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Atividade - Projeto de Auxílio Social - PAS
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Projeto de Auxílio Social (PAS) é um projeto em parceria com a Coordenadoria de Assuntos
Estudantis da Escola de Agronomia e com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) da
Universidade Federal de Goiás. Atualmente o projeto é executado via instagram e conta atualmente
com 662 seguidores. No ano de 2021 foram abordados diferentes tipos de terapias e seus benefícios,
em forma de posts e vídeos. Também foram realizados posts sobre ansiedade, dicas de organização
com a participação da Personal Organizer Chirlene Miranda, filmes e podcasts, além de frases
motivacionais. Foram postados reels sobre práticas integrativas, e vídeos cômicos sobre ¿estado da
minha vida universitária¿, ¿preocupado comigo durante a quarentena¿, ¿conversando com minha
ansiedade¿, ¿avisos importantes sobre saúde mental¿, ¿um ansioso antes de dormir¿ e ¿eu indo
estudar¿ com o objetivo de alcançar mais pessoas e de passar um olhar cômico sobre assuntos
delicados em meio ao cenário pandêmico vivenciado. Todo início de mês foi realizada uma postagem
sobre as campanhas abordadas nele e o significado de suas cores, como: Janeiro Branco, Fevereiro
Roxo/Laranja. Além de divulgações de informações importantes da PRAE. Foi realizado também o
Desafio de 21 do PAS, cujo objetivo era estimular os seguidores do projeto a iniciarem um novo
hábito e o realizarem por 21 dias, marcando o perfil do instagram nos stories diariamente durante
esse período. Houve também a postagem de um storie intitulado Correio do Bem, nele pessoas
mandaram mensagens anônimas para outras a fim de alegrar o dia delas. De forma geral, na
confecção dos posts era necessário pesquisar o conteúdo abordado para só assim serem realizadas
as postagens. Foram atingidas em média 3252 pessoas por mês com as postagens. Essa atividade foi
apresentada no ENAPET 2021: LEITE, I. O., SILVA A. A., CARDOSO A. L. R., DE LIMA, C. G. B., DE
PAULA, G. H. L., MIRANDA, L. M. M., BUENO, L. D., RODRIGUES, L. C., RESENDE, M. P. M., DE
OLIVEIRA, M. E. F., MENDONÇA, M. C., CALIL, M. M., ROSA, V. M. N.; SOUZA, A.R.M. PROJETO



DE AUXÍLIO SOCIAL: Saúde mental em período de isolamento. ENAPET XXVI. Manaus, AM, 2021.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
Segundo a pesquisa realizada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de
Ensino Superior (Andifes), sete em cada dez alunos de instituições federais no Brasil sofrem de
algum tipo de dificuldade mental ou emocional ¿ como estresse, ansiedade ou depressão (Andifes,
2016). Para evitar que os jovens cheguem ao limite é necessário promover mais discussões sobre
temas como depressão, estresse e suicídio. Neste contexto, foi criado o Projeto de Auxílio Social
(PAS), em parceria com a Coordenadoria de Assuntos Estudantis da Escola de Agronomia e a Pró-
Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), da Universidade Federal de Goiás (UFG) com o intuito de
oferecer suporte emocional aos estudantes. O Projeto tem como símbolo a libélula, de modo a
estruturar a característica principal do PAS, que é a transformação, a liberdade e o equilíbrio.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Dentro do projeto, serão organizados palestras e/ou mesas redondas dialogadas sobre saúde mental
do estudante universitário, em que serão discutidos temas relacionados a distúrbios de sono e
alimentares, medo, procrastinação, depressão, culpa e ansiedade afloradas, cobrança excessiva,
competitividade, relações interpessoais, como conciliar vida acadêmica e social, a ameaça do
desemprego e do fracasso profissional e a distância da família. Assim como, estimular o estudante a
desenvolver habilidades como gestão da emoção, organização de tempo, relacionamento
interpessoal, autoconhecimento, empatia e adaptabilidade. Também serão divulgados locais de
atendimentos psicológico prestados pela universidade e outros locais. Por meio do instagram do
projeto (@pas.ufg), serão realizadas postagens semanais de diversos temas relacionados à
propagação de bons conteúdos que impactam positivamente a vida de todos, desafios, dicas de como
aliviar sintomas e mecanismos de apoio.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a realização da atividade, espera-se de forma solidária contribuir com os estudantes da Escola
de Agronomia que vivem com stress, ansiedade e depressão na vida acadêmica. E, nesse sentido,
contribuir para atenuar expectativas e medos, raivas e insatisfações, além de possibilitar maior
tolerância e cuidado consigo e com outro, podendo assim, contribuir para redução das taxas de
adoecimento na universidade e melhorar a qualidade de vida.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em reuniões administrativas, avaliando a qualidade e resultados das ações.

Atividade - Cursos de Extensão em Processamento de
Alimentos - CEPA
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:



O PET Engenharia de Alimentos em parceria com professores da Escola de Agronomia da UFG,
promoveu Cursos de Extensão em Processamentos de Alimentos para a comunidade externa à
Universidade, onde foram levados conhecimentos adquiridos sobre processamento de alimentos. A
atividade transmitiu conhecimentos da área de processamentos de alimentos para a sociedade, no
qual os conhecimentos que os alunos da Engenharia de Alimentos receberam em sala de aula e fosse
compartilhado com pessoas que tem interesse em conhecer mais sobre a área. Os Cursos de
Extensão em Processamento de Alimentos (CEPA) é uma atividade produzida pensando na
comunidade externa à Universidade Federal de Goiás, onde os participantes podem conhecer melhor
o curso de Engenharia de Alimentos e o processamento de alimentos, por meio de cursos teórico-
práticos. No ano de 2021, devido a quarentena provida do COVID-19, foram preparados e divulgados
por meio de vídeos nas redes sociais, Instagram e Youtube, do Programa de Educação Tutorial -
Engenharia de Alimentos: Banana-Passa, Pururuca, Processamento de Compota e Picles. O objetivo
dos vídeos foi explicar como realizar o preparo dos produtos e qual a ciência por trás dos
processamentos, possibilitando a comunidade não universitária o aprendizado prático e científico.
Para produção dos vídeos os petianos realizaram pesquisas em fontes confiáveis de temas diversos
como legislação, processamento de alimentos, química e bioquímica. Os vídeos experimentais foram
disponibilizados por professores da EA. Os comentários deixados por parte do público foram
positivos, demonstrando interesse pelo que foi produzido, atingindo certa de 1000 visualizações
totais, sendo o tema picles o mais assistido e compartilhado. A atividade foi apresentada no Conpeex
2021: SILVA, A. A; NOLETO, A. R.; MACHADO, A. A. de O.; DE LIMA, C. G. B.; DE PAULA, G. H. L.;
LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SENA, L. L. S.; MIRANDA, L. M. De M.; BUENO, L. D.; NUNES, L. B. M.;
RODRIGUES², L. C.; MENDONÇA, M. C.; CALIL, M. M.; BORGES, M. V.; ROSA, V. M. N.; SILVEIRA,
M. F. A.; SOUZA, A. R. M. Transformação Social Através do Processamento de Alimentos. Congresso
de Pesquisa, Ensino e Extensão, 2021.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
O PET EngAli em parceria com professores da Escola de Agronomia da UFG, irá promover cursos de
extensão em Processamentos de Alimentos para a comunidade externa à Universidade, onde serão
levados conhecimentos adquiridos sobre processamento de alimentos. A atividade será realizada
com o intuito de transmitir conhecimentos da área de processamentos de alimentos para a
sociedade, a fim de trazer conhecimentos que são passados para os alunos da Engenharia de
Alimentos em sala de aula e compartilhá-los com pessoas que tem interesse em conhecer mais sobre
a área. Serão abordados diversos temas durante o semestre e será avaliada a demanda do público
para escolhê-los.

Objetivos:
Apresentar para a comunidade externa da UFG conteúdos sobre o processamento de alimentos e
também divulgar o curso de Engenharia de Alimentos. Além de estimular o conhecimento dos
petianos que ficarão responsáveis por cada edição/tema do curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será discutido com o grupo os processamentos de alimentos que são viáveis e interessantes de se
realizar com a comunidade externa. Após decidir os temas abordados será realizado estudos para
que seja ofertado cursos teórico/práticos, sendo através de vídeos divulgados nas redes sociais e/ou
de forma presencial nos laboratórios do Setor de Engenharia de Alimentos da Escola de Agronomia
da Universidade Federal de Goiás. Os petianos serão responsáveis por todos os aspectos da
atividade, podendo convidar ou não profissionais da área. Em todas as edições dos cursos, os
petianos estarão uniformizados.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se aumentar a visibilidade do curso de Engenharia de Alimentos para a sociedade externa,
além de compartilhar conhecimentos tanto práticos quanto teóricos para a comunidade, aumentando
então o interesse na área de processamento de alimentos e também buscando alcançar uma maior
proximidade com o público, levando até eles conhecimentos adquiridos na Universidade Federal de
Goiás. Além disso, promover um maior conhecimento dos petianos sobre processamento de
alimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade irá ocorrer por meio de feedbacks que serão respondidos pelos
participantes. Os dados coletados serão analisados pelos petianos responsáveis pela atividade e
então as informações mais relevantes serão levadas e discutidas nas reuniões administrativas, onde
todo o grupo dará a sua opinião de forma oral e em caso de feedbacks negativos será discutido
alternativas de melhora.

Atividade - Ciência em Casa
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Ciência em Casa foi realizado de forma totalmente remota a partir da criação de vídeos simples e
didáticos a fim de difundir informações sobre a Ciência e Tecnologia de Alimentos para o público em
geral. Essa atividade permitiu que os petianos estimulassem suas criatividades, bem como
adquirissem conhecimentos sobre edição de vídeos, marketing e conteúdos diversos da Engenharia
de Alimentos. Foram abordados temas sobre ocorrências nos alimentos que as pessoas podem
observar rotineiramente dentro de suas casas e que despertam curiosidades. No ano de 2021 foram
produzidos e divulgados 22 vídeos, as publicações ocorreram pelas mídias digitais do grupo PET
Engenharia de Alimentos UFG (Instagram, Youtube e Site Institucional). A avaliação da atividade foi
realizada principalmente pela quantidade de visualizações, ao todo foram alcançadas 3.458
visualizações nos vídeos, sendo que a rede social que mais obteve interação com o público foi o
Instagram, o qual obteve 2.876 visualizações e 615 interações com os conteúdos (curtidas,
comentários e compartilhamentos). As publicações foram iniciadas no primeiro semestre de 2021
com um vídeo de divulgação para convidar o público a acompanhar a atividade, o qual alcançou 638
contas no Instagram. Posteriormente começou as publicações dos vídeos criados para a edição de
2021/1: ¿Como verificar queijo adulterado com adição de amido?¿, ¿Diferenças entre gorduras
saturadas, insaturadas e trans.¿, ¿Como analisar a qualidade do peixe na compra?¿, ¿Por que alguns
ketchups apresentam água em suas superfícies?¿, ¿O que causa a rancidez dos alimentos?¿, ¿O que
são e como agem os emulsificantes?¿, ¿Reação de Maillard¿, ¿Manteiga clarificada.¿, ¿Como saber
se o seu azeite foi adulterado?¿, ¿Amido convencional x Amido modificado.¿, ¿Por que bebidas
lácteas feitas em casa com frutas cítricas tendem a coalhar?¿ e ¿pH de diferentes águas minerais¿.
No segundo semestre do ano foi realizada a edição 2021/2. Para essas publicações os temas
abordados foram: ¿Forma correta de armazenar batatas.¿, ¿Vinagre, limão e bicarbonato são
eficazes na sanitização de alimentos?¿, ¿Os frangos possuem hormônio?¿, ¿Cerveja Artesanal e
Chopp, qual a diferença?¿, ¿Por que os pães endurecem mais rápido em embalagens de papel?¿,
¿Cheddar cremoso: queijo ou requeijão?¿, ¿Efeitos das cores utilizadas nas embalagens de
alimentos¿, ¿ Por que o chocolate derrete?¿ e ¿Condimentos e molhos, qual a diferença?¿. Além
disso, para manter a estrutura das atividades de extensão e estabelecer uma maior interação com os
participantes da atividade, foram realizados quizzes sobre cada tema abordado, utilizando a



