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Atividade - Cursos Extracurriculares
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O cursos extracurriculares tem como objetivo contribuir na melhor formação acadêmica dos alunos,
auxiliando os membros do PETEngAli tanto em atividades dentro da universidade quanto na vida
profissional. No ano de 2020 os cursos foram realizados de forma online devido ao isolamento social
(medida preventiva em razão da pandemia do covid-19). Durante todo o ano os petianos
participaram de 5 cursos, sendo 1 em conjunto abordando o tema de Atualidades em Embalagens
para Frutas e Hortaliças, sendo realizado através do Google Meet e 4 cursos realizados em
plataformas onlines de educação sendo escolhidos de acordo com a necessidade de capacitação de
cada petiano. Finanças Pessoais, Introdução ao Estudo de Vinhos, Gestão de Conflitos, Boas Práticas
de Fabricação, Excel, Como agir de maneira empreendedora, Marketing Digital, Análise Sensorial,
Controle de Qualidade e Desenvolvimento profissional foram alguns dos cursos realizados. Após
cada atividade era discutido a qualidade do curso e como este agregou na vida profissional e
acadêmica do participante.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/02/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Os cursos extracurriculares foram realizados por cada petiano a fim de contribuir para um maior
conhecimento tanto na área de Engenharia de Alimentos quanto em áreas de interesse do petiano
como empreendedorismo, ética, liderança e gestão, estudando técnicas que vão além do que é visto
na vida acadêmica.

Objetivos:



Contribuir para uma melhor formação acadêmica dos alunos, através da ampliação dos seus
conhecimentos abordando assuntos que auxiliarão no mercado de trabalho.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi feita em grupo e individualmente. O grupo participou em conjunto do curso de
¿Atualidades em Embalagens para Frutas e Hortaliças¿ ministrado pelo Prof. Dr. Washington
Azevêdo da Silva da UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei via Google Meet e
individualmente cada um participou de cursos por meio de plataformas digitais com variados temas,
sendo que a escolha do assunto abordado foi decidido pelo próprio petiano.

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 da realização da atividade foi possível despertar nos petianos um desejo de procurar fora da
graduação cursos que os auxiliem como profissional, além de oferecer um maior conhecimento a
respeito dos assuntos estudados, e uma visão melhor de como resolver os problemas que possam vir
no mercado de trabalho. Os cursos individuais mais escolhidos foram: Boas Práticas de Fabricação,
Análise Sensorial, Liderança e Gestão de Pessoas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os cursos foram discutidos em reuniões administrativas para se avaliar o crescimento pessoal de
cada petiano após a realização das capacitações escolhidas.

Atividade - Socializa PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Em razão da grande quantidade de horas dedicada ao PET e com inúmeras atividades para cumprir,
muitas vezes os petianos só se encontram para a execução dessas tarefas. Os integrantes do grupo
devem se sentir seguros e a vontade dentro do mesmo e uma forma de proporcionar isso são
reuniões realizadas com o objetivo de diversão. Desta maneira, foi desenvolvida a socialização
petiana para que o grupo se sentisse mais acolhido e colecionasse momentos de descontração e
interação. Inicialmente a atividade acontecia através de almoços e cafés da manhã coletivos, porém,
por conta da pandemia e o isolamento social, esses encontros passaram a ocorrer de maneira virtual,
nos quais foram realizadas receitas culinárias, competições com jogos lúdicos e práticas de
exercícios físicos com profissionais da área de educação física e fisioterapia. Isso proporcionou uma
maior aproximação entre os petianos, principalmente com os recém chegados do processo seletivo
do presente ano, além da trocar ideias, conselhos e estreitamento dos laços de amizade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/02/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
A Socialização Petiana é um recurso na qual é possível desenvolver uma maior interação entre os
participantes, utilizando de um momento de descontração durante um lanche ou uma brincadeira.
Nesse momento, o participante poderá interagir sem ter a preocupação da vida acadêmica.

