividades,
onde todos estarão uniformizados, para que o público que acompanha as redes conheça os
integrantes 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:
Com a realização dessa atividade espera-se ampliar o alcance do PET, de maneira a levar os projetos
e ações realizadas para o público externo e interno.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada de acordo com o alcance das postagens, ou seja, pelo número de acessos,
comentários, curtidas e compartilhamento durante a semana. Usando essas informações, o grupo,
em reunião administrativa, irá decidir se os temas de publicações e as metodologias estão sendo
satisfatórias, caso o contrário será discutido novas formas e estratégias de alcance.



Atividade - Apresentação de Artigos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 03/01/2022 31/12/2022

Descrição/Justificativa:
A Apresentação de Artigos tem por objetivo a discussão de conhecimentos, desenvolvimento de
oratória, desenvolvimento de senso crítico e produção de apresentações pelos petianos, através de
técnicas, permitindo que os mesmos possam praticar sua apresentação de ideias e receber
feedbacks, proporcionado melhoria na vida profissional e pessoal, além de ser um treinamento para
as apresentações em congressos.

Objetivos:
Desenvolver nos petianos uma boa apresentação e oratória, melhorar os seus pontos fracos a serem
trabalhados, assim como aperfeiçoar os pontos fortes, referentes à exposição de ideias.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
São definidos os temas da área ou trabalhos que serão apresentados em eventos científicos, para
serem apresentados. Todos do grupo participarão como avaliadores e se manifestarão sobre a
exposição realizada através de perguntas, e indicando possíveis melhorias do colega. Em todas as
apresentações, os petianos estarão 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:
Com a realização dessa atividade espera-se desenvolver a capacidade de falar em público e defender
sua opinião. Estimular a oratória, fortalecer a confiança, a criatividade na comunicação, possibilitar
o desenvolvimento de postura e gestos adequados, ajudar o petiano a ordenar a expor de forma
organizada e lógica o artigo apresentando.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada através de formulário de desempenho e melhoria, os resultados serão
discutidos posteriormente em reuniões administrativas.

Atividade - PET Cursos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
O PET Cursos é uma atividade que visa acrescentar, tanto na vida acadêmica, quanto na profissional
e pessoal, dos discentes e petianos, novos conhecimentos científicos e tecnológicos, que tange a
engenharia de alimentos. A atividade surgiu no momento de isolamento social da pandemia covid-19,
e com o intuito de transmitir saberes sobre as ciências de alimentos de diversos lugares de maneira
remota. Durante o período pandêmico as atividades virtuais, emergiram para o conhecimento
popular, e se mostraram importantes e necessárias na difusão do conhecimento, pois além de
profissionais externos, às atividades onlines alcançam público de diferentes localidades.

Objetivos:
Disseminar o conhecimento sobre a tecnologia e industrialização de alimentos, além de aproximar o
estudante de profissionais da área, elevando seus conhecimentos acadêmicos.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade contará com profissionais que realizarão cursos para o público que possui interesse no
ramo de alimentos. Assim, o grupo PET será responsável por toda organização do curso e convite ao
ministrante. A atividade será realizada através de plataformas virtuais, com a inscrição realizada a
partir de formulários online, divulgados juntamente com as demais informações sobre os cursos nas
mídias do Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos. Para identificação dos
organizadores, todos petianos estarão 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:
Difundir o conhecimento sobre as tendências atuais de alimentos para que assim os estudantes da
graduação e petianos tenham uma formação com um maior grau de conhecimentos. Além de
promover a integração entre o grupo e demais discentes do curso, o PET Cursos possibilita a
construção de redes de contatos, parcerias e troca de experiências com diferentes profissionais, e o
desenvolvimento na capacidade de traçar estratégias para organização e realização de eventos.
Ademais, os cursos online servem como um meio de propagar informações de qualidade e de forma
gratuita a sociedade, despertando neles o interesse e a importância da ciência dos alimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em todas as edições serão enviados ao público formulários de feedback da atividade, para que seja
possível recolher informações a respeito da percepção dos participantes sobre o curso, bem como
novas sugestões para melhoria contínua da atividade. A partir dos dados coletados nos formulários,
o grupo fará uma avaliação contínua durante as reuniões administrativas para demonstrar o que foi
interpretado a partir dos dados, fazendo, assim, com que os petianos e a comunidade acadêmica
tenham dimensão da relevância e importância da atividade para academia e para o Programa.