ferramenta story disponibilizada no Instagram. Esses questionários permitiram identificar se as
pessoas estavam adquirindo os conhecimentos desejados e se a forma de abordagem estava sendo
didática e eficiente. Os quizzes tiveram juntos um alcance de 3.032 contas e a quantidade de acertos
foi satisfatória para todos eles, o que permite concluir que a atividade cumpriu com o seu objetivo. A
atividade foi publicada no ECOPET 2021: MACHADO, A. A. O.; BORGES, M. V.; SENA, L. L. S.;
RIBEIRO, G. F. J.; NUNES, L. B. M.; LEITE, I. O.; TEIXEIRA, A. S.; SOUSA, E. B.; GUIMARÃES, A. P.
N.; OLIVEIRA, M. E. F.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. Extensão universitária em tempos de
pandemia: Ciência em Casa- ECOPET 2021. Goiânia: PET ENGALI UFG, 2021. 9 min. Disponível em:
.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
O Ciência em Casa é uma atividade de extensão desenvolvida com o intuito de apresentar a ciência
dos alimentos para a comunidade externa. É importante para os membros grupo, pois permite
reforçar conteúdos que são abordados na graduação, dentro da sala de aula. A atividade será
realizada de forma remota por meio de vídeos divulgados nas redes sociais do grupo (Instagram, Site
e Youtube), a fim de alcançar o maior número de pessoas da comunidade externa, sobre temas
relacionados a ciência e tecnologia de alimentos. Os conteúdos dos vídeos tem o objetivo de levar
conhecimento a sociedade sobre os alimentos e seus processamentos, além de divulgar as ações do
PET e da UFG.

Objetivos:
O objetivo da atividade é apresentar a ciência dos alimentos para a comunidade externa, explicando
de maneira simples como ocorrem determinadas reações em produtos consumidos diariamente pela
população, além de divulgar o curso de Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Ciência em Casa será realizado por meio da publicação de vídeos pelo grupo, sobre temas que
envolvem situações rotineiras observadas nos alimentos. Os vídeos serão desenvolvidos de forma
didática para que todas as pessoas possam compreender a ciência dos alimentos e posteriormente
serão divulgados nas redes sociais do grupo (Instagram, Site e Youtube). Os petianos participantes
dos vídeos 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 essa atividade tenha o maior alcance possível, contribuindo assim com o crescimento
da sociedade ao transmitir conhecimento relacionado à ciência dos alimentos. É esperado que a
divulgação nas redes sociais permita uma interação com a comunidade externa que os membros do
grupo não conseguem ter contato direto, bem como auxilie para que um maior número de pessoas
conheça o trabalho do Programa de Educação Tutorial. Além disso, almeja-se que o Ciência em Casa
contribua para que os petianos e alunos do curso fixem conteúdos importantes que são abordados
durante a graduação. Espera-se que essa atividade alcance o maior número de pessoas possível,
contribuindo assim com o crescimento da sociedade ao transmitir conhecimentos sobre o mundo da
ciência e tecnologia de alimentos. Para os petianos que elaboram os vídeos é um momento de
revisão das teorias aprendidas em sala de aula, além do desenvolvimento da abordagem que deve
ser pensada para alcançar a população que não tem conhecimento técnico. Desta maneira, além de
divulgar as ações do PET, da UFG e do MEC, também é percebido uma aproximação da sociedade
com o meio acadêmico. Em todos os vídeos publicados, os petianos estarão vestindo o uniforme do
grupo para facilitar a identificação do PET.



Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão levantadas discussões sobre a execução da atividade em Reuniões Administrativas, para que
todo o grupo possa expor opiniões e possíveis melhoras, auxiliando no aprimoramento da atividade.
A fim de receber um feedback do público alvo da atividade, também será criado e disponibilizado um
formulário para que a comunidade externa responda.

Atividade - Reuniões Administrativas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As reuniões administrativas são de presença obrigatória de todos os membros de modo a possibilitar
um espaço para expressão de ideias, resolução de problemas e tomadas de decisões necessárias
para o crescimento do Programa de Educação Tutorial. Elas aconteceram uma vez por semana com
duração de duas horas e foram discutidas as atividades do grupo, levantando pontos positivos e
negativos, além da elaboração de novas atividades que surgiram durante o ano. Em cada reunião um
petiano se responsabilizou pela escrita da ATA que depois foi disponibilizada para leitura de todos
leiam e posterior registro. No ano de 2021 foram realizadas mais de 35 reuniões e todas auxiliaram
no bom andamento das atividades planejadas do ano.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1400 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
O acompanhamento contínuo é fundamental para o desenvolvimento do petiano e de suas
responsabilidades. As reuniões semanais do grupo e de presença obrigatória de todos os membros,
além de possibilitar um momento para expressão de ideias, resolução de problemas e tomadas de
decisões é extremamente necessário para o crescimento do Programa Educação Tutorial.

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se um maior gerenciamento e uma visão macro de todas as atividades realizadas pelo grupo.
Os petianos terão a oportunidade de expressar suas ideias, bem como discordar de outros membros
do grupo, adquirindo senso crítico e maior poder de discussão. Além disso, todos os petianos
aprenderão a escrever Ata, adquirindo um maior poder de síntese para os assuntos relevantes de
cada reunião. Para a liderança acredita-se que irão adquirir maior gerenciamento de pessoas, e



ainda aprender a lidar com conflitos internos. Além disso, o grupo poderá se adequar às demandas
de suas atividades, e então poderá desempenhar e mostrar melhores atividades e projetos, tanta
para o curso de Engenharia de Alimentos, quanto para a sociedade externa. Além disso, irão adquirir
mais responsabilidade e senso crítico que irão utilizar em outras oportunidades e experiências
futuras.

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

Atividade - Redes Sociais
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Visto que o Programa de Educação Tutorial é um programa Institucional financiado pelo MEC onde
se realiza Ensino, Pesquisa e Extensão simultaneamente, se vê a necessidade de além de realizar,
divulgar também os resultados para a comunidade externa. O uso das redes sociais é de suma
importância para a visibilidade do PET EngAli já que através delas é possível realizar parcerias,
divulgar atividades, convidar para eventos, falar sobre curiosidades da área, discutir trabalhos
publicados e estabelecer um contato mais direto com os graduandos de Engenharia de alimentos da
UFG e também com toda a sociedade, podendo alcançar um público de qualquer lugar do mundo.
Sendo assim, o objetivo dessa atividade foi trazer maior visibilidade para o grupo PET EngAli,
visando publicar conteúdos de fontes seguras, convidar para pequenos e grandes eventos que irão
agregar no currículo dos participantes, estabelecer parcerias com outros PETs, professores e
Universidades, divulgar trabalhos e atividades realizadas pelos petianos em ensino, pesquisa e
extensão e também estimular uma maior interação com o público. Durante o ano foram realizadas
publicações de acordo com o cronograma de postagens do PET EngAli, onde os petianos produzem
as artes e legendas sobre as atualidades da área de Engenharia de Alimentos. Além disso, foram
postadas divulgações de cursos, workshops, oportunidades de estágio, entre outros. Também foram
realizadas publicações com fotos do grupo durante as realizações das atividades. Dessa maneira,
foram alcançados um grande número de pessoas que são ativos nas redes sociais, engajando e
participando das atividades divulgadas, além de despertar nos estudantes do curso a curiosidade e
vontade de participar do programa de educação tutorial. Foram alcançados públicos fora do nicho
acadêmico, visto que o PET tem como função compartilhar o conhecimento de forma clara. Por meio
da divulgação e visibilidade das redes sociais, foi possível promover interações entre alunos e
comunidade externa, disseminando conhecimentos e divulgando as atividades realizadas pelo
Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos da UFG.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1500 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
Visto que o Programa de Educação Tutorial é um programa Institucional financiado pelo MEC onde
se realiza Ensino, Pesquisa e Extensão simultaneamente, se vê a necessidade de além de realizar,
divulgar também os resultados para a comunidade externa. O uso das redes sociais é de suma
importância para a visibilidade do PET EngAli já que através delas é possível realizar parcerias,
divulgar atividades, convidar para eventos, falar sobre curiosidades da área, discutir trabalhos
publicados e estabelecer um contato mais direto com os graduandos de Engenharia de alimentos da



UFG e também com toda a sociedade, podendo alcançar um público de qualquer lugar do mundo.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Durante todo o ano serão realizadas publicações de acordo com o cronograma do PET EngAli, onde
os petianos irão produzir artes e legendas sobre atualidades da área de Engenharia de Alimentos.
Será postado também divulgações, tanto de cursos, oficinas, workshops, oportunidades de estágio,
entre outros. Ademais, será publicado fotos do grupo durante a realização das atividades, onde todos
devem estar uniformizados, para que o público que acompanha as redes conheça os integrantes do
grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se alcançar um grande número que pessoas que sejam ativos nas redes, engajando e
participando das atividades divulgadas. Além de despertar nos estudantes do curso a curiosidade e
vontade de participar do programa de educação tutorial. Se espera alcançar também um público
fora do nicho acadêmico, visto em conta que o PET tem como função compartilhar o conhecimento
de forma clara. As redes sociais vêm alcançando inúmeras pessoas e por meios delas podemos levar
conteúdo de qualidade para sociedade por meio de publicações informativas, desmistificando assim
informações falsas e trazendo mas conhecimento sobre a área de tecnologia de alimentos dando
mais destaque para o curso de Engenharia de Alimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada de acordo com o número de acessos e compartilhamento durante a
semana. A partir desses dados irá ser discutido com o grupo nas reuniões administrativas se as
publicações estão sendo satisfatórias, caso o contrario será discutido novas formas e estratégias de
alcance.

