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Informações do Relatório

IES:
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

Grupo:
ENGENHARIA DE ALIMENTOS Curso específico PT UFG 584991

Tutor:
ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA

Ano:
2019

Somatório da carga horária das atividades:
14600

Não desenvolvido

Atividade - ENGENHEIROS SEM FRONTEIRAS

Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade não foi realizada em razão da suspensão das atividades dos Engenheiros Sem Fronteira em Goiânia.
Apesar de várias tentativas, ficou impossível a realização da mesma pela falta de parceria com a ONG.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Engenheiro sem Fronteiras se trata de uma Organização não Governamental (ONG) que visa realizar ações e
projetos baseados em engenharia com a finalidade social e apresenta como objetivo principal a melhoria da
qualidade de vida das comunidades e indivíduos em situação de necessidade, contribuindo para que os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) sejam alcançados. O engenheiro de alimentos atua em todas as etapas da
cadeia produtiva de produtos alimentícios, desde a seleção das matérias-primas até a distribuição do produto final,
garantindo ao consumidor um produto com qualidade e durabilidade, assegurando que o mesmo seja processado de
acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF¿s). Desta maneira, em parceria com a ONG o grupo
Pet Engenharia de Alimentos participará de ações que visam o Aproveitamento Integral de Alimentos (AIA) como
forma de beneficiar a comunidade.

Objetivos:
Realizar projetos ligados à atuação do engenheiro de alimentos no âmbito da utilização racional de recursos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A metodologia adotada será adaptada de acordo com as demandas levantadas pela ONG Engenheiro sem
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Fronteiras. 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:
Pretende-se desenvolver projetos e ações sociais que favoreçam as necessidades de comunidades em estado de
atenção. Possibilitar aos membros do grupo PET EngAli a ampliação dos conhecimentos adquiridos na graduação,
por meio da aplicação de métodos que envolvam o processamento de alimentos e desenvolvimento de consciência
social enquanto profissionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atuação do grupo será avaliada através de feedbacks, ao relacionar os pontos positivos, bem como elucidar as
criticas e pontos fracos de cada petiano. Também será realizado um feedback da equipe da ONG Engenheiros Sem
Fronteiras.

Plenamente desenvolvido

Atividade - Minicurso em Abrigos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi realizada no abrigo Amigos de Sempre, em Aparecida de Goiânia (Goiás), para os profissionais da
cozinha. Contou com o levante de dados, realizado pelos petianos, referentes ao abrigo, para entender melhor sua
estrutura e funcionamento. Com isto, foi possível perceber que havia grande quantidade de doações de alguns
alimentos específicos, no caso, abobrinha e cenoura, que o abrigo não conseguia armazenar nem utilizar toda a
quantidade de alimentos. Para solucionar o problema encontrado, os alunos estudaram e preparam um material,
contendo uma forma de conservar estes alimentos, desenvolvendo suas capacidades de solução de problemas. No
dia da atividade, um grupo de alunos foi responsável por transmitir aos funcionários, não apenas os métodos de
conservação, como também noções básicas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), auxiliando tanto o abrigo, com
suas dificuldades, quanto aos alunos a melhorarem sua forma de transmitir conhecimentos. Enquanto outro grupo
integrava com os moradores do lar, conversando e dançando, demonstrando aos petianos a importância de trabalhos
sociais e quanto podem ajudar o próximo através do mesmo. Para os membros do grupo PET Engenharia de
Alimentos essa atividade permitiu a aplicação de conhecimentos aprendidos ao longo do curso, de forma prática,
bem como a contribuição para formação de valores, nos alunos, através do trabalho voluntário. Os resultados foram
apresentados no 16 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (Conpeex): LEITE, Isac Oliveira; BARBOSA,
Alessandra Rodrigues; PAIVA, Ana Cristina Souza de Jesus; SILVÉRIO, Loren Ramos; SILVA, Márcia Cristina
da; BORGES, Mikaelly Veigas; LISBOA, Rafael de Castro; SOUZA, Adriana Regia Marques de. Importância de
atividades sociais para o desenvolvimento de valores em estudantes universitários. In16º Congresso de Pesquisa,
Ensino e Extensão, Goiânia, 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

50 15/05/2019 30/06/2019
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Descrição/Justificativa:
O curso de Engenharia de Alimentos abrange várias áreas de atuação, entre elas higienização e conservação de
alimentos. Devido à quantidade imprevista de doações de alimentos nos abrigos, uma maior necessidade de
segurança alimentar por se tratar de idosos e a quantidade de refeições servidas diariamente, os petianos estudaram
a respeito das Boas Práticas de Fabricação e métodos de conservação de alimentos para solucionar os problemas
encontrados pelo abrigo e realizar o minicurso para ajudá-los nessas questões.

Objetivos:
Promover às profissionais da cozinha do abrigo, conhecimentos relacionados às boas práticas de fabricação,
métodos de conservação e aproveitamento de alimentos. Assim como, estimular a interação dos petianos com os
idosos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo foi dividido em dois, sendo uma parte direcionada para realizar o minicurso com as cozinheiras e a outra
parte ficou responsável pela interação com os idosos. Na cozinha se iniciou com boas práticas de fabricação:
higienização das mãos e vegetais, conservação e armazenamento de vegetais e legumes tendo como exemplo a
abobrinha. Foi ensinado o método de preparação de uma conserva de picles de abobrinha, cenoura e cebola,
utilizando integralmente os vegetais para servir de exemplo de conservação. Foram levadas receitas de
reaproveitamento de alimentos utilizando banana e abobrinha por terem o maior índice de perda pela quantidade de
doações recebidas, como exemplo foi servido um pão feito à base de farinha da casca de banana aos moradores e
funcionários do abrigo. Na interação com os idosos, foi promovido um momento de lazer através de música e troca
de experiências entre os petianos e os idosos.

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 do minicurso espera-se uma melhoria no conhecimento das cozinheiras referente à qualidade,
higienização, conservação e aproveitamento de alimentos, de modo aperfeiçoar as condições de vida dos moradores
do abrigo. Além de contribuir com a formação social, humana e profissional dos membros do grupo PET EngAli,
que além do trabalho voluntário, tiveram de se preparar para realização do minicurso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação foi feita por meio do feedback das cozinheiras e comentários dos idosos do abrigo, na qual foram
repassados em reunião aos participantes da atividade Minicurso em abrigos. Na reunião houve também feedback
dos participantes do grupo, relatando as experiências antes e depois da atividade.

Atividade - CURTA O CAMPUS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Curta o Campus é uma atividade desenvolvida pela PROEC ¿UFG (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) com o
objetivo de interagir com a comunidade externa à universidade mostrando o que é produzido por ela. O grupo PET
participou de 2 edições no ano de 2019. Na edição do primeiro semestre, foi realizada a atividade ¿Desvendando os
Alimentos¿, ação voltada especificamente para as crianças. O objetivo era adivinhar o alimento colocado em sua
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boca de olhos vendados, uma forma de saber se as crianças reconhecem os alimentos frequentemente consumidos
pelo sabor e incentivá-las a se alimentarem de forma mais saudável. Na edição do segundo semestre, foi levada a
atividade ¿Análise Sensorial de Alimentos¿, onde foram degustados produtos desenvolvidos nas pesquisas do
grupo. Os produtos levados foram: quibe com adição de resíduo de açaí, cookie com resíduo de castanha e ketchup
de melancia. A análise sensorial objetivou avaliar a aceitabilidade dos produtos pelo consumidor. Participaram das
2 ações, aproximadamente 250 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos. Com o Curta o Campus, pode-se
promover maior interação entre a comunidade externa com a comunidade acadêmica. Para os petianos, a atividade
mostrou a importância de apresentar o trabalho desenvolvido na universidade para a população, permitiu aos alunos
observarem o que mais atrai o público, utilizando, na prática, os métodos de análise sensorial estudados. O Curta o
Campus não foi publicado em eventos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

30 01/04/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade tem o intuito de promover a integração da comunidade externa com a Universidade levando a eles
atividades preparadas por alunos e servidores da instituição. A participação do PET é uma forma de levar o
trabalho desenvolvido pelo grupo para a comunidade, interagindo os petianos com a população. Na primeira edição
em que o PET participou, foi levada uma atividade voltada para as crianças com o apelo em alimentação saudável,
com o intuito de incentivá-las a se alimentarem de forma mais saudável tendo assim, melhor qualidade de vida e
saúde. No CONPEEX, foi levada uma atividade para todos os públicos, com produtos em que se pode trabalhar o
aproveitamento integral de alimentos.

Objetivos:
O Curta o Campus teve por objetivo promover interação entre a comunidade acadêmica e a população em geral por
meio de oficinas e demais atividades realizadas pela universidade. A participação do PET objetivou levar
atividades que interagem com a comunidade externa à universidade e mostrar o que é desenvolvido dentro do
grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em cada edição foi realizada uma oficina relacionada ao tema do evento. Na edição de outono, a atividade
realizada foi ¿Desvendando os Alimentos¿. Nesta, inicialmente, as crianças eram questionadas sobre os seus
hábitos alimentares e alimentação saudável. Em seguida elas foram vendadas e experimentaram algumas frutas e
verduras e tinham que adivinhar o que era pelo sabor e textura. Os petianos auxiliavam as crianças e avaliavam
suas respostas, gostou ou não, comparando com a resposta anterior, em relação aos hábitos alimentares. Na edição
do CONPEEX, a atividade realizada foi a ¿Análise Sensorial de Alimentos¿. Foram levados três produtos: quibe
assado com adição de resíduo de açaí, cookie com resíduo de castanha e ketchup de melancia. Os produtos foram
elaborados por meio das pesquisas desenvolvidas pelo grupo e levadas para o Curta o Campus para que, além de
avaliar a aceitabilidade de tais produtos, pudesse ser mostrado ao público o que é produzido dentro 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:
Com o Curta o Campus foi possível promover interação da comunidade acadêmica com a população externa por
meio de atividades e oficinas para toda a família. Atividades realizadas para sociedade é uma forma de devolver o
que a universidade produz para a população. Na edição de outono, a atividade realizada pelo PET incentivou as
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crianças a consumirem frutas e verduras, além de desmistificar que alimentos saudáveis são ruins, uma vez as
crianças julgam os alimentos sem experimentá-los. Já na edição CONPEEX, a análise sensorial pôde mostrar ao
público novos produtos desenvolvidos por alunos durante a pesquisa, além de mostrar que toda parte do alimento
pode ser utilizada, reduzindo assim o desperdício dos mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada durante reunião administrativa por meio de Feedback. Foi exposto pelo grupo as opiniões e
sugestões sobre a atividade e os comentários realizados pelas pessoas que participaram da atividade. Com isso, foi
possível avaliar os pontos a serem aprimorados na atividade, além de discutir o impacto social em participar de
atividades promovidas para a população externa à universidade.