Objetivos:
O objetivo dessa atividade é ter um momento de socialização entre os membros do grupo PET, a fim
dos mesmo se conhecerem e descontrairem.



Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A coordenação da atividade decidirá o que será feito, e a partir daí será organizado o momento em
que os membros do grupo irão se reunir. Será realizada a cada dois meses, no qual cada petiano
possa sugerir um tema para ser executado.

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 que os membros do grupo PET se sintam melhores e
mais acolhidos, refletindo assim na sua vida acadêmica e pessoal. Espera-se também, que com a
realização da socialização, desenvolvam características importantes como a empatia e com esta,
refletir na sociedade como um todo.

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 socialização petiana.

Atividade - Processo Seletivo
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Processo Seletivo é uma atividade realizada semestralmente pelo grupo, sempre que necessário,
visando selecionar entre os participantes o perfil que melhor se encaixa ao grupo Programa de
Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos (PET EngAli). A realização da atividade se faz
necessária visto que o grupo possui uma alta rotatividade dos membros e manter o grupo com o
número mínimo de 12 membros é fundamental para o bom andamento das atividades e cumprimento
das normas. Novos membros para o grupo garantem novas experiências e, consequentemente, o
desenvolvimento de habilidades interpessoais. O processo seletivo é, então, uma oportunidade de
atrair discentes interessados nos projetos desenvolvidos pelo Programa. Em 2020 o PET EngAli
realizou dois processos seletivos. A primeiro momento o processo seletivo 2020/01 foi planejado e
discutido para acontecer no dia 30 de março e sua divulgação foi realizada através dos recursos
virtuais (site e redes sociais do grupo), cartazes pela instituição e verbalmente nas salas de aula.
Além da divulgação do processo seletivo, foram realizadas postagens das experiências dos egressos
participantes do grupo, bem como divulgação das atividades realizadas para despertar o interesse
dos alunos para participar. Entretanto, devido ao isolamento social, o processo foi suspenso por
alguns dias e após a aprovação do CLAA deu-se seguimento ao Processo Seletivo de modo virtual.
Intensificou-se as publicações e chamadas para as inscrições no processo, foi estendido o prazo de
inscrições e o processo seletivo ocorreu nos dias 04 e 05 de maio. Todas etapas foram novamente
elaboradas, para conseguir a participação de todos. Para a avaliação dos participantes as etapas
contaram com uma banca avaliadora, composta por 1 tutor, 3 petianos e um professor convidado,
através da plataforma do Google Meet. Foram aprovados 6 candidatos que demonstraram
comprometimento e potencial de trabalhar pela evolução do grupo. A atividade proporcionou a
adaptação dos petianos ao período de isolamento e despertou sua capacidade de resolver conflitos.
O novo modelo de processo seletivo foi avaliado pelo grupo através de reuniões administrativas,
mostrando uma alternativa para seleções de novos membros. Já o segundo Processo Seletivo do ano
de 2020 ocorreu nos dias 11 e 12 de novembro. As divulgações foram realizadas por meio das redes
sociais e também os petianos divulgaram nas aulas. Além disso, para chamar a atenção dos alunos
para o processo, foram feitas postagens explicando o significado da logo do grupo, palavras que
representam o PET, entre outros. A banca avaliadora foi composta pela tutora do grupo, uma



professora do curso de Engenharia de Alimentos, dois petianos ativos e um petiano egresso. Todo o
processo seletivo ocorreu via Google Meet. Foram aprovados 4 candidatos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 02/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A seleção de estudantes que tenham iniciativa e interesse, e que possam contribuir com o
crescimento do grupo e individual dos petianos.