Atividade - II Webinar de Ciência e Tecnologia de Alimentos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
No ano de 2021, foi realizada a 2ª edição do Webinar de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que foi
composto pelo 6° Workshop da Engenharia de Alimentos e 2° Web Workshop da Engenharia de
Alimentos (WWEA). O evento aconteceu nos dias 27 e 28 de Julho de 2021 com o tema ¿Engenharia
de Alimentos: Matéria prima, indústria e inovação¿, usando como plataforma o Youtube e o Google
Meet. O webinar contou com 5 profissionais que abordaram temas relacionados ao evento, como
Irradiação de alimentos, Processamento Industrial de Tomate, Indústria 4.0, Rotulagem de
Alimentos e Logística no transporte e armazenamento de alimentos. Contou ainda com 12 oficinas
realizadas por grupos PET de vários estados diferentes, das instituições UFV, UFG, FURG, UnB,
USP, UEPG, UFLA. Participaram desta edição, cerca de 550 pessoas entre técnicos, palestrantes,
professores e estudantes de graduação e de ensino médio, todos advindos de 22 estados diferentes,
sendo os estados mais participativos Alagoas, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O



evento aconteceu de maneira online por meio de transmissão ao vivo pela plataforma do YouTube,
para palestras, e da plataforma Google Meet, para ministração das oficinas. Com isso, foi possível
atingir mais de 1600 visualizações no YouTube. Obtivemos inscritos de várias áreas, cerca de 17%
dos inscritos vieram de áreas distintas do alimentos, sendo assim, cerca de 70% em cada pacote, era
da área alimentícia. Através de feedbacks, foi possível coletar os relatos dos participantes que
fizeram comentários positivos quanto à iniciativa e organização do evento e quanto às palestras.
Relataram também que o evento ampliou os conhecimentos externos à sala de aula, pelos
palestrantes, que compartilharam os conhecimentos dos participantes. A promoção de eventos como
esse são muito importantes não só para dar visibilidade e resistência ao Programa de Educação
Tutorial, mas também para democratizar o acesso à educação de qualidade de forma gratuita. A
pandemia possibilitou a exploração de recursos online de forma positiva, onde foi possível alcançar
pessoas de várias áreas do país, e também das mais variadas idades, tendo como público majoritário
pessoas entre 18 e 35 anos. O evento teve um saldo muito positivo e o grupo PET EngAli aprendeu
muito com mais um evento, e ainda, aumentou sua rede de contatos, tanto com os palestrantes,
quanto com todos os PETs parceiros que aceitaram o convite e ministraram excelentes oficinas. A
atividade foi apresentada no ECOPET 2021: RODRIGUES, L. C.; MENDES, M. F. C.; DA SILVA, M.
C.; DE SOUSA, E. B.; BORGES, M. V.; NOLETO, A. R.; NERIS, K. A.; LEITE, I. O.; NUNES, L. B. M.;
SILVEIRA, M. F. A.; TEIXEIRA, A. S.; DE SOUZA, A. R. M. ADAPTAÇÃO DE UM EVENTO
PRESENCIAL PARA O FORMATO ONLINE. VIII Encontro Centro-oeste do Programa de Educação
Tutorial, 2021.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 04/01/2021 30/11/2021

Descrição/Justificativa:
O II Webinar de Ciência e Tecnologia de Alimentos é um evento que ocorrerá de forma online,
totalmente gratuito, para promover a interação entre os discentes, professores e a comunidade
externa da Universidade Federal de Goiás (UFG), em assuntos pertinentes ao curso de Engenharia
de Alimentos, com cooperação de outras instituições de ensino. Com o intuito de promover troca de
experiências o Webinar abordará realidades do mercado de trabalho e a vivencia na profissão de
forma a agregar conhecimentos e interação entre os participantes do evento e profissionais
convidados. Em uma primeira edição, a atividade contou com mais de 1000 inscritos de todo o
Brasil, em 4 dias de evento, com temas na área de: Carreira, Indústria, Pesquisa e Marketing.

Objetivos:
Transmitir conhecimentos sobre a área de Engenharia de Alimentos a toda a comunidade em geral,
aproximando os discentes de profissionais da área e discutindo temas relevantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As palestras serão ministradas em plataformas online sobre temas relevantes na área de ciências e
tecnologia de alimentos (rotulagem, inovações, engenharia, entre outros), com profissionais ou
representantes da área, convidados em parcerias com outras instituições de ensino. Além disso, o
feedback de participação conta com sugestões de temas dos participantes que possa ser utilizado em
edições posteriores, aumentando a interação com os participantes. Os petianos irão compor a
comissão organizadora do evento e todos 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 do evento, os participantes irão agregar mais conhecimento do curso, explorando possíveis
áreas a seguir, desenvolvendo mais comprometimento com o curso, aprimorando habilidades e
estabelecer relacionamentos interpessoais, oportunidade única de muito conhecimento e sabedoria



diminuindo assim a evasão do curso. Para a sociedade externa, oportuniza maior conhecimentos da
área de tecnologia de alimentos, além disso, conhecer sobre o curso de Engenharia de Alimentos, o
Programa de Educação Tutorial (PET) além da própria universidade (UFG). Como é um evento
gratuito trará a oportunidade de aproximar mais aqueles não conseguiram ingressar na universidade
e pessoas de baixa renda o acesso às informações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em reuniões administrativas, avaliando a qualidade, metodologia e o
cumprimento dos objetivos da atividade, além de coletar feedback por parte dos participantes do
evento, visando uma melhora da atividade em anos posteriores.

Atividade - Apresentação de artigos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Atividade Apresentação de Artigos é desenvolvida pelos integrantes do grupo PET e são avaliados
alguns quesitos como: administração de tempo, postura, oratória e exposição de ideias. Os
integrantes fizeram a sua própria apresentação com conteúdos visuais como slides e pôsteres, onde
são avaliados estrutura e design. A atividade realizada tem como intuito a melhora da forma como os
petianos apresentam seus trabalhos, através de críticas construtivas realizadas pelo resto do grupo,
podendo contribuir para o crescimento pessoal e da equipe. Além disso, é também utilizada como
uma forma de aprimorar o senso crítico de todo o grupo. Com a quarentena causada pelo COVID-19,
a Apresentação de Artigos foi realizada por videoconferências na plataforma Google Meet para
apresentar seus trabalhos de forma online. Após a finalização da apresentação, os demais membros
do grupo havia um momento de fala para pontuar onde os colegas precisam melhorar em suas
apresentações, em sua fala ou nos slides, bem como parabenizar pontos positivos marcantes. Os
temas apresentados tinham como prioridade trabalhos que foram apresentados em eventos como o
apresentar sobre os outros PETs da UFG, atividades do PET Engali, EnaPET, EcoPET e CONPEEX. A
realização das apresentações permitiu aos membros do grupo aperfeiçoarem suas maneiras de
apresentarem trabalhos, corrigindo erros na fala e na postura, bem como auxiliou na criação de
conteúdos visuais com maior qualidade e mais fácil visualização.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 04/01/2021 30/12/2021

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

Objetivos:
O objetivo da atividade é desenvolver nos petianos uma boa apresentação e oratória, melhorar os
seus pontos fracos a serem trabalhados, assim como aperfeiçoar os pontos fortes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
São definidos os temas da área ou trabalhos que serão apresentados em eventos científicos, para
apresentação. Todos do grupo participam como avaliadores e se manifestam sobre a exposição
realizada através de perguntas, e indicando possíveis melhorias do colega. Em todas as
apresentações, os petianos estarão uniformizados.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a realização dessa atividade espera-se desenvolver nos petianos a capacidade de falar em
público e defender sua opinião. Estimular a oratória, fortalecer a confiança, a criatividade na
comunicação, possibilitar o desenvolvimento de postura e gestos adequados, ajudar o petiano a
ordenar a expor de forma organizada e lógica o artigo apresentando.

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

Atividade - Simula PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Simula PET foi criado para ser um campo de treinamento para processos seletivos entre os
petianos. Seu o objetivo é proporcionar experiência e desenvolvimento pessoal para os participantes
do PET. Em junho de 2021 ocorreu o Simula PET, onde foi realizado um processo seletivo fictício
para vagas de estágio na área de Pesquisa e Desenvolvimento, Vendas e Qualidade em uma empresa
chamada PETSICO. O processo foi composto por três etapas de avaliação, as quais foram dividas da
seguinte forma, a primeira consistia no preenchimento de um formulário no qual havia perguntas
que seriam utilizadas pela banca organizadora para avaliar o candidato, a segunda se baseava em
entregar 3 cases diferentes para os participantes, onde cada um deveria escolher um case para
resolver, tendo 30 minutos para tal, e a terceira etapa foi uma apresentação da solução do case e
uma entrevista com a banca avaliadora. A atividade ocorreu através da plataforma Google Meet e foi
montada com o apoio de profissionais capacitados, os quais eram formados por 3 pessoas, Carolina
Cavalcante, da Coowit, Uaitã Pires, da Gelnex, Daisy, da RaiaDrogasil, para avaliar a parte técnica e
aspectos comportamentais dos participantes proporcionando a vivência e experiência em um
processo seletivo, algo que não é favorecido na estrutura curricular convencional do curso. Ao final
do processo seletivo todos os participantes receberam seus feedbacks, percebendo quais são seus
pontos fortes e fracos. O processo seletivo de treinamento serviu para que os petianos
desenvolvessem autoconhecimento, podendo manter os pontos fortes e melhorar os pontos fracos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/06/0021 10/06/0021

Descrição/Justificativa:
O Simula PET é uma atividade que simula um campo de treinamento para estágios, com o objetivo
de proporcionar experiências e desenvolvimento para jovens universitários. Com a automatização
das empresas e a evolução de tecnologias como a inteligência artificial muito se tem falado a
respeito das habilidades humanas (Soft skills) empregadas no mercado. Segundo Daniel Goleman
(1999), as soft skills são como ¿traços e comportamentos que caracterizam nossos relacionamentos
com outros¿, são as aptidões relacionadas à vivências e experiências. Tomada de decisão, resolução
de problemas complexos, inteligência emocional e criatividade, são algumas das soft skills
requisitadas atualmente.

Objetivos:
Desenvolver e analisar as Soft skills (habilidades comportamentais) e Hard Skill (habilidades
técnicas) dos petianos, oportunizando os mesmos a vivenciarem experiências de um processo



seletivo, não presentes em estruturas curriculares convencionais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada em parceria com profissionais da área de processos seletivos e
engenheiros atuantes no mercado de trabalho, para simular com realidade a escolha de um
profissional para uma vaga de estágio.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Como em um processo seletivo, apenas uma pessoa ficou com a vaga de estágio. Entretanto, a banca
se reuniu com cada candidato individual para um momento de feedback, visto que a melhoria
contínua é possível à todos os petianos. Foi realizada também um feedback em grupo com os
petianos para que todos compartilhassem as suas experiências sobre a atividade. Através dos
feedbacks individuais e coletivos, os petianos puderam avaliar as suas habilidades de soft skills e
hard skills, desenvolver o autoconhecimento e dessa forma buscar melhorias. Para o grupo, a
atividade contribuiu para que a equipe consiga perceber quais são os principais pontos fortes e
fracos, podendo assim perceber o que está funcionando e o que deve ser melhorado.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
O feedback individual dos profissionais aos petianos foi uma etapa muito importante, que
proporcionou conhecimento e experiência de um processo seletivo real. Após o Simula Pet, foi
realizada uma reunião com o grupo para compartilhamento de insights e aprendizados. Foi uma
atividade bastante divertida e enriquecedora em termos de conhecimento e experiência.