Atividade - INFORMATIVO DA ESCOLA DE AGRONOMIA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Informativo da Escola de Agronomia surgiu para facilitar o acesso, aos alunos e funcionários da Escola de
Agronomia (EA), sobre informações acerca da Unidade Acadêmica. A atividade permite o contato com todas as
áreas da Escola, além do conhecimento de grupos de pesquisa, extensão e de estudos, dos cursos de Engenharia de
Alimentos, Agronomia e Engenharia Florestal. Por meio do Informativo foi possível divulgar mais sobre o grupo
PET, pois o último tópico de cada edição é sempre dedicado ao grupo. Foram produzidas quatro edições neste ano,
sendo duas por semestre. Foi feita divulgação na página na internet do PET EngAli, redes sociais, e-mail dos
alunos e professores, além de divulgação através de edições impressas e dispostas em vários prédios na faculdade,
o que permitiu que alunos de outros cursos também tivessem acesso à essa atividade. O informativo permite ao
PET estar sempre atualizado sobre o que acontece de relevante na Escola de Agronomia, pois é necessário que o
grupo estude as informações e levem ao público aquilo que seja mais importante, facilitando o acesso às notícias.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Informativo da Escola de Agronomia (EA) é um meio para difusão de notícias acerca da Escola de Agronomia.

Objetivos:
O Informativo tem como objetivo promover que os alunos da Escola de Agronomia (cursos de Engenharia de
Alimentos, Agronomia e Engenharia Florestal) tenham acesso a informações relevantes sobre o ambiente em que
estão inseridos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os membros do PET EngAli farão sugestões de temas para a publicação e, também, deverão escrever sobre o
assunto. O Informativo será publicado bimestralmente no site do PET EngAli e anexado ao mural do PET
localizado no Setor de Engenharia de Alimentos da UFG, além de distribuído em todos espaço acadêmico da UFG.

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 promover a integração dos discentes, docentes e funcionários da EA, através da troca de informações
relevantes destes, além disso, promover também uma abordagem de temas que sejam interessantes a todos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita através de feedbacks do grupo nas reuniões administrativas e pelos discentes, docentes e
funcionários que receberam a cartilha.

Atividade - PROCESSO SELETIVO

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Processo Seletivo é uma atividade realizada semestralmente pelo grupo, na qual conta com uma comissão e uma
banca avaliadora composta por um egresso do PET Engenharia de Alimentos, um professor do curso Engenharia de
Alimentos, o tutor do grupo e dois petianos efetivos. O processo visa selecionar entre os participantes, o perfil que
melhor se encaixa ao grupo PET Engenharia de Alimentos. A realização da atividade se faz necessária visto que o
grupo possui uma alta rotatividade dos membros e manter o grupo com o número mínimo de 12 membros é
fundamental para o bom andamento das atividades e cumprimento das normas. A divulgação do processo seletivo
foi realizada através dos recursos virtuais (site e redes sociais do grupo), cartazes pela instituição e verbalmente nas
salas de aula. Além da divulgação do processo seletivo, foram realizadas postagens de como estão os egressos no
mercado de trabalho e área acadêmica, bem como divulgação das atividades realizadas para despertar o interesse
dos alunos para participar de tal. No final da atividade foram selecionados participantes que demonstraram
comprometimento e potencial de trabalhar pela evolução do grupo. A atividade promoveu a integração dos petianos
com os demais alunos do curso, objetivando despertar o interesse deles para participarem do grupo. No primeiro
semestre foram aprovados sete candidatos, e no segundo semestre, quatro. A atividade foi avaliada de acordo com
o desenvolvimento e cumprimento de tarefas de cada membro durante a execução do processo seletivo e através de
feedbacks da banca avaliadora e dos membros aprovados.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

600 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Manter o vínculo de 12 integrantes ativos no grupo é de grande importância para o andamento das atividades
promovidas pelo grupo, pela rotatividade de membros o processo seletivo é pensado para selecionar discentes do
curso que estejam dispostos e que possam estar comprometidos com os projetos desenvolvidos. Tendo em vista a
admissão da nova equipe e a adaptação dos membros, será realizado um apadrinhamento para recepcionar e
integrar os selecionados, o qual será feito por um membro já efetivo do grupo.

Objetivos:
Selecionar novos membros, a fim de acrescentar, colaborar, e somar nas atividades do grupo. Assim como, através
do apadrinhamento dos novos membros, promover a integração e adaptação dos mesmos à equipe.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Após aprovação do edital de seleção pelo Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), serão abertas
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as inscrições para a seleção de novos membros. Onde o cronograma e todas as informações da atividade constarão
no mesmo. 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:
Admitir de forma satisfatória os membros que apresentarem maior potencial e comprometidos á trabalharem em
prol do grupo. Bem como, promover a integração e maior adaptação à rotina e atividades promovidas.

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 de andamento
e pós-atividade, abertos a críticas construtivas e sugestões para melhoria do processo futuramente.

Atividade - DESPERTANDO SEUS SONHOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Despertando Seus Sonhos é uma atividade de extensão, realizada em colégios de ensino médio da rede pública
de Goiás, onde são demonstrados aspectos importantes sobre a Universidade Federal de Goiás. O objetivos da
atividade é auxiliar os jovens a conhecer as oportunidades oferecidas pela UFG, bem como sanar suas dúvidas
sobre os cursos e também sobre as formas de ingresso. A atividade foi realizada em nove colégios, atendendo mais
de 1200 alunos. Em parceria com o Pet Matemática e o PET Geografia, foi possível explanar sobre as formas de
atuação da UFG na tríade ensino, pesquisa e extensão. Para divulgação do curso de Engenharia de Alimentos,
foram distribuídos folders, apresentando o curso, além de materiais expositores como banners e realização de uma
dinâmica de interação com os alunos. Através da atividade espera-se que os alunos tenham um maior entendimento
em relação ao ensino superior, e em específico à UFG, e que tenham um maior entusiasmo para ingressar em
cursos superiores. A atividade, além de promover a extensão, proporciona aos grupos PET¿s participantes um olhar
diferente, sobre a realidade dos jovens do ensino médio. A atividade foi apresentada no 160 Congresso de ensino,
pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Goiás: PAIVA, Ana Cristina Souza de Jesus; SOUZA, Adriana
Régia Marques de.; BARBOSA, Alessandra Rodrigues; GUIMARÃES, Ana Paula Nogueira; GUIMARÃES,
Catharina Pinheiro; SOUSA, Eduardo Brauno de; ROCHA, Laryssa Orrany Rodrigues; SILVERIO, Loren Ramos;
NERI, Louranne Rodrigues; MENDES, Marcelo Felipe da Costa; SILVA, Márcia Cristina da;, BORGES¹,
Mikaelly Veiga; FREITAS¹, Paula Luiza Batista de; QUEIROZ, Diego Leonardo Amâncio; LISBOA ,Rafael de
Castro; SILVA FILHO, Roberto Braz da; LIMA, Vanessa Bezerra. Despertando Seus Sonhos: um projeto de
incentivo aos jovens de colégios públicos de Goiás para ingressar no ensino superior. In: Congresso de Pesquisa,
Ensino e Extensão, 16. XVI CONPEEX: Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável,
2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Despertando Seus Sonhos é uma atividade que será executada em parceria com outros grupos do Programa de
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Educação Tutorial (PET) da UFG, a fim de, demonstrar a importância em cursar o ensino superior, para alunos das
escolas da rede pública e privada de ensino, apresentando aos estudantes as oportunidades oferecidas pela
Universidade Federal de Goiás (UFG) e diversas informações em relação à mesma.

Objetivos:
Estimular o interesse dos estudantes da rede pública e privada em cursar o ensino superior, contribuindo nas suas
escolhas de curso e esclarecendo dúvidas sobre a universidade assim como, as oportunidades que ela oferece. Além
de promover a integração entre os grupos PET¿s da UFG.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada em escolas estaduais e municpais, da rede pública da região metropolitana de Goiânia, através de
exposições, dinâmicas e/ou esclarecimentos sobre a Universidade e o curso em questão. 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?

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 alunos tenham um maior conhecimento sobre a universidade e os cursos que forem apresentados,
além de mostrar a importância de ingressar em um curso superior e assim, ter uma boa execução da atividade.
Além de possibilitar aos grupos PET¿s participantes, com o desenvolvimento da atividade de extensão, o
fortalecimento do trabalho em grupo e a interação entre eles.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por meio de fichas de avaliação aplicada aos alunos, em relação aos esclarecimentos,
desenvolvimento da atividade e interesse dos mesmos a respeito do assunto.

Atividade - CIÊNCIA ITINERANTE

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Ciência Itinerante é uma atividade em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho,
Ciência e Tecnologia (Sedetec), uma parceria com a prefeitura de Goiânia, na qual leva atividades de cunho
científico para crianças de escolas públicas, a fim de realizar a divulgação da Engenharia de Alimentos e levar tal
conhecimento à essas crianças. A atividade foi realizada em cinco escolas do ensino fundamental, atendendo mais
de 1000 alunos. No primeiro semestre, foram desenvolvidas atividades interativas, que despertavam o interesse das
crianças, como: fluído não Newtoniano, teste do repolho roxo, teste do tato, etc. Todas estas atividades eram de
cunho científico, porém adaptadas a serem trabalhadas com as crianças. No segundo semestre, foi apresentado o
túnel dos sentidos, no qual as crianças passaram por testes de cada sentido: visão, tato, audição, olfato e paladar.
Em cada estação, uma ficha de avaliação era preenchida, para ser feito posteriormente a coleta de dados e o
feedback. Esta atividade proporcionou uma maior socialização entre os membros do grupo, ao trabalhar com
crianças de uma ampla faixa etária de idade. Além disso, proporcionou melhoria no aprendizado dos alunos que
participaram, pois os ajudou a desenvolver e aprender sobre os cinco sentidos.
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Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

50 10/02/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Ciência Itinerante é uma atividade dentro do Ciência POP organizada pela Prefeitura de Goiânia com intuito de
promover a popularização da ciência, no qual são escolhidas pelo mesmo, a data, horário e o local da atividade. O
intuito é desenvolver o interesse dos alunos do ensino infantil pela ciência de alimentos, através de estações
expositivas contendo os cinco sentidos.

Objetivos:
Promover o aprendizado básico da ciência de alimentos para os alunos do ensino infantil de uma forma didática.
Além de auxiliar na formação cidadã dos integrantes do grupo, através da integração e troca de experiências com os
alunos do ensino fundamental.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo desenvolveu uma atividade em escolas de Goiânia. Nessa atividade as crianças passaram por estações,
onde foi desenvolvido um experimento de cada sentido, juntamente com as mesmas. A primeira estação foi a visão,
onde mostrou-se aos alunos a imagem de alguns alimentos e eles teriam que tentar adivinhar. A segunda estação foi
a do tato, onde colocou-se em uma caixa fechada alguns alimentos, e as crianças colocavam a mão em uma
abertura da caixa e tentavam adivinhar qual alimento era apalpando-os. A terceira estação foi a audição, onde
levou-se sons conhecidos de alimentos (por exemplo, barulho de água), e com fones de ouvido colocava os sons
para as crianças ouvirem e tentar adivinhar o que era. A quarta estação foi o olfato, onde foi colocado alimentos em
potes fechados e com furos, e os alunos cheiravam e tentavam adivinhar o que tinha dentro. A quinta e última
estação foi a do paladar, foi entregue para as crianças experimentarem soluções de água com sal e água com limão,
e elas diziam se era uma bebida azeda, salgada, amarga ou doce.