Atividade - CEPA (Cursos de Extensão em Processamento de
Alimentos)

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
Professores do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás, juntamente
com os integrantes do PET Engali realizam os Cursos de Extensão em Processamento de Alimentos
(CEPA). A atividade tem como objetivo levar os conhecimentos adquiridos na universidade para
pessoas de fora da comunidade acadêmica que buscam aprender mais sobre o processamento de
alimentos.

Objetivos:
Levar o conteúdo acadêmico para a comunidade externa da Universidade Federal de Goiás, de forma
a promover conhecimentos sobre o processamento de alimentos para todos que buscam a
informação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão oferecidos cursos de caráter teórico/prático. A coordenação irá dividir os petianos para que
estes monitorem e ministrem conteúdos variados relacionados à área de processamento de
alimentos juntamente com os professores envolvidos, 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:
Com o CEPA busca-se um maior contato dos discentes com a comunidade externa, dessa forma os
estudantes aprendem a lidar com a população de forma correta e a sociedade se sente incluida nas
atividades da universidade, além de aprenderem algo novo sobre a área de alimentos, divulgando
assim o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após cada edição do CEPA, será passado aos participantes um formulário para que eles avaliem o
curso e dêem suas opiniões, de forma a promover uma visão de como a atividade está sendo
entendida pelo público e assim buscar melhorias para as próximas edições. Entre os membros do
grupo serão avaliados os aprendizados com a elaboração dos cursos.

Atividade - Processo Seletivo

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
600 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
Essa atividade procura buscar discentes do curso de Engenharia de Alimentos que tenham interesse
em fazer parte do Programa de Educação Tutorial, buscando sempre lhes transmitir conhecimentos.
Independente de serem aprovados ou não no PET, os alunos terão a experiência de como funciona
um processo seletivo, bem como quais são seus pontos fortes e fracos.

Objetivos:
Possibilitar que os aprovados no processo seletivo façam parte do Programa de Educação Tutorial,
tendo a chance de colaborar, acrescentar e aumentar o dinamismo do grupo.

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 dos
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 interesse em ter um crescimento acadêmico, pessoal e
profissional, e que possam contribuir para o crescimento e desenvolvimento do grupo e de todos os
participantes.

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 - Parcerias PET

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



800 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
A atividade PARCERIAS PET será realizada por meio de encontros, que proporcionarão troca de
saberes e experiências entre o PET ENGENHARIA DE ALIMENTOS e demais grupos PET, grupos de
estudo, profissionais interessados. Os encontros poderão ser realizados de maneira exclusiva para os
participantes da troca, ou ainda ser transmitida e contar com a presença de membros externos. Por
meio da atividade espera-se aumentar o contato entre o PET e demais pessoas, além de permitir o
desenvolvimento dos envolvidos.

Objetivos:
O objetivo da atividade é proporcionar a criação de laços e networking do grupo PET, por meio de
encontro com grupos, empresas ou pessoas que estejam dispostas a trocar experiências e
conhecimentos que somem tanto para o PET quanto para ela.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET realizará os encontros em formatos de palestras, rodas de conversa ou cursos, trazendo
benefícios para ambos. Estes encontros poderão ser realizados de modo a incluir membros externos
ou não de acordo com a preferência dos ministrantes. Durante a atividade todos os PETianos
deverão estar 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:
Espera-se que haja troca de experiências e saberes para o grupo PET e para os ministrantes,
ampliando o conhecimento, networking e desenvolvimento dos participantes sobre áreas diversas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em reuniões administrativas, avaliando a qualidade, metodologia e o
cumprimento dos objetivos da visita, de modo a verificar a eficácia de cada encontro.

Atividade - Ciclo de Oficinas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
A atividade tem a tríade do Ensino como foco. Ela busca auxiliar alunos da graduação em
Engenharia de Alimentos e afins a terem um melhor entendimento de disciplinas do curso que
possuem alto índice de reprovação. Essa atividade tem como objetivo incentivar os alunos a
continuarem nos seus respectivos cursos de graduação, e assim, diminuir o índice de evasão. Outro
ponto importante, é a experiência que será adquirida por parte dos petianos ao ministrar, organizar
e planejar a atividade.