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

Atividade - Espaço das Profissões
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Espaço das Profissões é um evento realizado anualmente pela Universidade Federal de Goiás
(UFG), que possui o intuito de apresentar a instituição, os cursos e os programas de auxílio para
alunos do Ensino Médio, com a intenção que os mesmos adentrem na Universidade. Dessa forma, as
unidades acadêmicas são responsáveis pela realização de salas interativas, como forma mais
dinâmica de apresentar o curso. No entanto, devido a pandemia do novo Coronavírus e a
necessidade do distanciamento social, a UFG optou por realizar o evento de forma totalmente online.
Com isso, foi realizada uma transmissão nos canais oficiais da TV, rádio e youtube, nos dias 14 e 15
de maio para abordar as formas de ingresso e nos dias 15 a 19 de junho os estudantes puderam
conhecer os cursos. A pedido da coordenação, o PET - Engenharia de Alimentos ficou responsável
por produzir vídeos que foram postados no youtube da UFG (youtube UFG Oficial) para divulgação
do curso ( https://youtu.be/CMK1lgFl_b4 e https://youtu.be/CMK1lgFl_b4 ). Além disso, foram



divulgadas também as gravações das lives da instituição ( https://youtu.be/Z4YhrU5laes ), realização
de websala, além de realizar uma live no instagram do grupo (@petengali_ufg) para interação com
os alunos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 02/01/2020 31/12/2020

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

Objetivos:
Apresentar o curso da Engenharia de Alimentos para os estudantes do ensino médio, auxiliando a
coordenação do curso com a execução da atividade e assim promover a integração dos componentes
do grupo com os estudantes do ensino médio e com a coordenação do curso.

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a atividade espera-se que os alunos do ensino médio conheçam a UFG, a Engenharia de
Alimentos e se sintam atraídos tanto pelo curso quanto pela universidade. Espera-se ainda promover
a integração entre os petianos e a comunidade externa.

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

Atividade - CALOUROSA
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A recepção calourosa tem como objetivo receber os novos alunos ingressantes no curso de
Engenharia de Alimentos e potencializar a adaptação dos calouros através do acolhimento. Os
calouros foram recebidos pelos petianos no dia da Matrícula no Centro de Cultura e Eventos
Professor Ricardo Freua Bufáiçal de uma forma divertida, com plaquinhas e moldura para fotos,
também foi realizado uma análise sensorial com os calouros e familiares, utilizando-se dos sentidos
olfato e paladar. No primeiro dia de aula, os calouros foram recepcionados no Auditório de
Melhoramento Genético na Escola de Agronomia pela direção da Escola e coordenação do curso de
Engenharia de Alimentos, pelos membros do PET e demais grupos participantes da calourosa. A
direção da Escola de Agronomia realizou as boas-vindas aos novos alunos e, em seguida, houve a



apresentação dos grupos atuantes no curso e demais oportunidades. Foi entregue pelo PET
Engenharia de Alimentos um guia do calouro com informações importantes, como os benefícios
oferecidos pela PRAE; curso de línguas dentro da UFG; como usar a biblioteca; oportunidades de
Intercâmbio,como adquirir passe livre estudantil e as linhas de transporte coletivo que dão acesso a
UFG e Mapa da Escola de Agronomia. Logo após, também foi realizado a aula magna com os
profissionais Pedro Henrique R. Rezende e Italo Ricardo Sirico, formados no curso pela UFG, onde
falaram um pouco da experiência profissional deles, além de trazerem falas de motivação e
tendências do mercado de Engenharia de Alimentos. Para finalizar o primeiro dia, foi realizado um
tour na Escola de Agronomia e principais instalações, em que os petianos apresentaram a planta de
laboratórios da Engenharia de Alimentos. Devido a Pandemia do Covid-19 não foi possível realizar as
aulas práticas na aula de Introdução de Alimentos, por outro lado houve a participação dos petianos
nas aulas remotas da matéria com a orientação aos calouros sobre atividades da própria disciplina,
como desenvolvimento de novos produtos, além de auxílio sobre dúvidas envolvendo o meio
acadêmico. Como resultado da atividade, ocorreu uma maior integração entre calouros e veteranos
proporcionando melhor aproveitamento do curso e das atividades extracurriculares. Através da
Calourosa também foi estabelecido uma maior vínculo com os calouros, viabilizando a comunicação
mesmo após a pandemia, através das redes sociais e whatsapp. Dessa forma, os calouros
participaram de várias atividades desenvolvidas pelo PET , como Oficinas, Webinar da Engenharia
de Alimentos e Cursos Online.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
800 02/01/2020 31/07/2020

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

Objetivos:
Potencializar a adaptação dos calouros à vida acadêmica e reduzir os índices evasão do curso de
Engenharia de Alimentos.