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:
Esta atividade proporcionou uma maior socialização entre os membros do grupo, ao trabalhar com crianças de uma
ampla faixa etária de idade. Além disso, proporcionou melhoria no aprendizado dos alunos que participaram, pois
os ajudou a desenvolver e aprender os cinco sentidos, e a intensificar suas habilidades nos sentidos separadamente,
como também a importância dos mesmos. Nesse âmbito, espera-se que haja resultados ao mostrar a importância
dos alimentos trabalhados em cada estação.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A metodologia de avaliação da atividade será feita por meio dos resultados obtidos pelos alunos, uma vez que
foram feitas fichas de cada estação com o feedback de cada crianças, obtendo-se assim os erros e acertos dos
mesmos.

Atividade - PET CULTURAL

Avaliação:
Plenamente desenvolvido
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Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O PET Cultural é um atividade que leva entretenimento a Universidade, por meio de apresentações culturais,
visando a integração entre a comunidade universitária da Escola de Agronomia. Foram realizadas quatro edições:
Oficina de Yoga e Meditação, Show musical (com uma banda formada por discentes da Engenharia de Alimentos),
Uma dupla sertaneja e o Arraiá do PET contando com a participação total de aproximadamente 100 pessoas. Em
duas edições, show musical e Arraiá, o PET- EngAli contou com a participação da CIPPAL, empresa júnior da
Escola de Agronomia, do Centro Acadêmico da Engenharia de Alimentos e o GEPOA, grupo de estudo da
Engenharia de Alimentos. A atividade além de proporcionar um ambiente mais agradável e acolhedor, trouxe
diversidade dentro da Escola de Agronomia, estimulando a aprendizagem e desenvolvimento pessoal, pois a cultura
é a somatória de tradições, costumes e valores de uma população, que é de extrema importância para o
desenvolvimento da sociedade. A atividade traz ao PET uma oportunidade de trabalhar e se relacionar com outros
grupos, estimulando uma boa formação social e cultural dos participantes. A atividade distrai um pouco da área
acadêmica, e todo o estresse e ansiedade que a acompanha, contribuindo para o bem estar mental do PETiano. A
atividade foi apresentada no 160 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), da Universidade federal
de Goiás: SOUSA¹, Eduardo Brauno de; LIMA², Vanessa Bezerra; BORGES², Mikaelly Veiga; LISBOA², Rafael
de Castro; SILVERIO², Loren Ramos; FREITAS², Paula Luiza Batista de; BARBOSA², Alessandra Rodrigues;
SOUZA³, Adriana Regia Marques de. CULTURA COMO MEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A QUALIDADE
ACADÊMICA NA ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. Banner. In: 160
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Goiânia. 2019

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A cultura é a somatória de tradições, costumes e valores de uma população, sendo muito importante para o
desenvolvimento da sociedade. Sendo assim, o PET Cultural é uma iniciativa onde serão realizadas amostras
culturais, sejam elas apresentações de música, dança e filmes, para propagar a arte e também oferecer um momento
de distração e alegria entre os discentes, docentes e funcionários da Universidade.

Objetivos:
Fazer um momento de integração entre os discentes, docentes e funcionários da universidade, além de difundir
mais a cultura neste meio, além de proporcionar momentos de distração e descanso dentro da faculdade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas três (3) edições por semestre, onde serão realizadas apresentações de música, dança ou filmes em
um espaço previamente reservado. Além disso, será feita a divulgação através de cartazes e pela internet. Para
facilitar a identificação dos membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão

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:
Despertar o interesse do público para amostras culturais, além da integração destes com um momento de
descontração e diversão na universidade. E também, desenvolver as habilidades dos petianos, através do contato
com os outros alunos, como o relacionamento e comunicação.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita pelo público através de fichas de avaliação para saber seu nível de satisfação de cada evento,
além disso, poderão fazer propostas para os próximos eventos a serem realizados.

Atividade - PESQUISAS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Essa atividade contribui para o objetivo do Programa de Educação Tutorial, seguindo a tríade de Pesquisa, Ensino e
Extensão, colaborando para uma formação de excelência dos petianos, onde eles tiveram a oportunidade de
vivenciar e ter mais contato com laboratórios, conhecimentos técnicos e práticos, desenvolvendo e aprimorando
habilidades desde o planejamento e execução de projetos de pesquisa à escrita de artigos. Além de estar
contribuindo para a ciência e tecnologia de alimentos, promovendo uma maior visibilidade a sociedade através da
implementação de pesquisas e transmissão de conhecimentos e exposição das pesquisas em Congressos. Foram
realizadas pesquisas durante os dois semestres de 2019, tendo a participação direta de todos os petianos. Foram
conduzidas duas linhas de pesquisa, sendo elas de desenvolvimento de novos produtos e reaproveitamento de
alimentos. No primeiro semestre foram desenvolvidas as pesquisas ¿Desenvolvimento e aceitação sensorial de
massa de coxinha de batata doce incorporada com farinha de casca de banana¿, ¿Desenvolvimento de Barra de
cereal elaborada com resíduos de castanhas¿, ¿Bolos Veganos¿, ¿Desenvolvimento de produtos de panificação
elaborados com resíduo de cerveja (malte)¿, ¿Influência da cor e aroma na identificação do sabor do iogurte¿,
¿Caracterização da farinha de broto de bambu¿ e ¿Caracterização físico química e reológica de suco de Melancia
(Citrillus lanatus) de diferentes cultivares¿. No segundo semestre foram desenvolvidas as pesquisas
¿Desenvolvimento do Ketchup a base de melancia¿, ¿Caracterização físicas em diferentes espessuras de biofilme a
base de gelatina¿, ¿Desenvolvimento de Cookie elaborado com resíduos de castanhas¿, ¿Desenvolvimento de
Quibe elaborado com resíduo de açaí¿ e ¿Influência do escaldamento na aceitabilidade de pão de queijo¿. Foram
realizadas parcerias com a Fast Açaí e NutBavaria, para a doação de resíduos industriais para o desenvolvimento
dos novos produtos. Além do contato com professores de outras instituições e pesquisadores de outros estados.
Desta maneira, os petianos puderam obter uma maior rede de contatos e reconhecimento das pesquisas,
proporcionando além do crescimento profissional e experiência práticas, uma valorização para as atividades. A
atividade foi avaliada desde o planejamento, escolha de tema, até a execução através de feedbacks dos petianos
durante as reuniões administrativas. Cada petiano pode desenvolver um senso observador, ajudando o colega com
críticas e sugestões construtivas. Foram publicadas as seguintes pesquisas: Alessandra Rodrigues Barbosa;
Louranne Rodrigues Neri; Adriana Régia Marques de Souza; Miriam Fontes Araujo Silveira; Maria Ássima Bittar
Gonçalves; Deivis de Moraes Carvalho. Caracterização físico química e reológica de suco de Melancia (Citrillus
lanatus) de diferentes cultivares. 2º Congresso Luso-Brasileiro de Horticultura, Goiânia, 2019. Lisboa, Rafael de
Castro; Barbosa, Alessandra Rodrigues; Azevedo, Allana Alves; Paiva, Ana Cristina Souza de Jesus; Guimarães,
Ana Paula Nogueira; Guimarães, Catharina Pinheiro; Queiroz, Diego Leonardo Amâncio; Sousa, Eduardo Brauno
de; Rocha, Laryssa Orrany Rodrigues; Silvério, Loren Ramos; Mendes, Marcelo Felipe da Costa; Silva, Márcia
Cristina da; Borges, Mikaelly Veiga; Freitas, Paula Luiza Batista de; Filho, Roberto Braz da Silva; Lima, Vanessa
Bezerra; Souza, Adriana Régia Marques de. Desenvolvimento e aceitação sensorial de massa de coxinha de batata
doce incorporada com farinha de casca de banana. 16º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Goiânia, 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

2000 02/01/2019 31/12/2019
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Descrição/Justificativa:
As pesquisas são uma forma de aprimorar o desenvolvimento científico e acadêmico de seus participantes. Dessa
forma serão realizadas, duas pesquisas pelo grupo, sendo uma sobre as características de bambus comestíveis e
outra sobre desenvolvido de novos produtos. O bambu é uma monocotiledônea pertencente à família Poaceae,
sendo que no Brasil encontra-se a maior diversidade de espécies dessas plantas, possuindo grande importância
econômica. Estudar as características e o processamento dessas plantas. 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 um novo produto para atender as necessidades da comunidade externa
e interna a Instituição de Ensino.

Objetivos:
Estudar as características de brotos de bambu e suas aplicações tecnológicas para a indústria de alimentos, além
desenvolver novos produtos que satisfaça as necessidades da comunidade, bem como fazer análise sensorial deste
com os discentes do curso. A realização de pesquisas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos é importante para
despertar nos petianos a curiosidade, leitura de artigos, melhorar a escrita, além de demonstrar uma possível
carreira a ser seguida.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será realizada uma revisão de literatura para identificar as bases teóricas e científicas para realização de cada
pesquisa. Após 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, cientifico 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 - MURAL DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O mural foi forma de divulgar e informar a comunidade acadêmica sobre as realizações do grupo PET, membros,
informativo da Escola de Agronomia e informações sobre o curso de Engenharia de Alimentos. O mural do PET foi
atualizado quatro vezes no ano, onde foram colocados fotos dos integrantes do grupo, fotos dos acontecimentos e
realizações do grupo e, o Informativo (jornal bimestral criado pelo grupo). Foram abordados conteúdos visuais de
maneira que chame a atenção, proporcionando aos alunos, técnicos, funcionários e ao corpo docente, um maior
conhecimento do PET, bem como suas atividades e informações relacionados à Escola de Agronomia. O mural
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aumentou a visibilidade do grupo entre toda comunidade acadêmica, o que proporcionou novas atividades em
parcerias com outros grupos de estudo da Instituição.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O mural do PET EngAli encontra-se no Setor da Engenharia de Alimentos na Escola de Agronomia e visa o
alcance dos estudantes e professores do curso. O mural será elaborado como uma ferramenta visualmente atrativa
para 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):
O mural será atualizado semanalmente com informativos relacionados ao curso de Engenharia de Alimentos e as
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:
Manter os graduandos do curso atualizados sobre as atividades realizadas pelo 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:
Em reuniões administrativas regulares será discutido o impacto do mural sobre a comunidade acadêmica.