Atividade - Projeto Banco de Alimentos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O projeto Banco de Alimentos é resultado de uma parceria entre a Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG), a Fundação CARGILL e a Universidade Federal de Goiás (UFG). Essa atividade foi
realizada com o intuito de auxiliar os beneficiários do Banco de Alimentos OVG a obterem
conhecimentos adequados sobre temáticas voltadas à estratégias para diminuir o desperdício de
alimentos e a insegurança alimentar. Esse projeto permitiu também que os petianos desenvolvessem
habilidades de comunicação e identificassem possíveis novas linhas de pesquisas científicas ao
avaliarem questionamentos feitos. Nesse contexto, o PET Engenharia de Alimentos UFG planejou e
realizou sete visitas ao Banco de Alimentos, nas quais participaram em média 60 pessoas por dia e
foram abordados de maneira didática temas que envolvem o manuseio, processamento e
armazenamento de alimentos. A primeira ida ocorreu no dia 07 de Julho e o tema abordado foi
¿Limpeza e sanitização dos alimentos¿, seus objetivos principais eram orientar sobre a maneira
correta de realizar essas práticas e conhecer os perfis das famílias beneficiadas. Ao estabelecer um
diálogo com os participantes foi possível determinar quais outros assuntos poderiam ser levados nos
encontros seguintes. Então, em 14 de Julho o PET buscou transmitir informações sobre ¿Estágios de
maturação e métodos de conservação¿, pois percebeu-se que muitos descartavam vegetais aptos
para consumo e outros consumiam alimentos contaminados por falta de informação. Uma forma de
prolongar a vida útil dos alimentos é a partir da desidratação, dessa maneira, nos dias 21 de Julho e
29 de Setembro foram feitas análises sensoriais de frutas desidratadas e de um mix de vegetais
desidratados, respectivamente, com o objetivo de analisar a aceitação desse alimento processado, a
qual foi satisfatória. Outra temática abordada foi o ¿Aproveitamento integral de alimentos¿, ela foi



escolhida pois uma quantidade considerável de participantes alegaram não possuírem recursos
alimentares suficientes para todo o mês e consumir as cascas, talos e sementes pode auxiliar a
diminuir esse problema. Sendo assim, em três dias distintos (28 de Julho, 25 de Agosto e 15 de
Setembro) foram realizadas análises sensoriais de produtos desenvolvidos a partir da prática de
aproveitamento integral de alimentos, vale ressaltar que todos foram muito bem aceitos pelo
público. Foram apresentados para os indivíduos: doce da casca de banana, bolo da casca de abacaxi
e doce da entrecasca de melancia. A atividade Banco de Alimentos OVG/Cargill foi avaliada através
das respostas obtidas pelas famílias abordadas nas visitas. Houve coletas de dados tanto a partir de
fichas de análises sensoriais quanto a partir de diálogos estabelecidos com os participantes das
dinâmicas, os quais expressavam suas opiniões, dúvidas e sugestões de novos temas que poderiam
ser abordados pelo projeto. A avaliação dos dados obtidos foi feita pelos petianos durante as
reuniões administrativas que ocorreram todas de forma online e remota via plataforma Google Meet.
O projeto foi apresentado no Conpeex: MENDONÇA, M. C.; NOLETO, A. R.; SILVA, A. A.;
MACHADO, A. A. O.; LIMA, C. G. B.; PAULA, G. H. L.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SENA, L. L. S.;
MIRANDA, L. M. M.; DANTAS, L. B.; NUNES, L. B. M.; RODRIGUES, L. C.; CALIL, M. M.; BORGES,
M. V.; ROSA, V. M. N.; SILVEIRA, M. F. A.; SOUZA, A. R. M. Ação contra o desperdício e
insegurança alimentar: Apoio e orientação para pessoas em situação de vulnerabilidade social. In:
CONGRESSO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO- CONPEEX, 18., 2021, Goiânia. A
transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta. Ganhador do 1° Lugar no
Concurso Audiovisual do 18 Conpeex: LIMA, C. G. B.; BUENO, L. D.; NERIS, K. A.; SOUZA, A. R. M.
Aproveitamento de Alimentos: uma saída para amenizar a fome. Goiânia: UFG Oficial, 2021. 3 min.
Disponível em: .

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 15/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
A atividade visa realizar ações que atendam as demandas do Banco de Alimentos e sua realização
será direcionada para atender as necessidades de pessoas e grupos sociais em vulnerabilidade.

Objetivos:
Despertar a consciência crítico-social dos petianos, visando posicionamentos de fraternidade e
resgate da dignidade humana, possibilitando uma ação solidária dos mesmos junto a comunidades
carentes mais próximas. Bem como conseguir agir de forma positiva na sociedade, apoiando e
ajudando o próximo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a realização da atividade serão desenvolvidas ações com famílias que frequentam o Banco de
Alimentos com intuito de auxiliar na conservação correta de alimentos e produtos que as famílias
recebem por doações.

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 em andamento se espera atender as necessidades de um número elevado de
pessoas, contribuindo positivamente para a melhoria de problemas sociais ao garantir apoio e auxílio
à grupos de vulnerabilidade. Além disso, é estimado que os membros do grupo compreendam ainda
mais a importância de projetos sociais, para que possam começar a apoiar outras ações
semelhantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Para avaliar a atividade, serão consultadas as famílias atendidas, bem como os colaboradores do



Banco de Alimentos. Assim haverá uma troca positiva e proveitosa entre todos os envolvidos no
projeto.

Atividade - Ciclo de Oficinas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As oficinas são um método de aprendizagem, tanto para o ministrante quanto para os participantes,
destas, possibilitando a troca de experiência entre os presentes na atividade, tornando o
conhecimento mais claro e prático através da explanação do conteúdo e a prática de exercícios. No
ano de 2021 foram realizadas 8 oficinas, com os seguintes temas: Como Melhorar seus Slides;
Revisão de Cálculo 1; Álgebra linear; Física Experimental 1, Revisão de Cálculo 2, Química Geral,
Física 1 e Geometria Analítica. A atividade contou com a participação de aproximadamente 1500
pessoas, entre elas estudantes do ensino médio, graduação completa e incompleta e pós-graduação,
de instituições de diferentes locais do país. A operação auxiliou os participantes com matérias que
possuem altos indicies de reprovação, reduzindo a taxa de evasão do curso de Engenharia de
Alimentos, e estudantes de outros graus de ensino a aprenderem novos conteúdos ou relembrar o
que já tinham estudado. Além de auxiliar os participantes, a atividade contribui para formação
pessoal e acadêmica dos membros do programa, possibilitando que desenvolvam habilidades como
didática e oratória. A atividade foi apresentada no ECOPET 2021: LIMA, C. G. B. de; NOLETO, A. R.;
SILVA, A. T. da; CARDOSO A. L. R.; NOGUEIRA, A. P.; SENA, L. L. S.; NUNES, L. B. M.; BORGES,
M. V.; ROSA, V. M. N.; SOUZA, A. R. M. de. Ciclo de Oficinas: Uma estratégia para a diminuição da
evasão. ECOPET VIII. Grande Dourados, MS, 2021.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 04/01/2021 30/12/2021

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

Objetivos:
Auxiliar os alunos do curso de engenharia de alimentos nas matérias que possuem um maior índice
de reprovação, promovendo uma formação global dos alunos, como também promover uma maior
integração do PET com os alunos do curso, proporcionando assim a redução da taxa de evasão do
curso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Primeiramente, o grupo decidirá em reunião o tema a ser abordado na oficina, levando em
consideração os temas mais sugeridos em feedbacks aplicados em oficinas anteriores. Por meio de
checklist o grupo será dividido em funções para realização da oficina. Será realizada através de
conteúdos ministrados por membros do grupo em matérias introdutórias, com resumos e uma breve
explanação do tema, por meio do ensino presencial ou remoto, auxiliando os alunos do curso de
Engenharia de Alimentos. Para fácil identificação, todos os membros do grupo estarão devidamente
uniformizados.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que a atividade reduza a taxa de evasão do curso de Engenharia de Alimentos, como
também auxiliem os alunos na resolução das provas e exercícios da matéria. Espera-se também, que
os membros do grupo PET exercitem a didática e a prática do ensino, desenvolvendo profissionais
aptos a transmitir conhecimento.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será feito um feedback em reuniões administrativas com todo o grupo. Além disso, no final de cada
oficina será enviado um formulário de feedback para os participantes darem suas opiniões sobre o
tema abordado, o ministrante e sugestões de novas oficinas.

Atividade - Calourosa
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Calourosa aconteceu no dia 26/07, contando com a presença de 77 pessoas, entre elas calouros do
curso de Engenharia de Alimentos, docentes, petianos, a coordenação de curso e a diretoria da
Escola de Agronomia da UFG. Durante a recepção dos novos estudantes, houve uma aula magna
com a Mestra Ulliane Bassos, egressa do curso de Engenharia de Alimentos na UFG, que falou um
pouco sobre sua trajetória, as dificuldades enfrentadas por ela ao longo de sua vida acadêmica e sua
vida profissional. Essa aula teve o objetivo de incentivar os calouros, apresentar e dar as boas-vindas
ao curso e a diminuir a taxa de evasão. Foram apresentados a eles alguns grupos que contam com
atividades extracurriculares, como a CIPPAL Engenharias Agrárias Empresa Júnior, o PET
Engenharia de Alimentos e a Associação Atlética Acadêmica da Escola de Engenharia de Alimentos -
Malagueta, esses grupos auxiliam na formação dos estudantes, permitindo assim, que os estudantes
do curso aprimorem habilidades que vão além das salas de aula. Após esse primeiro encontro, o PET
foi convidado pelo coordenador de curso a apresentar o SIGAA, plataforma utilizada pela UFG, na
visão do aluno aos calouros, dessa forma foram-lhes apresentados as principais ferramentas dessa
plataforma, como os índices acadêmicos, histórico, comprovante de matrícula e como solicitar o
aproveitamento de atividades complementares.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1500 04/01/2021 29/10/2021

Descrição/Justificativa:
A Calourosa é uma atividade que visa recepcionar os novos discentes do curso da Engenharia de
Alimentos, com o intuito de lhes apresentar a Universidade, o ambiente em que estão inseridos e
também os grupos extracurriculares existentes no curso, principalmente o Programa de Educação
Tutorial - Engenharia de Alimentos (PET - EngAli), aumentando o interesse destes alunos no curso
como tentativa de redução da taxa de evasão ainda no primeiro semestre.

Objetivos:
O objetivo da atividade é recepcionar os calouros do curso, a fim de que os mesmos possam
conhecer o local onde estão inseridos e entender um pouco melhor o curso para, desta forma, evitar
a evasão dos mesmos ainda no primeiro ano de graduação.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos, devidamente uniformizados, além de acompanhar os novos discentes no momento da



realização de sua matrícula com informações sobre a universidade e o curso, também irão realizar
na primeira semana de aula uma recepção aos calouros do curso, dessa forma será apresentado um
pouco sobre o curso da Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e suas
oportunidades extracurriculares. Ademais serão realizadas atividades na disciplina de Introdução a
Engenharia de Alimentos, como forma da integração dos petianos com os alunos e também como
meio de difundir mais informações sobre a tecnologia de alimentos na prática.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a atividade espera-se que os novos discentes possam compreender melhor sobre o curso que
escolheram e suas perspectivas sobre a prática do mesmo. Espera-se ainda que ocorra a redução da
taxa de evasão inicial do curso e a integração dos petianos com os calouros, demais discentes e
docentes do curso. Além de auxiliar a coordenação de curso tanto no momento da matrícula quanto
na recepção dos novos alunos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Através de uma ficha de feedback, os participantes poderão avaliar a atividade. Posteriormente, o
grupo avaliará o impacto daquela atividade para os alunos, a graduação e também para o grupo,
observando a forma que os novos alunos encaram a universidade e o PET Engali.