Objetivos:
Promover oficinas referentes a algumas matérias que fazem parte da matriz curricular do curso de
Engenharia de Alimentos e afins, de forma didática, fácil e pontual. Tais oficinas irão auxiliar esses
alunos e diminuirá a evasão escolar.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As oficinas serão ministradas pelos petianos. As matérias serão definidas no início de cada semestre
acadêmico, para assim fazer um planejamento geral da atividade. Os petianos deverão estar todos
uniformizados durante a atividade para uma fácil identificação deles pelos participantes. O grupo irá



divulgar essa atividade pelas suas plataformas midiáticas, além de convidar os alunos durante as
aulas, e ainda, pedirá a coordenação de curso e docentes para ajudá-los na divulgação. O grupo irá
se organizar através de checklists, onde a cada oficina, as funções de cada um serão diferentes. As
oficinas funcionarão com slides, quadro expositivos, plataformas educacionais, entre outros, e terá
como maior foco, a resolução de exercícios.

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 atividade irá auxiliar os discentes a não desistirem do curso de graduação. Além disso, os
discentes e petianos irão poder transitar por novas metodologias e formas de ensino, o que é muito
válido para o processo de aprendizagem, e além disso, conseguirá impactar pessoas de outras IES
que tiverem interesse em aprender sobre aquele assunto. Além disso, os petianos serão incentivados
a performar em público, fazendo com que melhorem seu lado profissional, e consigam transmitir o
conhecimento no futuro de forma mais didática.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final de cada edição, os participantes responderão a um formulário de feedback a fim de que os
petianos filtrem e possam melhorar as próximas. Além disso, os petianos entre si farão feedbacks de
forma oral durante as reuniões semanais do grupo, para que melhorem os checklists, organização e
coordenação da atividade.

Atividade - Pesquisas

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1800 03/01/2022 30/12/2022

Descrição/Justificativa:
As pesquisas permitem que os integrantes do grupo aprimorem conhecimentos científicos adquiridos
dentro do ambiente acadêmico. Com essa atividade, os petianos irão aprimorar habilidades como a
escrita, senso crítico, e a capacidade de discussão de ideias. As pesquisas serão de caráter social ou
realizadas em laboratórios, a depender da situação da pandemia no ano de 2022, e poderão ser
publicadas em revistas, congressos e outros.

Objetivos:
Desenvolver o senso crítico e poder de análise dos membros do grupo, assim como permitir que
adquiram conhecimento científico prático aplicado na área de Engenharia de Alimentos. Com as
pesquisas também deseja-se transmitir o conhecimento adquirido ao realizar publicações em
revistas científicas ou periódicos e submissões em eventos, como encontros dos grupos PET e
congressos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Todos os membros do grupo irão desenvolver uma pesquisa por semestre, os temas a serem
abordados serão escolhidos pelos responsáveis e deverão ser aprovados em Reunião Administrativa
pelos outros petianos. Será feita uma revisão literária com referências bibliográficas dos últimos
cinco anos para melhor compreensão do tema escolhido, a partir dessa fundamentação teórica os
petianos deverão escolher a metodologia de estudo mais adequada para ser utilizada, como por
exemplo a realização de análise sensorial ou aplicação de formulário.

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:
É esperado que os petianos desenvolvam o poder de escrita, senso crítico e análise de ideias através
da realização de pesquisas com diferentes temáticas, dessa forma, desenvolvendo capacidades
técnicas e científicas antes pautadas apenas em salas de aula. Com a publicação dessas pesquisas,
espera-se que a comunidade externa e interna à universidade tenha acesso à informações de
qualidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Durante as Reuniões Administrativas serão avaliados os impactos e viabilidade das temáticas a
serem abordadas, bem como as metodologias e objetivos das pesquisas. Além disso, a escrita dos
trabalhos passará por correções da tutora e dos membros do grupo. Após finalizados serão
analisadas as possibilidades de publicação e/ou submissão em eventos.