Atividade - FEIRA AGRO CENTRO OESTE FAMILIAR

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O grupo PET Engenharia de Alimentos realizou um treinamento com os expositores e com o pessoal da praça de
alimentação da Agro Centro-Oeste 2019, que é uma feira de exposições da agricultura familiar, realizada na
Universidade Federal de Goiás (UFG), afim de garantir a qualidade dos produtos que foram comercializados.
Foram abordados temas como rotulagem de alimentos para os expositores de alimentos e Boas Práticas de
Fabricação (BPF) para os vendedores da praça de alimentação, e ao todo participaram dos treinamentos 30
agricultores familiares. Ao final de cada treinamento foi aplicada uma ficha de avaliação da atividade, para que os
participantes avaliassem o treinamento. Ocorreu uma grande troca de conhecimentos e experiências entre os
petianos e expositores, que expuseram suas dúvidas em relação aos seus produtos, contribuindo para a interação
entre os envolvidos e consequentemente, o aperfeiçoamento do aprendizado de todos. O trabalho foi apresentado na
¿XXVII Jornadas de Jovens Pesquisadores¿ da Associação de Universidade Grupo Montevidéu ¿ AUGM,
realizado em São Carlos (SP), de 23 a 25 de outubro de 2019: Mendes, Marcelo; Borges, Rhinery; Azevedo,
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Allana; Barbosa, Alessandra; Lima, Vanessa; Silveira, Miriam Fontes Araújo; Souza, Adriana Régia Marques de.
Capacitação de produtores de alimentos de assentamentos rurais do estado de Goiás. XXVII Jornadas de Jovens
Pesquisadores da Associação de Universidade Grupo Montevidéu ¿ AUGM. São Carlos (SP), 2019. Outros
trabalhos oriundos da atividade também foram apresentados no VIII Seminário Científico da Agro Centro oeste
Familiar: SILVA, M.C.da; LIMA, V.B.; MORAIS, A.F.de; SILVEIRA, M.F.A. NOÇÕES BÁSICAS DE BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E MÉTODOS DE CONSERVAÇÃO PARA EXPOSITORES DA AGRO
CENTRO-OESTE 2019. In: VIII Seminário Científico da Agro Centro oeste Familiar. Goiânia. 2019 MENDES,
M.F.C.; BORGES, R.B.R.; SANTOS, D.L.S.; SOUZA A.R.M. NOÇÕES DE HIGIENIZAÇÃO E
PROCESSAMENTO DE PICLES PARA EXPOSITORES DA AGRO CENTRO-OESTE FAMILIAR 2019. In:
VIII Seminário Científico da Agro Centro oeste Familiar. Goiânia. 2019

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A Agro Centro-Oeste consiste em uma feira de exposições da agricultura familiar do Centro-Oeste brasileiro que
acontece anualmente e é consolidado como um espaço em que os agricultores familiares, além de apresentarem sua
produção para a sociedade, discutem as iniciativas públicas para o desenvolvimento rural. Dentro da indústria
alimentícia, o engenheiro de alimentos exerce um papel importante durante o processamento de alimentos a fim de
assegurar a produção com qualidade e durabilidade, e não traga riscos à saúde do consumidor. Desta forma, o
grupo Pet Engenharia de Alimentos auxiliará os produtores participantes da Agro Centro-Oeste familiar com a
promoção de cursos de produção de alimentos, além de abordar noções básicas de boas práticas de fabricação,
rotulagem e formas de armazenamento.

Objetivos:
Orientar os produtores participantes da Feira quanto a noções de Boas Práticas de Fabricação aplicadas a produção
de alimentos e elucidar formas corretas de acondicionamento.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada com o auxilio de professores em cursos teóricos e práticos a ser definidos de acordo com
a necessidade dos produtores. 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:
Um melhor entendimento sobre BPF e métodos de conservação, tendo em vista a melhoria da qualidade dos
produtos que serão fabricados e expostos na feira, atendendo as legislações de segurança alimentar. Além disso,
proporcionar a integração entre os alunos e os expositores, por meio da troca de experiências entre os mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação desta atividade será realizada por meio de Feedbacks em reuniões administrativas a fim de possibilitar
a explanação das contribuições positivas que a atividade acarretou para os membros do PET EngAli, além de
salientar o desempenho individual de cada petiano.
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Atividade - CURSOS DE EXTENSÃO EM PROCESSAMENTO DE
ALIMENTOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os Cursos de Extensão em Processamento de Alimentos (CEPA) é uma atividade realizada para externa à
Universidade Federal de Goiás, na qual os participantes podem conhecer mais sobre a Engenharia de Alimentos e
aprendem com cursos teórico-práticos. No ano de 2019 foram ofertados cinco cursos: Pão e Biscoito de Queijo,
Bolos Veganos, Confeitaria, Processamento de Bolos e, Pães: Fermentação Natural. No total houveram 65
participantes. Os cursos de extensão geram a troca de conhecimentos, além de levar os conceitos e aprendizados
desenvolvidos no ambiente acadêmico à comunidade não universitária. Através de feedbacks, a grande maioria dos
participantes disseram que o conteúdo apresentado foi muito bom, e revelaram que suas expectativas em relação
aos cursos foram atendidas. Também foi mencionado que todos se sentiram capazes de reproduzir o que foi
ensinado e que fariam novamente outros cursos. Os participantes apresentaram várias sugestões de temas. Para os
petianos, a atividade proporciona o aprendizado com a comunidade, socializando e democratizando o
conhecimento, contribuindo dessa forma para a sua formação global. No âmbito social, através do contato com a
comunidade pode-se perceber o quanto o conhecimento acadêmico e profissional pode ajudar no atendimento às
reais necessidades das pessoas em relação ao processamento de alimentos. A Atividade foi publicado no XXIV
Encontro Nacional dos Grupos PET: Allana Alves de Azevedo; Loren Ramos Silvério; Marcelo Felipe da Costa
Mendes; Miriam Fontes Araújo Silveira; Adriana Régia Marques de Souza. CURSOS EM PROCESSAMENTO
DE ALIMENTOS NO ÂMBITO DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA. In: XXIV ENAPET: coesão e união, o PET
como instrumento de transformação. Natal. 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Os cursos de extensão, também intitulado como de Curso de Extensão em Processamento de Alimentos (CEPA),
será promovido pelo Programa de Educação Tutorial- Engenharia de Alimentos juntamente com professores da
Escola de Agronomia, e visa promover o conhecimento em processamento de alimentos, bem como práticas de
manipulação e noções de fabricação em alimentos.

Objetivos:
A atividade tem o objetivo de promover a comunidade externa noções básica de manipulação de alimentos. Além
de permitir a integração dos membros do grupo tanto com a comunidade quanto com os discentes de graduação,
pós-graduação e docentes da universidade.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os cursos de extensão serão realizados na Escola de Agronomia e ministrados através de uma apresentação teórica
e prática, cujo tema a ser definido estará associado à tecnologia de alimentos. 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 com a atividade disseminar o conhecimento de processamento de alimentos a comunidade externa, além
da integração dos discentes com os mesmos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada em dois momentos. Primeiramente através do preenchimento de feedback pelos
participantes da atividade, e depois será realizada o feedback em reunião administrativa para analisar os pontos
positivos e negativos da atividade para o grupo.

Atividade - Espaço das Profissões

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Espaço das Profissões é um evento anual da Universidade Federal de Goiás, cujo público alvo são estudantes do
ensino médio, sendo uma oportunidade para que conheçam a Instituição, os cursos ofertados e as habilitações que
são oferecidas gratuitamente. As unidades acadêmicas participam de salas interativas, onde os visitantes tem acesso
ao conhecimento de cada curso em específico. Cada curso apresenta experimentos, maquetes, e afins, com objetivo
de expor na prática o que cada curso realiza. O público em geral tem acesso as salas e dialoga com monitores sobre
a graduação, tirando assim, suas dúvidas. O Pet Engenharia de Alimentos, a pedido da Coordenação do Curso,
atendeu na sala interativa do curso de Engenharia de Alimentos, mais de 500 pessoas, contando com a presença de
estudantes de várias idades e cidades. Dentre tantos estudantes atendidos, é importante citar a participação de um
grupo de deficientes visuais. A inclusão de pessoas com deficiência na universidade é oportunizar um futuro
melhor para todos. A atividade desenvolvida pelo PET durante o evento foram testes para detecção de fraudes em
alimentos. Foram executados testes de detecção de adição de amido na maionese, dois testes de detecção de fraude
do leite e a detecção de fraude no mel. Foi demostrado de forma simples e objetiva aos visitantes da sala, qual o
papel do Engenheiro no controle de qualidade. Para o PET é de grande importância buscar formas para o aumento
do interesse pela graduação em Engenharia de Alimentos, e o Espaço das Profissões apresentou a possibilidade de
uma maior interação com a comunidade externa, buscando uma melhor visibilidade para o curso e para a
Universidade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

30 07/05/2019 08/05/2019

Descrição/Justificativa:
O Espaço das Profissões atendeu, na sala interativa da Engenharia de Alimentos, mais de 500 pessoas, contando
com a presença de estudantes de várias idades e cidades diferentes, e contamos com a participação especial de
pessoas com deficiência visual. A sala interativa foi organizada com a realização de quatro experimentos: teste de
detecção de adição de amido na maionese, dois testes de detecção de fraude do leite, e a detecção de fraude no mel.
A realização dos experimentos e seus resultados demonstram a importância da Engenharia de Alimentos na
sociedade, despertando o interesse para o curso. Para o PET é de grande importância buscar formas para o aumento
de interesse pela graduação, tendo maior interação e trabalho em equipe, buscando uma melhor visibilidade para o
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curso. Tendo em vista levar nosso conhecimento à comunidade em aberto através do Espaço das Profissões,
ensinando através do experimento detecções de fraude, tendo em vista auxilio ao consumidor ao analisar o
alimento.

Objetivos:
A atividade tem como objetivo levar conhecimento sobre a graduação através da sala interativa no Espaço das
Profissões e despertar o interesse dos visitantes para o curso de Engenharia de Alimentos mediante os experimentos
de detecção de fraudes em alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada em quatro estações, onde os Petianos se dividiram entre elas e em cada uma foi realizado
um experimento utilizando um determinado produto. Foram demonstrados de forma simples e objetiva aos
visitantes da sala interativa como fazer a detecção de fraudes em alimentos como leite, mel e ovos, informando
sobre permissões na legislação o, quando ocorre e porque daquela fraude, qual o papel do Engenheiro no controle
de qualidade para que não ocorra, a importância de um produto de qualidade.

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 desejamos ter almejado o interesse dos jovens pelo curso de Engenharia de Alimentos, podendo
aumentar o número de demanda de estudantes pelo curso na Universidade Federal de Goiás, levando informações
sobre a graduação, para que eles possam ter acesso ás áreas de atuação do Engenheiro de Alimentos evitando que
haja grande número de ingressantes no curso sem saber o que é de fato e tendo uma alta taxa de evasão.
Demonstrar a sociedade através dos experimentos a importância do profissional Engenheiro de Alimentos em seu
dia a dia e, consequentemente, uma maior visibilidade. Para os alunos do curso é de grande importância, pois
podem transmitir seus conhecimento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade foi realizada através de um feedback pelo grupo na reunião semanal do PET, onde foram
expressados as opiniões sobre a atividade. Resultando em pontos de vistas positivos e observações quanto ao
aumento de visitantes na sala interativa.

Atividade - ATIVIDADES DE CUNHO COLETIVO

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O grupo Pet Engenharia de Alimentos participou de todos os eventos que envolveram discussões sobre o Programa
de educação Tutorial, no ano de 2019. As participações no 16 Conpeex ¿ Congresso de Ensino, Pesquisa e
Extensão, da Universidade Federal de Goiás (evento interno na UFG onde os grupos apresentam seus trabalhos),
Interpet ¿ Encontro Local dos Grupos Pet¿s, realizado na UFG, VI Ecopet ¿ Encontro dos Grupos Pet¿s do Centro
Oeste (realizado na Universidade do Mato Grosso, em Cuiabá) e XXIV Enapet ¿ encontro Nacional dos Grupos
PET¿s (realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal), trouxeram para os petianos uma
visão mais abrangente do Programa, o que os estimulou a trabalhar mais e melhor a cada atividade. Conhecer a
beleza do programa se faz necessário para a valorização do mesmo e nada melhor que uma reunião com outros
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petianos para que essa chama se fortaleça a cada dia. Foram apresentados trabalhos em todos os eventos, tanto no
formato oral, quanto em banners.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Os membros do grupo participarão de atividades específicas do PET: CLAA (reuniões mensais realizadas na
reitoria, com discussões acerca dos PET¿s da UFG), INTERPET (Encontro dos grupos PET¿s da UFG), ECOPET
(Encontro dos Grupos PET¿s do Centro-Oeste) e ENAPET (Encontro Nacional dos Grupos PET¿s), além da
participação do grupo no CONPEEX - UFG - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão.