Atividade - PET Cursos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O PET Cursos Online é uma atividade de extensão que faz parte do Projeto de Extensão intitulado
¿Cursos Online em Ciência e Tecnologia de Alimentos¿ da Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás, coordenado pela Profa. Dra. Miriam Fontes Araujo Silveira. Os cursos online
realizados auxiliaram discentes do curso de Engenharia de Alimentos, e também a comunidade
externa, garantindo conhecimento gratuito, de qualidade e de fácil acesso. As divulgações
aconteceram através das redes sociais como Instagram, em grupos de WhatsApp e também através
de emails. Em 2021 foram realizadas 4 edições do PET Cursos Online. A primeira edição online foi
sobre o Processamento de Geléia, com a participação da Dra. Brígida Monteiro Vilas Boas, teve
duração de 2 horas e 107 inscritos. A segunda edição do PET Cursos online, trouxe o tema
Praticidades com Word e Mendeley. Foram 2 dias de curso, no primeiro dia a professora Dra.
Lucidarce Martins da Matta ensinou sobre a formatação de trabalhos acadêmicos e tirou dúvidas
quanto ao Word, um processador que serve para editar e escrever textos. O curso contou com 39
inscritos e durou cerca de 4 horas. No segundo dia, a doutoranda Rafaela Teixeira Rodrigues do Vale
da Costa ensinou sobre o Mendeley, um gerenciador de referências e uma rede social acadêmica que
auxilia na organização de pesquisas e trabalhos universitários. No mês de Setembro foi realizada a
terceira edição com o tema Produtos de Confectionery: Tecnologia, Mercado e Inovações, aconteceu
no dia 02 às 12 horas pela plataforma Stream Yard. O palestrante desse curso foi o Dr. em
Tecnologia de Alimentos Matheus Henrique Mariz de Avelar, engenheiro de alimentos pela
Universidade Federal de Del-Rei. O curso teve duração de cerca de 2 horas e de 194 inscritos. Essa
atividade foi apresentada no ECOPET 2021: NUNES, L.B.M.; NOLETO, A.R.; GUIMARÃES, A.P.N.;
SOUSA, E.B.S.; LEITE, I.O.; BUENO, L.D.; SOUZA, A.R.M.; SILVEIRA, M.F.A. Extensão Universitária
em Tempos de Pandemia. ln: VIII Encontro Centro-oeste do Programa de Educação Tutorial, 4 a 7 de
setembro de 2021, Dourados. Ela pode ser visualizada em Disponível em: Acesso em: 15 out. 2021



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 01/02/2021 30/11/2021

Descrição/Justificativa:
O PET Cursos é uma atividade que visa ampliar o conhecimento tanto dos discentes quanto dos
petianos sobre a ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. A atividade surgiu no momento de
isolamento social, que visava trazer o conhecimento sobre as ciências de alimentos de diversos
lugares de maneira remota. Atividades virtuais se mostraram importantes na difusão do
conhecimento, pois além de profissionais externos, às atividades onlines alcançam público de todas
regiões do país.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade contará com profissionais que realizarão cursos para o público que possui interesse no
ramo de alimentos. Assim, o grupo PET será responsável por toda organização do curso e convite ao
ministrante. A atividade será realizada através de plataformas virtuais, sendo que as inscrições e
divulgação serão feitas pelas mídias do Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos.
Para identificação dos organizadores, todos petianos estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Difundir o conhecimento sobre as tendências atuais de alimentos para que assim os estudantes da
graduação e petianos tenham uma formação global. Além de promover a integração entre o grupo e
demais discentes do curso, o PET Cursos possibilita a construção de redes de contatos, parcerias e
troca de experiências com diferentes profissionais, e o desenvolvimento na capacidade de traçar
estratégias para organização e realização de eventos. Ademais, os cursos online servem como um
meio de propagar informações de qualidade e de forma gratuita a sociedade, despertando neles o
interesse e a importância da ciência dos alimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Em todas edições será enviado ao público fichas de feedback da atividade, para que os participantes
possam avaliar o curso e sugerir novos temas. A partir disso o grupo PET fará uma análise do curso
em reuniões administrativas para mensurar a importância do curso tanto para o Programa quanto
para a graduação.

Atividade - Pesquisas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Desenvolver uma pesquisa é muito importante para o desenvolvimento e crescimento do
conhecimento científico do aluno. Além disso, ela faz parte da Tríade do Programa de Educação
Tutorial (PET) e da Universidade. Com o auxílio da tutora do grupo, os petianos têm a oportunidade
de desenvolver suas linhas de pesquisa, aprimorando seus conhecimentos sobre o curso, também na
área científica e práticas de laboratório. Durante o ano foram desenvolvidas as seguintes pesquisas:
¿Aceitação de frutas desidratadas por famílias em situação de vulnerabilidade¿, ¿Bolo enriquecido
de fibras a partir do aproveitamento da casca de cenoura¿, ¿Aceitação de um mix alimentício por



famílias em situação de vulnerabilidade social¿, ¿Perfil do consumidor de leite vegetal no Brasil¿,
¿Percepção do consumidor sobre defumados industrializados¿, ¿Fatores determinantes no consumo
de frutas e hortaliças no Brasil¿, ¿Conhecimento dos fatores antinutricionais presentes naturalmente
nos alimentos¿, ¿Conhecimento e aceitação de produtos elaborados com aproveitamento integral de
alimentos por famílias em vulnerabilidade social¿, ¿Avaliação do impacto da aparência de frutas e
legumes no consumo e aceitação¿ e ¿A importância dos produtos minimamente processados para a
sociedade¿. Para proporcionar uma maior desenvoltura aos petianos com relação à crítica de leitura,
o grupo era dividido em duplas para corrigir as pesquisas dos colegas, depois eram repassadas à
tutora para correção final. Além das pesquisas também foram escritos alguns artigos para
publicação em anais, foram eles: ¿Perfil do Engenheiro de Alimentos formados no Estado de Goiás¿ e
¿Efeito da pandemia de Covid-19 nas pesquisas de Programa Institucional de Iniciação Científica".
Os trabalhos publicados pelo grupo em 2021 foram: BORGES, M.V. ; GUIMARÃES, A.P.N. ; NERI,
L.R. ; SILVERIO, L.R. ; SILVA FILHO, R.B. ; OLIVEIRA, M.E.F. ; BARBOSA, A. R. ; Souza, A. R. M.
DESENVOLVIMENTO E ACEITAÇÃO DE BISCOITOS DE FARINHA DO RESÍDUO DO BROTO DE
BAMBU (Dendrocalamus asper). In: VIII Encontro Paranaense de Engenharia de Alimentos, 2021,
Laranjeiras do Sul - PR. VIII EPEA, 2021. BORGES, M.V. ; LISBOA, R.C. ; Souza, A. R. M.
APROVEITAMENTO DE RESÍDUO DA INDÚSTRIA CERVEJEIRA NA ELABORAÇÃO DE PRODUTO
PANIFICADO. In: VIII Encontro Paranaense de Engenharia de Alimentos, 2021, Laranjeiras do Sul -
PR. VIII EPEA, 2021. BORGES, M.V. ; SOUSA, E.B. ; SILVEIRA, M. F. A. ; Souza, A. R. M.; ALVES,
V.M. ; NUNES, L.B.M. ; BARROS, S. K. A. . Propriedades físico-químicas e tecnológicas da farinha do
resíduo de açaí e sua utilização. RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT, v. 10, p.
e17810514517, 2021. GUIMARÃES, A.P.N. ; BORGES, M.V. ; Souza, A. R. M.; SILVEIRA, M. F. A. .
Cursos de Extensão em Processamento de Alimentos: a universidade inserida na comunidade.
REVISTA COMING - COMMUNICATIONS AND INNOVATIONS GAZETTE, v. 5, p. 22-31, 2021.
LIMA, C.G.B. ; REZENDE, L.P. ; OLIVEIRA, M.E.F. ; Souza, A. R. M. PERFIL DO ENGENHEIRO DE
ALIMENTOS FORMADOS NO ESTADO DE GOIÁS. In: VIII Encontro Paranaense de Engenharia de
Alimentos, 2021, Laranjeiras do Sul - PR. VIII EPEA, 2021. MACHADO, A.A.O. ; LISBOA, R.C. ;
Souza, A. R. M. EFEITO DA PANDEMIA DE COVID-19 NAS PESQUISAS DO PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. In: VIII Encontro Paranaense de Engenharia de
Alimentos, 2021, Laranjeiras do Sul - PR. VIII EPEA, 2021. PAIVA, A.C.S.J. ; QUEIROZ, D.L.A. ;
NERIS, K.A. ; Souza, A. R. M. Aceitação de Ketchup a Base de Melancia. In: IX Congresso Virtual de
Agronomia, 2021, São Paulo. CONVIBRA, 2021.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2000 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
As pesquisas permitem o aprimoramento do desenvolvimento científico e acadêmico dos
participantes. Os petianos irão realizar pesquisas em laboratório e de carácter social, a depender da
situação da pandemia deixada pela covid-19 no ano de 2021. Por meio da escrita das pesquisas os
alunos irão desenvolver habilidades de escrita de trabalhos científicos e poderão publicá-las em
congressos, revistas, entre outros.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de revisão literária serão identificadas bases teóricas e científicas para realização de cada
pesquisa. Posteriormente será realizada a identificação dos materiais necessários para
desenvolvimento das pesquisas e, por conseguinte será elaborada a pesquisa. Na finalização das



mesmas, essas serão levadas a encontros científicos e apresentadas a comunidade.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que cada petiano realize pesquisas com diferentes temáticas, desenvolvendo suas
capacidades técnicas e científicas e formação de profissionais capacitados. Com a publicação das
pesquisas espera-se trazer benefícios para a comunidade externa e interna a universidade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Durante o andamento das pesquisas o grupo discutirá sobre as temáticas abordadas, após serem
finalizadas, quais possuem maior impacto e onde deverão ser publicadas.