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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



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

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

Atividade - PET Cursos Online
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O ano de 2020 ficará marcado na história mundial por um dos maiores acontecimentos da década, a
pandemia de Covid-19. Com o isolamento social, muitas pessoas tiveram mais tempo a se dedicar em
assuntos do seu interesse, ou ainda, a ter mais facilidade em participar de eventos. Pensando nisso,
o PET EngAli criou o PET Cursos Online, que é uma atividade de Extensão em parceria com a
atividade ¿Cursos Online em Ciência e Tecnologia de Alimentos¿ coordenado pela professora Profª
Drª Miriam Fontes Araújo Silveira da Escola de Agronomia. A finalidade de se realizar um curso
totalmente online foi auxiliar tanto os discentes do curso de Engenharia de Alimentos, quanto a
sociedade, bem como permitir conhecimento de qualidade, gratuito e de fácil acesso, para propiciar
a troca de experiências e propagação do saber. Esse alcance só foi possível graças às parcerias com
os docentes, e ainda as redes sociais do grupo, que conseguiram divulgar o curso para todo o país. O
curso contou com cinco edições em 2020, que tiveram os seguintes temas: Atualidades em
Embalagens para Frutas e Hortaliças (1ª e 2ª edição); Atualidades em Embalagens para Carnes e
Derivados; Atualidades em Embalagens para Leites e Derivados; Queijos Artesanais: Princípios e
Características. Essas edições contaram com a parceria de duas IES, que foram: UFSJ -
Universidade Federal de São João del-Rei, onde o Prof. Dr. Washington Azevêdo da Silva foi
responsável por ministrar quatro edições da atividade; e com a UFVJM - Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, com o Prof. Dr. Cleube Andrade Boari, que ministrou uma edição
do projeto. O curso conseguiu atingir ao final das cinco edições 781 pessoas de aproximadamente 60
instituições de ensino do país, e ainda pôde contar com participações internacionais, de Portugal e
França. Através dos formulários de feedback, foi possível analisar que a atividade agregou
conhecimento de forma simples e direta, visto em conta que em todas as edições 99% dos
participantes marcaram que o evento cumpriu com as expectativas. Isso mostra o poder da
educação, mesmo em momentos tão complicados e atípicos, e cumprir a missão do Programa de
Educação Tutorial, propagando conhecimento de qualidade, de forma laica e democrática a toda a
sociedade, é dever do grupo e propicia a resistência do Programa.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 06/04/2020 30/09/2020

Descrição/Justificativa:
O grupo optou por ofertar cursos de forma remota não só para agregar conhecimento na vida dos
estudantes da área da engenharia de alimentos como também instigar o conhecimento sobre
alimentos ao público externo, abordando assuntos de grande relevância. A atividade aconteceu por
meio da plataforma Google Meet e houve emissão de certificado.

Objetivos:
Compartilhar conhecimento sobre temas atuais e relevantes de forma online, para o público interno



e externo, de forma acessível e gratuita para uma melhor formação e capacitação de estudantes na
área da Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os cursos foram divulgados através das redes sociais do PET EngAli, Instagram e Site, para que
tivesse um maior alcance de pessoas. As inscrições foram feitas através de formulários da
plataforma Google, e contou com o apoio do Gmail para que fosse mantido contato sobre
informações de acesso, envios de material e certificados aos participantes. Para transmissão do
curso, foi usado a ferramenta Google Meet, onde os ministrantes expuseram seus conhecimentos
oralmente e apresentaram slides através do PowerPoint. No último dia de curso era disponibilizado
outro formulário aos participantes, para que eles avaliassem a atividade e caso sentissem
necessidade, dessem sugestões.