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 realizadas
pelo grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos irão participar das discussões coletivas sobre o desenvolvimento e crescimento do programa, levando
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 - PLANTANDO O SABER

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Plantando o Saber é uma atividade de extensão realizada em parceria com Projeto de Extensão em Educação
Ambiental (PEED) do curso de Agronomia. Para os membros do grupo PET Engenharia de Alimentos essa
atividade permiteu a aplicação de conhecimentos aprendidos ao longo do curso de forma lúdica, bem como a
contribuição na sua formação cidadã. A atividade foi realizada na Escola Municipal de Educação Integral Retiro do
Bosque em Aparecida de Goiânia, Goiás para alunos do ensino fundamental. Foram desenvolvidas atividades com
o tema ¿Alimentação Saudável¿, passando conhecimento aos alunos de forma dinâmica e interativa, além de
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aprimorar habilidades de extensão e ensino dos petianos. A atividade foi apresentada em 2 eventos: 160 Congresso
de ensino, Pesqusia e Extensão (Conpeex), da Universidade Federal de Goiás e também no VI ECOPET (Encontro
dos Grupos do Programa de Educação Tutorial do Centro-Oeste), realizado na UFMT, em Cuiabá, e também
selecionada para publicação na Revista Pedagogia, da UFMT: SILVÉRIO, L.R.; SILVA, M.C.da; SOUSA, A.R.M.
de; SILVEIRA, M.F.A.; ASSUNÇÃO, S.G.S.; FALEIRO, H.T. A Importância da Educação Alimentar em Escolas
de Ensino Fundamental. In: Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, 16. XVI CONPEEX: Bioeconomia:
diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável, 2019. BARBOSA, Alessandra Rodrigues.; NERI,
Louranne Rodrigues.; BORGES, Renato Fernandes; SILVEIRA, Miriam Fontes Araújo; SOUZA, Adriana Régia
Marques de. Práticas de Higiene na Manipulação de Alimentos como Mecanismo de Manutenção da Saúde de
Crianças. In: Encontro dos Grupos do Programa de Educação Tutorial do Centro-Oeste, 6. Cuiabá, 2019. VI
ECOPET: Do chão do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia nasce a flor da luta e da (r)existência, 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), possui um projeto
intitulado como ¿Projeto de Horta Escolar¿, no qual realizam oficinas que ensinam o cultivo de legumes e
hortaliças em escolas da rede publica do município, essas oficinas são realizadas pela equipe técnica da Gerência
do Programa de Alimentação Escolar. O curso de Engenharia de Alimentos abrange várias áreas de atuação dentro
da indústria, com maior foco no processamento dos alimentos, sempre com o cuidado para que os produtos
cheguem ao consumidor com qualidade e durabilidade, e não traga riscos à saúde. Ao se processar um alimento, é
necessário que sejam realizados processos de acordo com as normas de Boas Práticas de Fabricação de Alimentos
(BPF¿s). A carência de conhecimento relacionado acerca desse tema é um dos fatores que facilitam a ocorrência de
Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA¿s), que são causadas por alimentos contaminados. Diante disto, o PET
EngAli realizará visitas em escolas que executam o Projeto de Horta Escolar com intuito de conscientizar e
proporcionar as crianças atendidas nessa instituição de ensino conhecimentos básicos relacionados a higiene e
manipulação de hortaliças, DTA¿s, 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 e adolescentes, relacionados à higiene,
doenças transmitidas por alimentos e fomentar uma discussão a cerca da importância de se alimentar
adequadamente. 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 de
ensino atendidas, incluindo a utilização de jogos educativos que fomentem a discussão a respeito dos temas
abordados. 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:
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
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consumo dos mesmos. Além de, proporcionar aos membros do grupo PETEngAli a ampliação de conhecimentos
adquiridos durante sua formação e desenvolvimento de consciência social enquanto profissionais.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada após sua execução, em reuniões administrativas, através de feedback, sugestões de
mudanças, críticas, bem como avaliar se todos os objetivos propostos foram alcançados.

Atividade - II ENCONTRO DE EGRESSOS DO GRUPO PET
ENGENHARIA DE ALIMENTOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O II Encontro de Egressos foi uma oportunidade dos atuais integrantes do grupo conhecerem um pouco dos que já
passaram pelo PETEngAli, reafirmando e se identificando com o perfil petiano e, para os egressos poder
reencontrar o grupo e compartilhar um pouco da sua trajetória. Na segunda edição do encontro de egressos
participaram 42 pessoas contando com professores e petianos egressos e atuais. O encontro possibilitou troca de
experiências entre os participantes, com muitas reflexões sobre a importância do PET na trajetória profissional dos
egressos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Encontro de Egressos busca ampliar o contato entre petianos e egressos do grupo, proporcionando troca de
experiências e contribuições na formação da identidade do PET em cada membro atual. Além de contribuir com
outras atividades que o grupo realiza, pois com a atualização dos contatos, posteriormente convites para palestras e
outras atividades podem surgir.

Objetivos:
Promover networking através da troca de experiências entre os petianos atuais e os petianos egressos além de
analisar o impacto que a participação no Programa de Educação Tutorial tem na vida de quem fez parte dele.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade compreende um momento de integração entre os participantes atuais do grupo e dos egressos. Essa
etapa é importante para que os laços entre todos se estreitem e facilite os relatos sobre como o Programa de
Educação Tutorial afetou a vida de cada um.

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:
Gerar uma rede de networking entre os petianos e egressos através da troca de experiências.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação pelo grupo irá ocorrer através de feedbacks passados nas reuniões administrativas e serão pontuados os
pontos positivos e negativos da atividade.

Atividade - MASTERPET

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O MasterPET foi realizado pelo grupo PET, em comemoração ao dia do Engenheiro de Alimentos. A atividade foi
dividida em dois momentos, no primeiro com graduandos do curso de nutrição e, no segundo, com a realização de
uma mesa redonda: O que te espera no mercado de trabalho?, destinado aos graduandos de Engenharia de
Alimentos. A atividade MasterPET foi realizada com integrantes do grupo PETNutrição (PetNut), proporcionando
o desenvolvimento dos sentidos (Olfato e Paladar) e sociabilidade entre grupos. Os petianos puderam observar na
prática os conhecimentos teóricos da matéria de Análise Sensorial, do curso de Engenharia de Alimentos, além da
integração entre os grupo PET. Para a realização da mesa redonda, foram convidadas três egressas de diferentes
grupos de estudo do curso de Engenharia de Alimentos. Cada egressa relatou sobre os conhecimentos adquiridos no
mercado de trabalho, como por exemplo, logística e marketing, o que impulsionou os alunos que estão iniciando o
curso ou, procurando vagas de estágio a não desistirem do processo e buscarem cursos complementares para terem
um diferencial profissional. O evento proporcionou aos petianos aprendizados de planejamento e execução de um
evento, assim como a importância da comunicação e relacionamento entre grupos do curso da Engenharia de
Alimentos. Como aspectos negativos destaca-se a quantidade de pessoas no evento. A falta de interesse dos atuais
graduandos em eventos, como palestras e conversas, trás um desânimo para os organizadores, mesmo sabendo do
impacto positivo que ações como essa podem trazer para os envolvidos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O MasterPET, será inspirado na versão de um talent show de culinária brasileiro. Uma competição na qual alunos
do curso de Engenharia de Alimentos terão que produzir o melhor prato vence. A atividade vai de encontro à
cultura dos participantes, e a forma de processamento caseiro inserida em cada uma, esta será realizada em
comemoração ao dia do Engenheiro de Alimentos a fim de expor uma das áreas de atuação.

Objetivos:
Integrar os graduandos, pós graduandos e professores do curso de Engenharia de Alimentos. Apresentar aos
participantes uma das diversas áreas que o profissional poderá atuar, e assim comemorar de maneira descontraída o
dia do Engenheiro de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em comemoração ao dia do Engenheiro de Alimentos. Será aberto um edital de seleção
dos participantes, explicando como será desenvolvido, o qual alunos da graduação, terão a oportunidade de
preparar um prato para os jurados. Os participantes receberão uma quantidade limitada de tempo para preparar o
prato. Os jurados saboreiam o prato e escolhem o melhor. Para facilitar a identificação do componentes do grupo
Pet Engenharia de Alimentos, todos os petianos participam da atividade uniformizados.
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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 discentes e docentes do curso de Engenharia de Alimentos, através da
comunicação e descontração. Além de estimular a participação dos graduandos em eventos promovidos pelo grupo.
Espera-se também propiciar nos participantes troca de experiências, encorajar a competitividade e melhoria da
sociabilidade entre os alunos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será medida de acordo com as fichas de avaliação dos participantes. Feedback em reuniões
administrativas.

Atividade - CICLO DE OFICINAS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Oficina é um método utilizado que cria e recria o pensamento baseado na forma horizontal da relação, estimulando
o saber a partir de materiais, métodos e diferentes formas de ensinar. O ciclo de oficinas foi uma iniciativa para
auxiliar os estudos em disciplinas do primeiro período que demandam muita atenção e prática em suas execuções.
A partir disso foram separados temas, dentro das disciplinas com maiores índices de reprovações, como
Laboratório de Física I, Álgebra Linear e Cálculo. Durante o ano, foram realizadas 5 oficinas com os respectivos
temas: Utilização de Calculadora Científica, Gráficos em Papel Milimetrado, Determinante e Escalonamento,
Propagação de Erros e Métodos de Integração. As oficinas foram divididas em dois momentos, teórico e prático.
Na primeira parte o conteúdo foi exposto pelos petianos com exemplos e, em seguida foi realizada a resolução de
exercícios para frisar o tema trabalhado e esclarecer dúvidas. As oficinas são uma forma de auxiliar o aluno nas
disciplina que, comumente, possuem maiores índices de reprovações, além de despertar seu interesse pelo curso.
Com os feedbacks dos participantes, foi percebido que as oficinas contribuíram positivamente na graduação, uma
vez que foi solicitado pelos alunos que elas fossem ofertadas com maior frequência. A atividade foi apresentada no
16º CONPEEX - Bioeconomia Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável, no ano de 2019:
GUIMARÃES, Ana Paula Nogueira; MENDES, Marcelo Felipe da Costa; AZEVEDO, Allana Alves; PAIVA, Ana
Cristina Souza de Jesus; QUEIROZ, Diego Leonardo Amâncio, ROCHA, Laryssa Orrany Rodrigues; FILHO,
Roberto Braz da Silva; SOUZA, Adriana Régia Marques de. OFICINAS COMO AUXÍLIO PARA AUMENTO
NO ÍNDICE DE APROVAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS. In: 16º CONPEEX -
Bioeconomia Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável, Goiânia. 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

400 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A oficina é uma ferramenta que permite o aperfeiçoamento didático do aluno, onde é realizada de forma inovadora,
pois é um sistema de aprendizagem aberto e dinâmico, permitindo uma troca de informações e conhecimentos. O
ciclo de oficinas permitirá aos alunos do curso de Engenharia de Alimentos construir melhor seus conhecimentos,
além da retirada de dúvidas acerca dos assuntos trabalhados nas disciplinas do curso.
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Objetivos:
Auxiliar os alunos da Engenharia de Alimentos com assuntos que tenham dificuldade durante a graduação e, assim,
procurar diminuir a taxa de evasão do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorrerá em forma de oficina, com temas pré-definidos de acordos com a necessidade dos discentes do
curso de Engenharia de Alimentos. 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?