Atividade - Jogos para Engenharia
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade Jogos para Engenharia é uma ação que possibilita ao aluno aprender o conteúdo de
forma dinâmica e lúdica. Além de atrativos, eles auxiliam na diminuição da taxa de reprovação e
evasão do curso uma vez que tornam o aprendizado mais lúdico e descontraído. A plataforma
utilizada para a realização da atividade foi o Kahoot, uma plataforma educacional que permite a
criação de jogos educacionais, os quais consistem em jogos de pergunta e resposta com múltiplas
escolhas, podendo ser acessado pelo WEB ou pelo aplicativo Kahoot, sendo uma ferramenta
excelente, pois esta possui diversas formas de elaborar perguntas para os alunos e proporciona uma
melhora significativa nas notas das disciplinas. Em relação aos quizzes realizados pela plataforma
Kahoot, foi possível analisar a quantidade de acertos dos discentes e assim criar um relatório para
que o professor tivesse conhecimento sobre as principais dúvidas e dificuldades. Participaram dos
jogos cerca de 60 alunos, distribuídos entre as disciplinas de Cinética de Processos Biológicos e
Substâncias Tóxicas em Alimentos. Sendo assim, no ano de 2021 foram realizadas duas edições do
jogos para engenharia: Cinética de Processos Biológicos com a participação de 30 alunos e
Substâncias Tóxicas em Alimentos com 30 alunos. A atividade foi publicada no livro Tecnologia e
Educação: SOUZA, A. R. M.; NOLETO, A. R.; MACHADO, A. A. O.; SENA, L. L. S.; BUENO, L. D. A
linguagem lúdica como auxílio no aprendizado dos estudantes de Engenharia de Alimentos. In: OTA,
G. S. G.; RODRIGUES, G. S. (Org.). Tecnologia e Educação: Aproximações, possibilidades e
reflexões. Diadema: V&V Editora, 2021. p. 269-277.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
600 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
Atividade que faz a utilização de jogos lúdicos e educativos para ajudar os discentes do curso de
Engenharia de Alimentos em disciplinas com alto índice de reprovação. Na execução dela, espera-se
que os alunos fixem melhor o conteúdo por ser de uma maneira mais divertida e descontraída, além
de trabalhar a criatividade do petiano para elaboração de tal jogo.

Objetivos:
Diminuir a evasão dos alunos da Engenharia de Alimentos, por conta do alto índice de reprovação
em algumas disciplinas específicas do curso, pois a atividade proporcionará um entendimento
melhor do conteúdo.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para a aplicação da atividade serão escolhidos componentes curriculares da Engenharia de
Alimentos, e os petianos irão desenvolver o jogo referente aquela matéria específica e aplicá-la
posteriormente com o docente da disciplina. A atividade será realizada durante as aulas e os
petianos estarão uniformizados para melhor identificação dos mesmos.

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 em andamento se espera uma melhora significativa na participação e desempenho
acadêmico dos estudantes da Engenharia de Alimentos, diminuindo assim a taxa de evasão no curso.
Além disso, tal atividade contribui para a socialização dos alunos, trabalhando a inclusão social
destes no meio acadêmico. Ainda vale destacar a importância dessa parte lúdica para o
desenvolvimento criativo do petiano, que poderá servir de experiência em atividades ou projetos
futuros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada por meio de um formulário de feedback que será entregue aos alunos para
o preenchimento. Além disso, em reuniões administrativas tal assunto estará em pontos de pauta
para avaliação de todos os petianos com possíveis pontos de melhorias.

Atividade - Espaço das Profissões
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Universidade Federal de Goiás (UFG), realiza anualmente o Espaço das Profissões, que visa
esclarecer e orientar os alunos do ensino médio sobre as formas de ingresso, assistência estudantil e
todas as oportunidades oferecidas pela instituição. Para que possam conhecer os cursos de
graduação, são organizadas salas interativas de cada curso e nela os estudantes, professores e
coordenadores explicam sobre as possibilidades e áreas de atuação. O Programa de Educação
Tutorial da Engenharia de Alimentos (PET EngAli) participa anualmente da organização, junto com a
coordenação de curso, representando a Engenharia de Alimentos. No ano de 2021, o Espaço de
Profissões aconteceu de maneira totalmente remota do dia 03/05 ao dia 07/05. Antes da realização
do evento foram realizadas postagens para divulgação do mesmo, as quais ocorreram através da
publicação de vídeos de egressos, discentes que estão estagiando e de membros do PET mostrando
de forma lúdica e didática a Engenharia de Alimentos e convidando o público para participar do
Espaço das Profissões. Essas divulgações ocorreram no Instagram do PET Engenharia de Alimentos
e alcançaram juntas 12.273 visualizações. O curso de Engenharia de Alimentos se apresentou no dia
03 de maio, das 16:00 às 16:20 horas, na transmissão da TV UFG e Rádio Universitária e no dia 07
de maio, das 9:45 às 10:45 horas, na transmissão do canal do YouTube UFG Oficial. Ainda em um
espaço diferente do utilizado para o evento no dia 06 de maio às 19:00 horas o grupo realizou uma
live no Instagram do PET Engenharia de Alimentos, quando foi apresentado o curso e oportunidades
de atividades extracurriculares, como a Empresa Júnior de Consultoria de Produção e
Processamento de Alimentos (CIPPAL) Engenharias Agrárias, a Associação Atlética da Engenharia
de Alimentos (Atlética Malagueta) e o Programa de Educação Tutorial.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 22/02/2021 15/10/2021



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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Adote o PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O compartilhamento de ideias e conhecimento são muito importantes para a formação de um
profissional de excelência. Momentos de troca, discussão e etc, são parte da rotina de um petiano.
Porém, isso muda de contexto quando são trazidos ao nosso ciclo profissionais capacitados para
debater assuntos mais técnicos e mais restritos da área profissional. E é nesse momento que a
atividade Adote o PET se mostra muito importante e interessante. Ao longo do ano de 2021, três
engenheiros de alimentos ¿adotaram¿ o grupo PET. No início do ano tivemos a presença ilustre da
engenheira Láisa Dias, para falar um pouco sobre projetos de pesquisa. Esse momento foi



importante para o grupo dar o passo inicial nas pesquisas do ano vigente. No mês seguinte, o PET
EngAli contou com a presença de Amanda Araújo, profissional com uma vasta experiência no
mercado de trabalho, que veio trabalhar com o grupo Boas Práticas de Fabricação, onde pode
contribuir bastante com o projeto do Banco de Alimentos que estava começando a se desenvolver. E
por fim, o recém formado Alexandre Moreti trouxe ao grupo um mini curso sobre Rotulagem de
Alimentos, onde os petianos puderam aprender na prática o que é importante e proibido de se ter
em um rótulo. Além das aulas, os petianos participaram de uma competição onde teriam que
apresentar um rótulo, e a dupla vencedora ganhou prêmios. Todo esse conhecimento foi muito
importante para o bom andamento de outras atividades do grupo, e ainda, para agregar grandes
experiências ao longo da graduação. A educação transforma, e o conhecimento não é algo individual,
quanto mais gente ele conseguir ser propagado, mais evoluída uma sociedade será.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 10/05/0021 20/09/0021

Descrição/Justificativa:
Com o intuito de capacitar os participantes do Programa de Educação Tutorial (PET) da Engenharia
de Alimentos, com diversas ferramentas utilizadas na indústria e na pesquisa, egressos do PET
compartilharam seus conhecimentos e vivências através de cursos ministrados para o grupo com a
atividade Adote o PET.

Objetivos:
O adote o PET foi desenvolvido para aproximar os egressos do curso de Engenharia de Alimentos a
fim de ter uma troca de experiências e conhecimentos, uma vez que os egressos têm uma bagagem
do mercado de trabalho na prática e esse aprendizado é de extrema importância para os petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os encontros acontecerão de forma remota, com aulas ministradas através de slides e com troca de
ideias, e atividades feitas em conjunto.

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:
Planejamento, gestão e pesquisa, exercidos nas atividades do PET, demonstra-se importantes, na
docência, com o aperfeiçoamento de pesquisas, e na indústria, com a capacidade de gerir grupos de
pessoas. A atividade proporcionou uma troca de experiências entre os egressos e atuantes,
agregando um maior enriquecimento ao grupo PET Engenharia de Alimentos, sobre planejamento e
desenvolvimento de pesquisas, além de conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao final da atividade, será realizado um feedback geral, onde todos avaliarão a atividade.

Atividade - Reunião de Avaliação
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Reunião de Avaliação é uma atividade desenvolvida para avaliar os petianos dentro do grupo PET.
Nos meses do primeiro semestre de 2021 a avaliação aconteceu por meio de formulário nos quais
foram colocadas sugestões de melhorias aos seus colegas. No segundo semestre a atividade
continuou, porém foi realizada a cada 2 meses com a inclusão de critérios importantes a serem



avaliados no formulário, como o cumprimento de checklist, postura como coordenador e respeito
com o grupo. Cada petiano pontuou os outros de acordo com os critérios exigidos. Foram realizadas
duas reuniões no primeiro semestre, sendo elas: Método 360° e a avaliação Nine-in-Box, ambas de
modo remoto. No segundo semestre também foi realizado o Método 360° em que todos os petianos
avaliaram os pontos positivos e negativos dos demais integrantes, enquanto a última reunião contou
com avaliação por Nine-in-Box, em que foram analisados o potencial e desempenho dos petianos,
desta vez, de modo presencial. Ambos partiram da análise sistemática de todas as ações do indivíduo
na realização de suas tarefas e funções. Através da atividade foi possível analisar e informar os
pontos fortes e fracos de cada integrante, facilitando o processo de desenvolvimento de cada
membro, individualmente e como grupo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
120 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:
A Reunião de Avaliação é um método avaliativo do grupo, onde são utilizados o método 360° e o
nine-in-box. Serão realizadas duas reuniões de avaliação por ano, uma no final de cada semestre.
Essa reunião tem a função de avaliar o grupo com relação ao potencial e o desempenho. Por meio da
mesma, o grupo poderá identificar qual petiano precisa melhorar suas habilidades e também
auxiliará na escolha da liderança.

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Por meio de uma avaliação 360° todos avaliarão e todos serão avaliados, incluindo o tutor. Também
será utilizada a ferramenta nine-in-box para avaliar o desempenho e o potencial de todos os
petianos, para auxiliar o grupo em possíveis melhorias.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
É esperado que a Reunião de Avaliação auxilie os petianos a pontuarem os seus desempenhos,
orientando-os sobre os erros que devem corrigir e assim ajudando no crescimento das pessoas e do
grupo, essa evolução pode ser feita por meio da criação de planos de desenvolvimento. Além disso, a
metodologia utilizada ajuda a manter e melhorar o diálogo entre os membros do grupo e,
consequentemente, auxilia no trabalho em equipe.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após a realização da atividade será enviado um formulário de feedback para os membros do grupo
avaliarem a execução e os resultados da Reunião de Avaliação.