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:
As cinco edições da atividade no ano de 2020 contou com a participação no total de 781 pessoas de
vários estados brasileiros, e ainda, com participações internacionais, de Portugal e França,
mostrando que através de atividades remotas, é possível atingir pessoas de diversas localidades de
forma democrática. Foi analisado através dos formulários de feedback que os cursos agregaram
conhecimento de forma simples e direta, visto em conta que em todas as edições 99% dos
participantes marcaram que o evento cumpriu com as expectativas. Com a realização da atividade
foi possível trazer mais visibilidade ao PET EngAli através das redes sociais, já que com os cursos os
números de seguidores no Instagram aumentaram bastante, juntamente com o engajamento nas
postagens. Os cursos possibilitaram também com que o público externo pudesse aproveitar mais as
oportunidades da UFG, visto em conta que a atividade em questão se trata de extensão e também
possibilitou parcerias com profissionais e instituições externas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Os participantes dos cursos recebiam após cada edição um formulário de feedback onde avaliavam o
curso de 0 a 5, onde 0 era muito ruim e 5 muito bom, com isso a coordenação da atividade fazia um
resumo dos dados e levava para as reuniões semanais do grupo, para que após o feedback verbal de
cada petiano fosse discutido também o nível de satisfação dos participantes e melhorias para as
próximas edições.

Atividade - PET SOLIDÁRIO - ALIMENTOS EM AÇÃO
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O período de graduação é a etapa essencial para qualificação e preparo dos jovens para o seu futuro
profissional, além de todos conhecimentos técnicos que são adquiridos, a construção de valores,
respeito e empatia são de extrema importância para sua formação, pois são esses atributos que
desenvolvem o indivíduo e formam uma sociedade, não só preocupada com si, mas com todos os
integrantes que a compõe. Desse modo, o PET Solidário é uma atividade que visa a ampliação da
extensão e ações sociais, aproximando a universidade e a sociedade. A primeira execução do PET
Solidário ocorreu em fevereiro, no qual alguns petianos se voluntariaram para participar da doação
de sangue e de campanhas de incentivo, através do Instagram, para doarem sangue ao Hemocentro
de Goiás. Devido às condições de isolamento social, as visitas a orfanatos e abrigos que foram
planejadas para dar seguimento a atividade, tiveram que serem suspensas, entretanto, a



Universidade Federal de Goiás (UFG) participou ativamente no auxílio às comunidades em situações
de vulnerabilidade, durante o período de pandemia. Sendo assim, para contribuir com as ações da
Universidade e dar seguimento em suas atividades, o PET EngAli em parceria com o Programa de
Pós Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos (PPGCTA), criaram o ¿Alimentos em Ação¿,
projeto voltado para produção de kits de alimentos para serem doados a famílias carentes. Todos os
alimentos foram produzidos nos laboratórios do Setor de Engenharia de Alimentos, da UFG, a partir
de doações de matérias-primas feitas pela comunidade universitária e sociedade, tomando todos
cuidados e medidas de segurança. Durante a produção foram trabalhados e relembrados conceitos
importantes entre os petianos sobre o processamentos dos alimentos, sendo possível, ao longo do
projeto, doar mais de 1000 kits de alimentos, dentre eles: marmitas, caldos, pães, roscas, bolos,
tortas, arrozes doce, cookies, sequilhos e manteigas, além de produtos básicos necessários, como
máscaras e sabonetes. A UFG foi responsável pela distribuição nas comunidades do Lixão e também
do entorno de Goiânia. No decorrer do Alimentos em Ação, as mídias digitais foram uma grande
ferramenta na divulgação das ações, e na promoção da solidariedade ao próximo. Além das mídias
do PET, o projeto alcançou a TV Brasil Central (reportagem disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Vkf6rWy_LNg) e a TV UFG (reportagem disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=BF74wUgpv3o). O PET solidário contou com a solidariedade da
população com as causas sociais, trazendo visibilidade aos projetos da UFG e do PET em momentos
de crise. Nesse período, além das doações e demandas recebidas pelos moradores envolvidos no
projeto, observa-se nas discussões realizadas em reuniões, encontros regionais e nacionais do
Programa de Educação Tutorial a necessidade de medidas de inclusão e solidariedade para formação
do petiano. Essas ações, além do auxílio as condições básicas, como a alimentação para parte da
população de Goiânia, despertou a visão do petiano para o mundo que o cerca, oportunizando o
desenvolvimento da empatia em seu processo de aprendizagem. A empatia traz consigo a
responsabilidade social, proporcionando aos profissionais do futuro a criatividade e busca contínua
pela transformação e apoio a sociedade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 06/04/2020 31/08/2020