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 contribuir com o curso de graduação, através da assistência aos alunos que tenham dificuldade em
assuntos abordados durante este, procurando assim, minimizar a taxa de evasão do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita através de fichas de avaliação aplicadas após a realização de cada oficina, onde será avaliado
também a relevância destas para cada participante. A avaliação do grupo será feita em reuniões administrativas,
sintetizando os dados recebidos das fichas de avaliação.

Atividade - Aproveitamento de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Cada brasileiro desperdiça, por ano, cerca de quarenta quilos de alimentos, gerando problemas ambientais e
econômicos. Com isso o Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos (PET - EngAli) pesquisou,
testou e desenvolveu formulações em que se utilizam integralmente os alimentos, afim de conscientizar a
população sobre aproveitamento destes. Dessa forma o grupo produziu formulações utilizando integralmente frutas
e verduras, e disponibilizou esses produtos em atividades de extensão do grupo. Os petianos buscaram soluções
para o desperdício de alimentos e com isto desenvolveram as seguintes formulações: doce da casca de melancia,
cocada de casca de melão, geleia e pão da casca de banana, biscoito e brigadeiro com uso integral da goiaba, bolo
da casca de abóbora, creme do talo de brócolis e assado da casca de chuchu. Os produtos foram e serão utilizados
em algumas atividades do grupo, possibilitando a realização de uma análise sensorial e levantamento de dados a
respeito da opinião da comunidade externa. Ao levar estes produtos para fora da universidade, há também a
conscientização das pessoas sobre o desperdício, e incentivo para utilização de alimentos de maneiras novas. Essa a
atividade permitiu o ganho de conhecimento técnico, prático e científico para os membros do grupo, além da
promoção do senso crítico dos mesmos, contribuindo assim para a formação global. Além disso, promoveu a
integração dos membros do grupo com a sociedade, levando conhecimento sobre aproveitamento integral de
alimentos. A atividade foi apresentada no VI ECOPET, em Cuiabá: Allana Alves de Azevedo, Marcia Cristina da
Silva, Ana Paula Nogueira Guimarães, Vanessa Bezerra Lima, Roberto Braz da Silva Filho, Milena da Silva Vieira,
Renato Fernandes Borges, Adriana Régia Marques de Souza. Projetos Sociais em educação Alimentar: Como
minimizar o Desperdício de Alimentos? In: VI Ecopet. Cuiabá. 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2019

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 16/12/2019 09:37:28 - Página 24 de 37

30 05/02/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Com a atividade é possível desenvolver pesquisas sobre produção e armazenamento de alimentos, afim de
conscientizar a população através de outras atividades do PET-EngAli, como o Ciência em Todo Lugar, Curta o
Campus e Minicurso em Abrigos com intuito de que estes também utilizassem todo alimento reduzindo, assim, o
desperdício.

Objetivos:
Realizar pesquisas sobre Aproveitamento Integral de Alimentos para complementar a formação acadêmica e
científica dos membros do Programa e cumprir com a responsabilidade social, através da interação entre os
petianos e a comunidade externa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi realizada nos laboratórios do Setor da Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia. Os
petianos pesquisaram previamente possíveis receitas e métodos de utilização integral de alimentos e, após isto,
realizaram testes para ver a possibilidade da utilização dos mesmos. Após as análises alguns dos produtos foram
levados para outras atividades do grupo para conhecer sua aceitabilidade pela população e assim conscientizar os
mesmos de que cascas, talos e folhas de alimentos podem sim ser utilizadas, reduzindo o descarte dessa parte tão
rica em nutrientes e que é menosprezada por grande parte da sociedade.

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 grupo produziu novos produtos através de partes de alimentos que seriam descartados, como o brigadeiro com o
uso integral da goiaba, doce da entrecasca de melancia e geleia da casca de banana. Desenvolvendo assim o
pensamento crítico e universal de um engenheiro de alimentos, que desenvolve novos produtos minimizando gastos
e desperdícios. Formando assim profissionais mais capacitados e de responsabilidade ecológica, além de promover
a integração com a sociedade e conscientizar a mesma sobre utilização integral de alimentos, evitando o
desperdício.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação foi realizada através de análise sensorial pela comunidade externa de alguns alimentos produzindo
avaliando a aceitabilidade dos mesmos pela sociedade. Dessa forma foi comprovado a aceitabilidade e necessidade
em se aproveitar todo alimento tanto pelos membros do grupo quanto pela população.

Atividade - VISITAS TÉCNICAS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Visitas técnicas são um recurso didático-pedagógico de grande relevância, pois nesse momento é possível aprender
e compreender os processos de uma indústria de alimentos, aprofundando conhecimentos relacionando os
conteúdos das diversas disciplinas com a prática do mercado de trabalho. Através da visita o acadêmico pode
vivenciar como é a rotina no ambiente profissional, bem como sanar suas dúvidas. O grupo PETEngAli realizou
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três visitas no ano de 2019: Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, no bambuzal da Escola de
Agronomia, e na indústria Gelnex. Outros alunos do curso de engenharia de alimentos também puderam participar
das visitas, contribuindo para uma maior integração, além de aumentar o interesse no curso, auxiliando na redução
da evasão universitária. As visitas técnicas trouxeram uma melhor visão da atuação profissional do engenheiro de
alimentos, além de ampliar a rede de contatos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

60 04/02/2019 31/12/2019

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:
A atividade tem como objetivo conhecer ambientes de atuação do Engenheiro de Alimentos, vivenciando processos
de uma indústria de alimentos, aprendendo sobre conhecimentos relacionando ao curso, e a prática do mercado de
trabalho, sendo uma complementação da formação acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As visitas foram realizadas no Instituto SENAI de Tecnologia em Alimentos e Bebidas, no bambuzal da Escola de
Agronomia e na indústria Gelnex, 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.
Promove uma extensão, onde os petianos podem criar uma rede de contatos com o locais visitados, além de
incentivo ao vivenciar contratações de egressos e cases de sucesso no mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação foi realizada através de feedback nas reuniões administrativas, com a participação de todos os petianos.

Atividade - CURSOS EXTRACURRICULARES

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os cursos extracurriculares são realizados pelo grupo PET buscando auxiliar na formação dos graduandos e
membros do grupo, com a finalidade de proporcionar um maior conhecimento aos mesmos, a partir da
apresentação de temas que são necessários não só para a vida acadêmica, mas também profissional. Também
permite uma maior interação entre os petianos e demais discentes do curso de engenharia de alimentos. No ano de
2019 foram realizados 5 cursos, a saber: Tabela nutricional e Rotulagem de Alimentos; Marketing Digital; Limpeza
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e Higienização (em parceria com a AQUALIS); Projeto de Pesquisa e, Cerimonial e Eventos. Todos os cursos
foram ministrados por docentes da UFG ou profissionais qualificados, com ampla experiência na área de atuação.
Para auxiliar os graduandos do curso de engenharia de alimentos, houve a participação dos mesmos em todos os
cursos. A metodologia foi feita a partir do planejamento e desenvolvimento da atividade, na qual cada participante
pode relatar os pontos positivos e negativos de cada curso. A partir daí, foi possível verificar, se os cursos
extracurriculares puderam auxiliar na formação acadêmica dos participantes.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Os cursos extracurriculares contarão com a participação dos membros do grupo juntamente com outros alunos do
curso de Engenharia de Alimentos, a fim de contribuir para um maior conhecimento dos mesmos, a partir de
técnicas que serão apresentadas, que vão além do que é visto na vida acadêmica.

Objetivos:
Contribuir para uma melhor formação acadêmica dos alunos, através da ampliação dos seus conhecimentos por
meio de apresentações de recursos que auxiliarão no mercado de trabalho.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através da demanda do próprio grupo será selecionado um tema para estudo. A atividade será realizada por um
profissional que tenha domínio do tema proposto.

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 do curso tenham um maior conhecimento a respeito dos assuntos retratados, e
uma visão melhor de como resolver os problemas que possam vir no mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizada por meio de fichas de avaliação aplicada aos participantes, em relação à metodologia, qualidade e os
objetivos alcançados do curso.

Atividade - Apresentação de Artigos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Na trajetória acadêmica, o aluno se depara com apresentações orais frequentemente, seja em trabalhos solicitados
por professores ou em um congresso. É perceptível a insegurança e medo de alguns alunos ao falar em público, e
em razão disso, o Programa de Educação Tutorial Engenharia de Alimentos (PETEngAli) promoveu a apresentação
de artigos, O objetivo da atividade foi o treinamento dos petianos para falar em público, bem como a organização
de slides para seminários. Os temas foram escolhidos pelos próprios petianos, além das apresentações de trabalhos
do grupo que foram apresentados em diferentes congressos. Após a apresentação, o grupo avaliou o petiano por
meio de notas nos quesitos: segurança, postura, voz, domínio do assunto, raciocínio, linearidade do pensamento e
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vocabulário. Houve também um momento de fala para que fosse frisado os pontos positivos e críticas construtivas
para cada petiano. Com as apresentações, foi adquirido maior confiança e segurança ao apresentar trabalhos
acadêmicos, em congressos e demais falas em público. A avaliação foi feita por meio de notas de cada
apresentação e discussão da importância de apresentar o trabalho ao grupo que, além de melhorar o desempenho
durante apresentações, desenvolve o senso crítico de cada um.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

50 22/07/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Durante o ano, os petianos fizeram apresentações com temas livres para que os demais membros o avaliassem.
Também foram apresentados os trabalhos que seriam levados em congressos para que o grupo contribuísse para a
apresentação e o petiano adquirisse mais confiança em sua fala. Com todas as apresentações, o grupo pode
melhorar seu desempenho durante apresentações.

Objetivos:
A apresentação de artigos tem como objetivo auxiliar o petiano a adquirir confiança e melhorar o seu desempenho
durante apresentações e falas em público.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foram realizadas apresentações com temas escolhidos pelos próprios petianos e apresentações de trabalhos do
grupo que fossem levados para congressos. Após a apresentação, todo o grupo tinha um momento de fala afim de
frisar os pontos positivos da apresentação e críticas construtivas. Também foi avaliado por nota os quesitos
segurança, postura, voz, domínio do assunto, raciocínio, linearidade do pensamento e vocabulário. As notas se
enquadravam entre ótimo, bom, regular ou ruim. Assim o petiano pode enxergar seus pontos forte em uma
apresentação e o pontos a serem melhorados.

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, com a apresentação de artigos, o petiano se sinta mais seguro e confiante ao apresentar trabalhos
acadêmicos e em congressos, desenvolvendo, como consequência, maior facilidade em falar em público.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação foi feita por meio das notas de cada apresentação e comentários sobre os pontos positivos e negativos
do petiano. Também foi discutido a importância de apresentar um trabalho para o grupo, pois além de melhor o
desempenho do aluno, assistir apresentações desenvolve o senso crítico de cada um.