Atividade - Nivela PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade Nivela PET foi realizada com o intuito de nivelar o conhecimento do grupo. Esse projeto
também permitiu aos petianos promover e aprimorar sua didática, melhorar a fluência em
apresentações, adquirir e compartilhar habilidades. A atividade foi criada no contexto da pandemia



de COVID - 19, onde o ensino passou a ser remoto e online, ocorre via plataforma Google Meet. Ela
foi realizada quando algum petiano adquiriu ou possuía algum conhecimento que julgou necessário
passar para o restante do grupo, e feito em forma de uma aula que o próprio integrante ministrou,
onde ele mesmo preparou o conteúdo e as ferramentas utilizadas na aula. No ano de 2021 houveram
várias edições do Nivela, a primeira delas foi utilização da plataforma ¿Trello¿, uma ferramenta de
gestão muito utilizada para o grupo como uma agenda online e possibilitou os novos integrantes a
entenderem como o Trello funciona, otimizando o tempo de trabalho do grupo.. Em seguida, houve o
Nivela de ¿Como comunicar a sua ciência¿ que permitiu uma reflexão aos petianos, sobre como é
passado o conhecimento acadêmico adquirido na universidade, e trouxe ao grupo novas formas de
transmitir o conhecimento de forma mais simples, principalmente em atividades de Extensão. Logo
após, houve o Nivela de Mendeley, uma ferramenta gratuita que ajuda em citações e referências, o
que enriqueceu muito as atividades de Pesquisa, possibilitando uma facilidade na escrita dos artigos.
Outra temática abordada no Nivela, foi ¿Edição de vídeos¿ de uma forma simplificada, agregando ao
grupo técnicas de edição de vídeos, até então não muito conhecidas pelos integrantes. E foi
fundamental para muitas atividades que necessitam de vídeos. O último Nivela do ano foi de
¿Emissão de certificados¿, trazendo novas formas de criar e enviar certificados, sendo fundamental
para outras atividades que tivemos pelo o ano, onde houve a necessidade de emitir novos
certificados. Com isso, pode-se concluir que o Nivela PET foi fundamental para auxiliar os petianos
na realização de outras atividades, permitindo uma adequação de habilidades que se mostraram
fundamentais no período de pandemia e isolamento social. A atividade foi apresentada em
congresso: MIRANDA, L. M. M.; NOLETO, A. R.; SILVA, A. A.; MACHADO, A. A. O.; LIMA, C. G. B.;
PAULA, G. H. L.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SENA, L. L. S.; DANTAS, L. B.; NUNES, L. B. M.;
RODRIGUES, MENDONÇA, M. C.; L. C.; CALIL, M. M.; BORGES, M. V.; ROSA, V. M. N.; SILVEIRA,
M. F. A.; SOUZA, A. R. M. Ação contra o desperdício e insegurança alimentar: Apoio e orientação
para pessoas em situação de vulnerabilidade social. In: CONGRESSO DE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO- CONPEEX, 18., 2021, Goiânia. A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações
para o planeta.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
60 01/02/2021 30/10/2021

Descrição/Justificativa:
Visando um nivelamento de conhecimento dos membros do grupo, compartilhar saberes é crucial
para o encontro desse equilíbrio. Sendo assim, a utilização de vídeos, slides, roteiros entre outros
são fundamentais para o compartilhamento do saber por cada petiano. Esse intercâmbio de
conhecimentos resultará aos membros do grupo mais capacitação e habilidades para execução de
atividades, sejam de ensino, pesquisa ou extensão.

Objetivos:
Nivelar os membros do grupo através de aulas, oficinas ou treinamentos idealizados por eles
mesmos para que fiquem mais capacitados e habilidosos na realização de diversas atividades ou uso
de ferramentas.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será enviado checklists ao grupo com prazos estipulados para que cada membro possa preparar seu
nivelamento da melhor maneira possível. A coordenação da atividade ficará encarregada de agendar
datas de encontro entre o grupo para execução da atividade, caso seja necessário, ou métodos com
que todos os membros assistam e adquiram a capacitação desejada.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:



Além de melhorar o bom andamento do grupo, o petiano aprenderá a trabalhar em equipe,
melhorando sua didática, compartilhando conhecimentos e aperfeiçoando suas habilidades com os
conhecimentos dos colegas. Isso possibilitará a melhor de outras atividades executadas pelo grupo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita em reuniões administrativas, avaliando a qualidade, metodologia e utilização
no cotidiano do petiano. Os feedbacks ocorrerão após cada nivelamento dado, para que os futuros
treinamentos sejam aplicados da maneira mais proveitosa possível.

Atividade - Parcerias PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Parcerias PET é uma atividade de extensão que busca a criação de laços do PET, através de
encontros com grupos, empresas ou pessoas que estejam dispostas a trocar experiências e
conhecimentos que somem para ambas as partes. Os encontros foram realizados de forma online, em
formatos de conversas, cursos ou palestras, o que beneficiou não só os membros do PET, como
também outros discentes que participaram de algumas dessas atividades. Em 2021 foram realizadas
9 edições do Parcerias PET. A primeira edição ocorreu com o PET Biologia da UFG, e o PET EngAli
ficou encarregado de falar sobre o Mendeley, ferramenta muito interessante para otimização de
pesquisas acadêmicas. Na segunda edição, o PET EngAli foi convidado pelo grupo Herbil da UFG
para conversarem sobre ferramentas de gestão, o Trello. Durante a 3ª edição, o grupo PET EngAli se
encarregou de ofertar um minicurso sobre ¿A Importância da textura dos alimentos¿ para o Núcleo
de Estudos em Produtos de Origem Animal (NEPOV) do IFSULDEMINAS - Campus Machado. Essa
troca foi muita importante, pois a Profª Brígida a partir desse contato se dispôs a participar de uma
outra atividade, o PET Cursos. A quarta edição ocorreu em parceria com o PET Fonoaudiologia da
USP, onde nossos petianos participaram do mês dedicado aos cuidados do meio ambiente,
ministrando uma palestra sobre a Importância do Aproveitamento Integral dos Alimentos e eles em
troca bateram um papo com o grupo sobre Alto Desempenho vocal, oratória entre outros. A quinta
edição ocorreu em parceria com a ESALQ, onde nossos petianos apresentaram um curso abordando
a importância da física na ciência dos alimentos. A sexta edição ocorreu em parceria com o EJA do
IFG Câmpus Aparecida, onde fomos convidados a falar sobre a inovação em Alimentos. A nona
edição ocorreu em parceria com o estudante de relações internacionais, André Luiz, através de
encontros semanais para a discussão de temas atuais que relacionam a política, economia e a
produção e tecnologia de alimentos no mundo. A oitava edição ocorreu em parceria com a ¿Motim,
quebre o giz¿, onde nos foram ministrados cursos de Excel, VBA, Power BI e treinamento para
processos seletivos. A última edição ocorreu em parceria com o aluno de Engenharia de Alimentos -
UFG e também estagiário da KRAFT HEINZ, Heron Borges, o encontro teve um formato de conversa
com o tema principal sendo como se portar em processos seletivos de grandes empresas. Sendo
assim, ao total de todas essas edições, o PET EngAli pode interagir com aproximadamente 200
pessoas, de forma mais direta, onde o networking foi com toda certeza um dos melhores saldos
positivos dessa atividade. A atividade foi apresentada no Conpeex: ROSA, V. M. N., SILVA A. A.,
CARDOSO A. L. R., DE LIMA, C. G. B., DE PAULA, G. H. L., LEITE, I. O., MIRANDA, L. M. M.,
BUENO, L. D., RODRIGUES, L. C., RESENDE, M. P. M., DE OLIVEIRA, M. E. F., MENDONÇA, M. C.,
CALIL, M. M. Parcerias Acadêmicas e seus impactos. 18° Conpeex. Goiânia, GO, 2021.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 01/02/2021 14/11/2021

Descrição/Justificativa:



O Parcerias PET é uma atividade que busca a criação momentos compartilhados entre o PET e
outros grupos, empresas ou pessoas que estejam dispostas a trocar experiências e conhecimentos
que acrescentem para ambas as partes.

Objetivos:
Troca de experiências e de conhecimentos, através de cursos, palestras, aulas, etc, que podem ser
ministrados tanto pelo grupo PET EngAli, quanto pelo seu parceira.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada através de convites do próprio PET EngAli a empresas/grupos/pessoas que
tem conhecimento de algum assunto interessante para a área de ciência, tecnologia e engenharia de
alimentos, ou dessas pessoas citadas, convidando o PET para ministrar algum curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se muita troca de experiências com diferentes grupos e pessoas e assim, o aumento do
conhecimento para ambas as partes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será realizada através de feedbacks sempre ao final de cada parceria realizada.

Atividade - Integra PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Com o intuito de promover a discussão de temáticas sociais, foi realizado o I Integra Pet, com o tema
¿Ser Mulher: Conquistas e Desafios¿ pelo Programa de Educação Tutorial da Engenharia de
Alimentos da Universidade Federal de Goiás (UFG). A atividade foi realizada no formato de mesa
redonda pelo Google Meet. E teve a participação das convidadas Renatha Cândida (Doutora em
Geografia pela UFG, membra da comissão permanente de políticas de promoção da igualdade
étnico-racial (CPPIR) do IFG, idealizadora e coordenadora do projeto Meninas Cientistas do IFG),
Sarah Lidia (Graduanda em história pela UFG, coordenadora geral do DCE UFG e militante no
movimento de mulheres Olga Benário, Luanna Guimarães (psicóloga, especialista em amor
patológico e terapeuta holística) e Maria Eduarda Barros (mulher trans, graduanda em pedagogia,
cantora, merendeira). As convidadas relataram os desafios enfrentados, suas vivências e conquistas,
como mulher. Participaram do evento 32 pessoas e foi realizado um feedback com os participantes,
em que foi verificado que 16,7% eram do Curso de Engenharia de Alimentos - UFG, 33,3% eram
estudantes de outro curso na UFG e 50% não tinha vínculo com a UFG. Em relação a avaliação do
evento, 83,3% deram nota máxima ao evento, sendo que 91,7% gostaram do tema abordado,
recomendariam para os amigos e disseram que teriam interesse em participar de outros eventos do
Integra PET. Por fim, foram sugeridos pelos participantes outros temas, como: Racismo, Alimentação
na infância, qualidade de vida, o incentivo e apoio às mulheres que cursam graduação na área de
exatas (engenharias), questões ambientais, minorias, amor ao próximo, saúde mental, mídias sociais
e educação alimentar na sociedade de baixa renda.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
500 04/01/2021 30/12/2021

Descrição/Justificativa:



Segundo o Manual de Orientações Básicas é dever do Programa de Educação Tutorial promover a
formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos de graduação envolvidos direta ou
indiretamente com o programa, estimulando a fixação de valores que reforcem a cidadania e a
consciência social de todos os participantes e a melhoria dos cursos de graduação. Nesse contexto, o
Integra PET tem como finalidade realizar palestras e/ou mesa redonda com discussões acerca de
temáticas e situações sociais de fragilidades na sociedade.

Objetivos:
O objetivo da atividade é promover a discussão de temáticas sociais aos alunos de graduação,
petianos ou não, estimulando a formação ampla, fixação de valores que reforcem a cidadania e a
consciência social de todos os participantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O grupo PET irá promover e realizar eventos/palestras presencialmente e/ou virtualmente através de
plataformas de streaming (Google Meet, Microsoft Teams, Conferência Web RNP etc.), além de
posts nas redes sociais do grupo. Serão realizados encontros e mesas redondas acerca da temática
social, com profissionais ou representantes da área, para alunos e a sociedade. O grupo PET será
dividido em funções para o bom andamento do evento, todos os membros do grupo estarão
devidamente uniformizados para fácil identificação.

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 a troca de saberes entre o petiano e a sociedade, para a
emancipação e empoderamento dos sujeitos. Assim como, promover a compreensão da diversidade
dentro da universidade, evitando dessa forma, exclusões, e por consequência, a discriminação. Para
a sociedade espera-se maior conscientização sobre as temáticas abordadas e contribuir com a defesa
e promoção dos direitos humanos. Além de divulgar o Programa de Educação Tutorial (PET), para a
sociedade em geral.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada por fichas de feedbacks ou formulários online entre os participantes e os
resultados serão discutidos em reuniões administrativas do grupo, avaliando a qualidade de
execução da atividade e participação do público.