Atividade - Oficinas nos Institutos Federais

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Com intuito de promover atividades extraclasses para os discentes, os Institutos Federais de Goiás (IFG) campus
Aparecida e Inhumas convidou o PET Engali para ofertar algumas oficinas. A rotulagem de alimentos é essencial
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para a comunicação entre produtos e consumidores. Daí a importância de as informações serem claras em cada
rótulo e poderem ser utilizadas para orientar a escolha adequada de alimentos. Em razão disso, no primeiro
semestre de 2019, o PET Engali ofertou uma oficina com o tema ¿Rotulagem de Alimentos¿, no IFG campus
Aparecida e Inhumas. Visto também a importância de inserir novos produtos no mercado e aproveitar
integralmente os alimentos afim de reduzir o desperdício dos mesmos, no segundo semestre de 2019 o grupo
ministrou no IFG campus Aparecida a oficina com o tema ¿A importância do Desenvolvimento de Novos Produtos
(DNP)¿, que contou com a parte prática onde foi desenvolvido produtos que utilizassem toda a melancia. Ao todo
participaram 90 discentes de ambos os institutos, na qual a grande maioria respondeu positivamente que a atividade
apresentou impacto na sua vida acadêmica. Com a conversa direta entre discentes dos IFG e petianos, a atividade
apresentou uma troca de experiências muito ampla, pelo fato que os discentes se sentiram mais à vontade
questionar sobre o assunto, para os petianos a atividade apresentou um crescimento pessoal, pela razão de buscar
conhecimento sobre rotulagem de alimentos e desenvolvimento de novos produtos e transmiti-la.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

100 01/04/2019 23/10/2019

Descrição/Justificativa:
Transmitir conhecimentos sobre rotulagem de alimentos, desenvolvimento de novos produtos e aproveitamento
integral de alimentos para alunos do ensino médio técnico dos Institutos Federais de Goiás.

Objetivos:
Agregação de conhecimento sobre os temas: Rotulagem de Alimentos e Importância de Desenvolvimentos de
Novos Produtos para os estudantes dos Institutos Federais de Goiás. Para o grupo teve o objetivo de buscar
conhecimento sobre os temas abordados e buscar transmiti-los da melhor forma, para melhorar a apresentação em
público.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
No primeiro semestre do ano de 2019, a atividade foi realizada no Instituto Federal de Goiás (IFG), campus
Aparecida de Goiânia e campus Inhumas com a oficina sobre Rotulagem de Alimentos. Foram preparados
materiais teóricos e práticos, com dinâmicas interativas com a finalidade de facilitar a aprendizagem, na qual foram
sanadas todas as dúvidas dos participantes sobre a Rotulagem de Alimentos. No segundo semestre de 2019, foi
realizada no IFG campus Aparecida de Goiânia a oficina sobre a Importância do Desenvolvimento de Novos
Produtos. Foi preparado um material teórico explicando o porquê desenvolver um novo produto e suas etapas. Em
seguida, teve a oficina prática em que foram desenvolvidos produtos a base de melancia: ketchup de melancia,
molho de melancia e doce da entrecasca da melancia. Neste momento também foram abordados os conceitos de
aproveitamento integral de alimentos.

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:
Teve melhoria para a educação dos discentes dos IFG campus Aparecida e Inhumas, pois eles puderam apreender
qual a importância da rotulagem de alimentos, quais são os itens obrigatórios em um rótulo, além de ter tirados
todas as dúvidas que possuíam sobre o assunto. Também puderam aprender sobre a importância de desenvolver
novos produtos e ver na prática a aplicação dos conceitos discutidos, além de trabalhar o aproveitamento de
alimentos.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi previamente apresentada para o grupo PET EngAli com a finalidade de sugestões para a melhoria
da apresentação, durante a atividade a avaliação externa ocorreu por meio do preenchimento de feedbacks pelos
participantes. Após a realização da atividade os resultados dos feedbacks foram discutidos em reuniões
administrativas.

Atividade - JOGOS PARA ENGENHARIA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O grupo PET Engenharia de Alimentos desenvolveu jogos que trabalham de forma simplificada conceitos básicos
abordados em disciplinas dos cursos de graduação em engenharia, como um meio facilitador de entendimento.
Foram utilizadas abordagens alternativas para ajudar o aluno a fixar conteúdos trabalhados pelos professores da
disciplina. O jogo confeccionado foi o dominó, para ser aplicados em três disciplinas, Fenômenos de Transporte 2,
Cinética de Processos Biológicos e Matérias Primas Agroindustriais. Para os discentes a atividade trouxe uma
forma de conhecimento mais dinâmica, auxiliando no entendimento do conteúdo e para os petianos, mais
conhecimento sobre os temas, pois foram necessários estudos profundos para elaborar o dominó. Participaram dos
jogos cerca de 100 discentes ao todo, na qual 93,4% dos alunos atendidos relataram que a aplicação do jogo
proporcionou um maior entendimento sobre os conceitos abordados.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
Novas ferramentas de ensino estão cada vez mais sendo inseridas no contexto da Engenharia com o objetivo do
aluno se tornar responsável pelo desenvolvimento de competências e habilidades, uma dessas metodologias é a
utilização de jogos educativos, uma vez que os mesmos são capazes de aproximar o contexto complexo de
problemas no campo da engenharia com o contexto de sala de aula tornando assim o processo de
ensino-aprendizagem mais eficiente. Com isso, o PET Engenharia de Alimentos irá desenvolver um jogo educativo
para auxiliar os alunos de graduação em matérias de engenharia.

Objetivos:
Desenvolver um jogo educativo para auxiliar os alunos do curso de Engenharia de Alimentos em matérias de
engenharia.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiramente, será feito um levantamento sobre as matérias a serem abordadas no jogo, e em seguida será
realizada a pesquisa de jogos que possam ser adaptados para transmitir o conteúdo definido e, com isso, inicia-se a
construção física do jogo.

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 com a construção do jogo contribuir para o ensino-aprendizagem dos conteúdos de engenharia do curso
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de Engenharia de Alimentos, além motivar os alunos por meio de atividades lúdicas e proporcionar uma
experiência prática que desenvolva habilidades e colabore com a compreensão de conteúdos específicos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita por meio de Feedbacks, sendo eles em reuniões administrativas pelos membros do grupo
PET EngAli e outro aplicado aos estudantes que utilizaram o jogo em determinadas disciplinas ao longo do
semestre e, a partir disso, pontuar a efetividade do método utilizado e, com isso, mensurar a importância da
inclusão desta atividade em nosso planejamento anual.

Atividade - CIÊNCIA NO PARQUE

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade foi realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Goiânia e a Pró Reitoria de extensão
(PROEC), dentro do projeto Ciência POP, no qual vários grupos da UFG foram convidados a participarem e
levarem o conhecimento científico para a sociedade, com exposições, experimentos e apresentações de trabalhos.
Os locais escolhidos para a realização das ações foram em razão do alto fluxo de pessoas. Durante o ano foram
realizadas 3 edições. A primeira edição da atividade foi desenvolvida num parque de Goiânia e o tema trabalhado
foi Você sabe o que você come? e Surpresa Deliciosa, onde no primeiro foram feitos testes de qualidades em
alimentos, desmistificando alguns mitos, e no segundo foi realizado uma análise sensorial apresentando à
população como é o procedimento na indústria de alimentos, sobre desenvolvimento de novos produtos. A segunda
edição foi realizada no Parque Mutirama, na qual os participantes participaram de uma análise sensorial para
¿Desvendar os Alimentos¿. A terceira edição foi realizada no Shopping Cerrado, e a atividade trabalhada foi o
¿Túnel dos sentidos¿. A população se mostrou bastante interessada na ação o que contribuiu para uma divulgação
das pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Educação Tutorial Engenharia de Alimentos. Foram atendidas
aproximadamente 550 pessoas na atividade. Com a atividade foi possível promover a integração dos petianos com
a comunidade externa, além de proporcionar a formação global com o desenvolvimento de pesquisas na área de
Ciências de Alimentos. A atividade foi apresentado no VI Encontro dos Grupos PET¿s do Centro Oeste: Silvério,
Loren Ramos; Barbosa, Alessandra Rodrigues; Moraes, Andressa Ferraz de; Rocha. Laryssa Orrany Rodrigues;
Souza, Adriana Régia Marques de Souza. Popularização da Ciência Através de uma Mostra de Análise Sensorial.
In: VI Ecopet: do chão do cerrado, do pantanal e da Amazônia, nasce a flor da (re) existência. Cuiabá. 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

200 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O Ciência no parque é um subprojeto do programa Ciência Pop, uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia, por meio
de sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) em parceria com a
Universidade Federal de Goiás, a fim de promover a popularização da ciência. O grupo PET, por meio de
atividades práticas irá realizar a divulgação do curso de Engenharia de Alimentos e do grupo.

Objetivos:
Popularizar e divulgar o curso de Engenharia de Alimentos, além de expandir o conhecimento sobre diversos
assuntos da área para a população.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada pelos petianos, através de exposições e atividades práticas relacionado a assuntos
específicos de acordo com a demanda da Sedetec, em diferentes locais como terminais de ônibus, parque, mercado
municipal entre outros. 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?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Através desta atividade, espera-se contribuir com a sociedade através da difusão de conhecimentos relacionados à
Engenharia de Alimentos, divulgar o curso além de uma oportunidade de aprendizado dos petianos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Realizada por meio de feedbacks em reuniões administrativas e também nos locais onde serão realizadas as
atividades.

Atividade - REUNIÕES ADMINSITRATIVAS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As reuniões administrativas ocorreram semanalmente e sempre com o objetivo de discutir assuntos pertinentes a
realização das atividades. No grupo PETEngAli, cada atividade tem um coordenador que é quem distribui as
atividades para o demais membros do grupo e também elabora a proposta de como a atividade será executada. Em
cada reunião foi possível avaliar desempenho das atividades, através de feedbacks, bem como as coordenações de
cada um dos petianos. Além disso, foram discutidas sugestões de melhorias contínua aos petianos, assim como a
identificação de pontos que precisam ser aperfeiçoados na execução das atividades. Como resultado das reuniões
obteve-se uma percepção de olhar crítico, maior desenvoltura em posicionamento, expor suas opiniões, entretanto
percebe-se a necessidade de mais treinamentos e desenvolvimento dos petianos em relação a organização e
planejamento das atividades. Desta maneira foram percebidas os pontos frágeis do grupo e individualmente, e esses
pontos serão trabalhados durante o ano.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

900 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A partir do início do semestre letivo é estabelecido um calendário de reuniões ordinárias. Nessas reuniões serão
discutidos o planejamento e 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.
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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 detalhes 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
crítica 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 críticas, autocríticas e sugestões para melhorias individuais e
coletivas.