Atividade - Processo Seletivo
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Processos seletivos são a porta de entrada para grandes oportunidades durante a vida. Durante a
graduação ter essas experiências são de suma importância para uma constante evolução. Desde a
inscrição, passando pelas etapas iniciais, e depois dinâmicas em grupo, pitch e entrevistas
individuais, o concorrente aprende muito, e os idealizadores da atividade mais ainda, pois é
necessário ter um olhar aguçado para enxergar potencial e match entre o candidato e o grupo que
ele irá participar futuramente. Durante o ano de 2021 o PET Engenharia de Alimentos realizou um
Processo Seletivo devido a grande quantidade de alunos que tinham interesse em participar do
grupo e também a alta rotatividade de petianos. A atividade contou com uma ampla divulgação por
meio do Instagram e Whatsapp. Foram produzidas imagens de divulgação com estilo específico para
chamar a atenção e vídeos produzidos por petianos ativos e egressos convidando novos alunos a
participarem do grupo. A atividade contou com a participação de uma banca avaliadora (tutor, um



professor do curso de Engenharia de Alimentos e petianos atuais e egressos) e foi realizado com o
envio de informações e documentos pelo candidato, um vídeo, além de uma dinâmica em grupo e
entrevista individual ao vivo entre os recrutadores e os graduando em engenharia de alimentos. Para
visibilizar a atividade, o grupo idealizou um PS temático com o tema ¿Power Rangers¿, onde o foco o
lema era ¿Venha fazer parte do nosso megazord!!!¿ No total a atividade resultou em oito novos
integrantes ao grupo PET, fazendo com que o grupo atingisse o número máximo de petianos, o que
trouxe novas perspectivas, maior integração e colaboração nas atividades.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
600 29/03/2021 05/11/2021

Descrição/Justificativa:
Adquirir novos integrantes que tenham interesse nas atividades desenvolvidas pelo Programa, a fim
de que discentes possam ter novas experiências e, consequentemente o desenvolvimento de
habilidades interpessoais, além de permitir um melhor funcionamento das atividades do Programa
de Educação Tutorial.

Objetivos:
Buscar novas perspectivas para o Programa de Educação Tutorial a partir das visões dos candidatos,
bem como garantir a eles experiências em processos seletivos, e ainda proporcionar o
desenvolvimento de relações interpessoais dos mesmos. A aquisição de novos membros, garantirá ao
grupo maior colaboração e integração nas atividades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Após aprovação do edital pelo Comitê Local de Avaliação e Acompanhamento (CLAA), serão abertas
as inscrições para seleção de novos membros. A atividade poderá ocorrer de forma online ou
presencial, e contará com avaliações individuais dos participantes, e se for oportuno, os candidatos
farão uma dinâmica em grupo. Além disso, o processo contará com uma banca composta por
petianos ativos e egressos, e ainda um convidado externo (tutor de um outro grupo PET ou um
docente do departamento de Engenharia de Alimentos) para uma avaliação mais justa e
democrática. A quantidade de vagas ofertadas dependerá do número de petianos ativos no grupo.
Tanto em modelo online, quanto presencial, os petianos deverão estar uniformizados para uma
melhor distinção dos mesmos entre os presentes.

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:
Permitir que novos alunos participem do Programa de Educação Tutorial Engenharia de Alimentos,
contribuindo com o grupo nas atividades realizadas e ideias para novas a serem produzidas. Além do
desenvolvimento dos alunos em um programa extracurricular, com aprendizados diversos voltados
para ensino, pesquisa e extensão.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação ocorrerá por meio de feedbacks em reuniões durante e após a atividade. Ocorrerá ainda
avaliação dos membros do grupo por meio de Avaliação Interna, dessa forma possibilitando a análise
dos novos petianos e eficácia/ qualidade do Processo Seletivo.

Atividade - Eventos (Interpet, Conpeex, Ecopet, Enapet e
congressos da área de Engneharia de Alimentos)
Avaliação:



Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
InterPET: O encontro estadual (INTERPET), visa a melhoria contínua de cada grupo. A participação
em atividades do Programa de Educação Tutorial é de extrema importância para condução e
alinhamento com as diretrizes do programa. Essa atividade propicia a integração dos grupos PETs e
discussão de assuntos relacionados a tríade, Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso, participações
em eventos da área de Ciência e Tecnologia de Alimentos são uma excelente oportunidade para
novos aprendizados e divulgação das pesquisas realizadas pelo grupo. O evento contou com a
presença de 14 grupos PETs. Nos dias 23 e 24 de Julho aconteceu o INTERPET Goiás 2021
organizado pela PET Engenharia de Alimentos e PET Geografia da UFG. Contou com a presença de
160 petianos tutores, discentes e egressos. Os espaços oferecidos pelo evento foram Aberturas,
Mesa Redonda, GDTs e Assembleia. Foram 7 GDT¿s com temas: 1. PET e saúde mental: sofrimentos,
desafios e cuidados, 2. Consumo, sustentabilidade e meio ambiente, 3. Práticas culturais identitárias
no PET, 4. Pandemia, ensino remoto e precarização da educação pública, 5. A reinvenção das ações
petianas: ensino, pesquisa e extensão, 6. Funcionamento e legislação do programa: direitos e
deveres do petiano e 7. O programa de educação tutorial e as relações entre ciência e sociedade. Os
Grupos de Discussão de Trabalho aconteceram pela plataforma google meet. Para a Abertura e
Assembleia foi utilizado o canal da UFG no youtube. ECOPET: Nos dias 04 a 07 de Setembro
aconteceu o VIII Encontro Centro- Oeste dos grupos PETs 2021 organizado pela Universidade
Federal de Dourados. Contou com a presença de 600 petianos tutores, discentes e egressos. O grupo
PET EngAli participou dos espaços oferecidos pelo evento como Aberturas, Palestras, Reuniões,
GDTs e Assembleia, além de apresentarem os trabalhos. Foram 9 trabalhos disponibilizado na
plataforma do evento com os temas: Ciclo de Oficinas: Uma estratégia para a diminuição da evasão
com 39 visualizações, Adaptação de um evento presencial para o formato on-line com 25
visualizações, Difusão do conhecimento da ciência dos alimentos para o público infantil com 16
visualizações, Impacto do Programa de Educação Tutorial sobre a vida de seus participantes com 13
visualizações, Alimentos em Ação: Levando esperança a quem tem fome com 20 visualizações,
Encontro Nacional dos PET's Engenharia de Alimentos com 11 visualizações, Extensão universitária
em tempos de pandemia: Ciência em Casa com 14 visualizações, PET Cursos Online - Extensão
Universitária em Tempos de Pandemia com 10 visualizações e Os Engenheiro de Alimentos formados
nos Estados de Goiás 10 visualizações. Foi criada uma playlist no canal do Youtube do PET EngAli
com os vídeos. O grupo também ofereceu uma oficina no evento intitulada "Ferramenta de Gestão:
Trello¿ ministrada por dois petianos e com 15 participantes. Ambas as atividades foram publicadas
nas redes sociais do PET EngAli. Os integrantes do PET EngAli além de participarem, tiveram ideias
apresentadas no evento para aplicar no grupo, contribuindo para a coletividade e união do
programa. ENAPET: Nos dias 25 a 30 de Outubro ocorreu o XXVI Encontro Nacional dos Grupos PET
organizado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com o Instituto Federal do
Amazonas, com o tema "O PET resiste: a educação não pode parar!". Os membros do PET ENGALI
participaram do evento, assistindo às transmissões, contribuindo com as discussões e por meio de
voto na assembleia. Foram publicados dois trabalhos no evento: "SIMULA PET: Campo de
Treinamento para processos seletivos" e "Projeto de Auxílio Social: saúde mental em período de
isolamento''. O evento foi de extrema importância tanto para a divulgação científica dos trabalhos
que estão sendo realizados, quanto para a troca de experiência entre membros de diferentes grupos
PET, o que auxilia no enfrentamento de problemas e fomenta ideias para novas atividades.
CONPEEX: Durante os dias 04 à 08 de Outubro foi realizado o 18º Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão (CONPEEX). Sendo que, nos dias 05, 06 e 07 ocorreram momentos exclusivos ao Programa
de Educação Tutorial. No dia 05 ocorreu a mesa redonda denominada de ¿Momento PET¿ onde o
tema foi ¿O Programa de Educação Tutorial e o desenvolvimento de competências para a formação
profissional¿. Para a mesa redonda foram convidados palestrantes para falar de Gestão de tempo e
produtividade e também Comunicação e Oratória. Ao final das falas aconteceu um momento de



perguntas, quando o público direcionou dúvidas aos convidados para a maior compreensão dos
assuntos abordados. Nos dias 06 e 07 aconteceram apresentações de trabalhos pelos petianos. O
PET Engenharia de Alimentos submeteu 5 trabalhos para apresentação, sendo os seguintes temas
abordados: ¿Transformação Social Através Do Processamento De Alimentos¿, ¿Linearização de
conhecimento: Nivela PET¿, ¿Projeto Contra O Desperdício De Alimentos Para Famílias Em Situação
De Vulnerabilidade¿, ¿Lab PET: ensinando práticas laboratoriais de maneira remota¿ e ¿Parcerias
Acadêmicas e Seus Impactos¿.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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Descrição/Justificativa:
O PET possui o Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA), encontros estaduais
(INTERPET), regionais (ECOPET) e nacionais (ENAPET) que visam a melhoria contínua de cada
grupo. A participação em atividades do Programa de Educação Tutorial é de extrema importância
para condução e alinhamento com as diretrizes do programa. Essas atividades oportunizam
apresentações de trabalhos desenvolvidos na graduação pelos PETianos, propiciam a integração dos
grupos PETs e discussão de assuntos relacionados a tríade, Ensino, Pesquisa e Extensão. Além disso,
participações em eventos da ára de Ciência e Tecnologia de Alimentos são uma excelente
oportunidade para novos aprendizados e divulgação das pesquisas realizadas pelo grupo.

Objetivos:
Acompanhar e levantar questões para crescimento do grupo, advinda de experiências
compartilhadas durante os encontros, partilhar e apresentar os trabalhos desenvolvidos pelo PET
Engenharia de Alimentos UFG.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O CLAA ocorre mensalmente, no qual um membro do grupo é representante nas reuniões, sendo
responsável por levar e discutir impasses internos. Os encontros do PET acontecem anualmente,
todas as discussões são levantadas desde do INTERPET, passando pelo ECOPET até chegar ao
ENAPET. No ano de 2021 o PET Engenharia de Alimentos será um dos organizadores do INTERPET.
No ECOPET e ENAPET, além da participação no evento, o PET Engenharia de Alimentos irá levar
trabalhos para serem apresentados. Os PETs da UFG também participam anualmente do Congresso
de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal de Goiás (CONPEEX UFG), no qual todos os
petianos irão participar devidamente uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Compartilhamento de ideias entre os Programas de Educação Tutorial, buscar e solucionar
problemas em comum. Trazer aos petianos maior conhecimento sobre a filosofia do programa,
proporcionar o desenvolvimento acadêmico, pessoal e o pensamento crítico.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade é avaliada pelo petiano a partir do seu crescimento após a participação no congresso,
pois o mesmo se sente mais confiante em outros eventos, debates e apresentações que são
realizadas em atividades do PET EngAli. É analisado também novas ideias que o integrante traz ao
grupo após a participação em eventos de cunho coletivo. As decisões tomadas em encontros, quando
aplicadas são mensuradas internamente em cada grupo e discutidas posteriormente em CLAA, caso
haja necessidade.