Atividade - MANUTENÇÃO DO SITE E REDES SOCIAIS DO
GRUPO PET ENGNEHARIA DE ALIMENTOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As mídias sociais são uma ferramenta de extrema importância para divulgar informações sobre ações que foram e
serão realizadas pelo grupo. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, são divulgadas as atividades realizadas pelo
grupo, além do planejamento anual, ou seja, atividades que serão realizadas durante o ano. No site são postadas
entrevistas feitas com professores quinzenalmente, com temas de cunho relevante para a área da Engenharia de
Alimentos, além de notícias com informações importantes. No ano de 2019 foram realizadas em torno de 30
publicações no site, algumas delas lidas por mais de 600 pessoas. No Instagram e Facebook, foram feitas em torno
de 160 publicações cada, das quais cada publicação atingiam em torno de 500 à 600 pessoas. Por meio do alcance
das redes sociais, foi possível divulgar o conhecimento acerca do grupo PET, além de mostrar, não só para o curso
de Engenharia de Alimentos mas também para a comunidade externa, as atividades realizadas pelo mesmo, eventos
e oportunidades.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

300 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
É fato que as redes sociais atualmente são usadas além do intuito de se divertir, há também um propósito de
divulgação, seja de projetos, da vida pessoal ou de compra e venda. Com isso, o grupo PET Engenharia de
Alimentos, se propõe a usar desses meios a fim de compartilhar as atividades realizadas, comunicar com a
comunidade externa e interna e disseminar o conhecimento à sociedade.
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Objetivos:
Publicar eventos, oportunidades e atividades à serem realizados. Apoiar o aluno e o egresso do curso de Engenharia
de Alimentos, mostrando a ampla área de trabalho de um profissional. Divulgar e convidar os estudantes a
participarem das atividades realizadas pelo grupo. Participar de plataformas de comunicação com outros grupos
PET¿s, a fim de discutir possíveis parcerias e criação de novos eventos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade se realizará durante todo o ano, onde serão realizadas postagens semanalmente das atividades, com
uma breve descrição e fotos do acontecimento. Divulgação de eventos promovidos pelo grupo, pela Escola ou pela
Universidade. Compartilhar notícias da área de Engenharia de Alimentos, além de promover comunicação entre os
discentes e a comunidade externa.

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 a divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos. Fomentar nos alunos
da graduação o interesse em participar de eventos da área, assim como participar do grupo. Manter a comunidade
acadêmica atualizada de eventos, oportunidade de estágio, mercado de trabalho. Assim como, promover a
integração e comunicação dos leitores com o grupo e o curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será medida de acordo com o número de visitações, comentários e curtidas das postagens, analisando o
impacto observado na comunidade digital. Nas reuniões administrativas serão levadas as demandas das redes
sociais, e discutida com o grupo a impressão da mesma, assim adequando a atividade de acordo com a avaliação da
equipe.

Atividade - RECEPÇÃO CALOUROSA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O grupo PET Engenharia de Alimentos, juntamente com coordenação de curso da Engenharia de Alimentos,
Diretoria da Escola de Agronomia, 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), projeto de extensão Cervejamos, receberam os calouros do curso de Engenharia
de Alimentos de 2019, para desejar-lhes as boas-vindas de forma que se sentissem acolhidos, facilitando a fase de
adaptação na universidade. No primeiro dia de aula, os novos alunos foram recebidos pelos seus veteranos, com um
momento de apresentação dos projetos do curso e integração entre os presentes. Durante o semestre, dentro da
disciplina de Introdução a Engenharia de Alimentos, os petianos, juntamente com a docente responsável pela
disciplina, ministraram uma aula prática sobre produção d emassa fresca e geleias para os calouros. Foi muito
importante um contato direto com a parte prática do curso logo no primeiro período, pois disciplinas aplicadas ao
área de atuação do engenheiro de alimentos, de acordo com o PPC do curso, são somente após o quinto período.
Uma atividades desenvolvida com os calouros foi a tutoria junior, que além de promover interação, auxiliou na
adaptação dos mesmos com a universidade. Com a recepção e aproximação de petianos com calouros, a
familiarização do aluno com o ambiente acadêmico foi facilitada, reduzindo assim o impacto de transição entre
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ensino médio e superior, e consequentemente a evasão. Durante reuniões, o grupo discutiu o impacto da atividade
para permanência dos calouros no curso, além de pontuar falhas a serem melhoradas para a recepção dos próximos
anos. Essa atividade foi apresentada no XXIV ENAPET ¿ Encontro Nacional dos Grupos PET, em Natal ¿ RN, no
ano de 2019 na forma de apresentação oral: SILVA, M. C.; ROCHA, L. O. R., SILVÉRIO, L. R.; SANTANA, N.
L. N.; SOUZA, A. R. M. Recepção Calourosa: atividade de ensino promovida para redução da evasão do curso de
engenharia de alimentos. In: XXIV ENAPET, 2019, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de
Educação Tutorial, Natal, 2019.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

500 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A atividade consiste na recepção dos calouros de 2019 juntamente com a apresentação do curso de Engenharia de
Alimentos em conjunto 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), a coordenação do curso e diretoria da Escola de Agronomia. Somado a isso,
durante o semestre serão realizadas aulas práticas na área de Tecnologia de Alimentos e tutoria com os calouros.

Objetivos:
Diminuir o impacto na transição entre ensino médio e universidade através do acolhimento dos calouros, além de
descobrir os principais fatores que geram evasão do curso e tentar diminuí-los.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Irá ocorrer reunião entre os grupos que participarão da atividade para definição da programação. Sendo que, no
primeiro dia de aula os calouros serão recepcionados na Escola de Agronomia e nesse momento serão entregues
crachás com os nomes. Posteriormente, eles serão levados para o Centro de Aulas Pequi onde ocorrerá uma breve
apresentação do curso e dos grupos além de cada calouro ser designado para um tutor junior do PET que os
acompanharam durante todo o primeiro semestre. Em seguida, serão realizadas dinâmicas para maior interação
entre calouros e veteranos. Ademais, na disciplina de Introdução a Engenharia de Alimentos serão realizadas aulas
práticas referentes ao curso, sendo que todas essas ações visam diminuir a evasão do mesmo. 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?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Visa-se despertar o interesse dos calouros pelos grupos apresentados, promover maior interação entre os calouros e
veteranos e descobrir quais são os principais fatores motivadores da alta taxa de evasão do curso e buscar meios
para diminuí-los.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será realizado um feedback com os calouros do curso de Engenharia de Alimentos através de um questionário.
Também será realizada uma avaliação com o grupo destacando os pontos positivos e negativos dessa atividade.
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Atividade - IV WORKSHOP DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS DA
UFG

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A quarta edição do Workshop da Engenharia de Alimentos aconteceu nos dias 05 e 06 de setembro, reunindo
graduandos interessados em ampliar seus conhecimentos sobre a área de alimentos, sendo que o evento contou com
6 palestras e 9 minicursos. Neste ano, o curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás
(UFG) comemorou 20 anos da sua criação, com isso o evento dedicou um momento para homenagear essa data.
Participaram desta edição, 142 pessoas, entre estudantes, profissionais da área de alimentos, palestrantes,
professores e comissão organizadora. Além dos graduandos da UFG, houveram participações de pós graduandos, e
de outras instituições, como a Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Pontifícia Universidade Católica
(PUC) e Institutos Federais Goiano e de Goiás. De acordo com os relatos dos participantes, o evento contribuiu
significamente na vida acadêmica, ampliando os conhecimentos além da sala de aula e abordando áreas pouco
exploradas durante a graduação. Além disso, o evento proporcionou aos participantes networking acadêmico e
profissional, mostrando diversas oportunidades enquanto estudante e abrindo portas para o ingresso no mercado de
trabalho. A avaliação da atividade foi realizada através de feedbacks. A grande maioria dos congressistas
considerou que o evento foi importante para sua formação como Engenheiro de Alimentos (94%) e que os cursos
realizados trouxeram conhecimentos que os alunos não tem acesso durante a integralização do curso. No âmbito
petiano, pode-se perceber a importância de engajamento do grupo, fortalecimento do sentimento de equipe,
melhorias na capacidade de organização e execução de um evento.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

1200 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
O evento será realizado pelo grupo PET EngAli, contando com a colaboração de voluntários graduandos em
Engenharia de Alimentos na UFG. Neste evento, haverá palestras e minicursos de determinado tema e visitas
técnicas em indústrias alimentícias. A atividade tem o intuito de promover troca de experiências em relação ao
mercado de trabalho e a realidade vivenciada na profissão de forma a agregar conhecimentos e interação entre os
participantes do evento e profissionais convidados.

Objetivos:
Tem como objetivo promover atividades e palestras que aprofundam em temas aprendidos no decorrer do curso de
graduação voltados para o mercado de trabalho da área, assim como atividades práticas, como os minicursos. Dessa
forma, o evento propicia que os alunos da graduação adquirem conhecimentos além do acadêmico.

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. 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.
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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 do evento se familiarizem a respeito do curso de Engenheiro de Alimentos, assim
como as diversas áreas que um engenheiro de alimentos pode atuar e as novidades do mercado profissional. Além
de despertar maior interesse dos graduandos no curso e complementar a formação acadêmica destes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio de feedbacks com a avaliação dos participantes e suas opiniões sobre o evento.
Será realizada avaliação coletiva e individual da organização do Workshop em reuniões administrativas.

Atividade - III MARATONA DA ESCOLA DE AGRONOMIA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A maratona é uma atividade de integração, que foi realizada entre grupos PET¿s da UFG. A maratona contou com
a participação de 54 petianos dos grupos: Nutrição, Matemática, Enfermagem, Biologia e Engenharia de
Alimentos. Foram realizados jogos e brincadeiras com intuito de fortalecer os laços entre os petianos. É importante
para os membros dos PET¿s, conhecer e interagir com outros pessoas, aprendendo a organizar e lidar com impasses
que surgem durante as diversas atividades. A competição esportiva desperta aos participantes o trabalho coletivo e
o interesse em elaborar estratégias para a vitória. Desta maneira, os times foram formados pelo mistura dos grupos,
o que proporcionou a integração entre todos os participantes. Como o grupo PETEngAli foi o promotor da ação,
uma parte do grupo participou da Maratona, e a outra parte ficou na organização das brincadeiras. Conduzir a
atividade desenvolve nos petianos a capacidade de liderar os grupos diante dos jogos. Promover momento de
integração e lazer entre os PETianos, fortalece as relações e contribui para que novas atividades se estabeleçam, em
razão do conhecimento do colegas, e também da boa convivência.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade

800 02/01/2019 31/12/2019

Descrição/Justificativa:
A Maratona da Escola de Agronomia é um evento feito pelo grupo PET- Engenharia de Alimentos, que propõe
integrar e incitar a criatividade dos grupos de estudo dos cursos da Escola de Agronomia.

Objetivos:
Integrar os grupos de estudos da Escola de Agronomia, estudantes e professores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A maratona contará com a presença de graduandos e pós-graduandos da Escola de Agronomia da UFG, sendo eles:
os grupos de estudo e empresa Júnior. O evento será realizado em duas partes: uma competição acadêmica entre os
discentes e um dia de competições esportivas. A competição acadêmica será um espaço destinado à exposição dos
projetos e apresentação das atividades e dos diferentes grupos. Quanto à competição esportiva, essa será realizada
através de brincadeiras para estimular a intereação entre todos os participantes. Para facilitar a identificação dos
membros do grupo Pet Engenharia de Alimentos, todos os membros do grupo estarão uniformizados.
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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 e ideias 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 em reuniões administrativas e também com os participantes da Maratona.