Descrição/Justificativa:
Muitos alimentos são desperdiçados ou acabam sendo deteriorados por falta de conhecimento dos
manipuladores. O PET solidário é uma atividade de extensão, que visa levar ações solidárias para
população carente. Além de capacitar lugares desfavorecidos, as atividades em abrigos mostram aos
petianos uma outra realidade, reforçando a necessidade de formar profissionais capacitados para
soluções de problemas, muitas vezes cotidianos e como estes podem afetar muitas pessoas.

Objetivos:
Reforçar e incentivar atos para o bem social, e levar conhecimentos técnicos da Engenharia de
Alimentos para lugares que possuem pouca noção da área, através de ações sociais, capacitando os
petianos a solucionar problemas, aplicando conhecimentos adquiridos na graduação em lugares
diversos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizados cursos em abrigos da região metropolitana de Goiânia, sendo que o grupo abordará
temas relacionados à área de engenharia de alimentos, por meio de atividades práticas,
esclarecimentos e exposições sobre o assunto tratado. O grupo PET irá pesquisar e desenvolver
metodologias para abordar temas que auxiliam na qualidade dos alimentos nesses abrigos. Para a
identificação do grupo todos usaram 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:
Propagar conhecimentos da engenharia de alimentos para sociedade, melhorar a qualidade dos
alimentos nos lugares visitados e aprimorar habilidades técnicas de ensino dos petianos valorizando
a relação com o próximo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
As tarefas práticas serão discutidas em grupo, após definir os lugares e os temas que serão levados,
parte do grupo irá se apresentar para tutora e os demais membros, para que todos possam
contribuir e aprimorar a execução da atividade. Durante o curso, para os participantes será
preenchido questionários sobre o conteúdo, esses feedbacks serão discutidos em reuniões
administrativas.

Atividade - Reunião de Avaliação
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Reunião de Avaliação é uma atividade desenvolvida para avaliar o petiano dentro do grupo PET.
Foram realizadas três reuniões, no primeiro semestre foi realizada a avaliação Nine-in-Box com os
integrantes do programa, havendo reuniões individuais entre os petianos, liderança e tutora. Já no
segundo semestre foi utilizando 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. Ambos partiram da
análise sistemática de todas as ações do petiano 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. A atividade foi tema
de trabalho no Encontro Nacional dos PETs (ENAPET) conforme: GUIMARÃES, A.P.N.; Souza, A. R.
M. de ; BARBOSA, A. R.; AZEVEDO, A.A.; PAIVA, A.C.S.J.; GUIMARÃES, C.R.; QUEIROZ, D.L.A.;
SOUSA, E.B.; LEITE, I.O.; NERIS, K.A.; SILVERIO, L.R.; NUNES, L.B.M.; MENDES, M.F.C.; SILVA,
M.C.; OLIVEIRA, M.E.F.; BORGES, M.V.; FREITAS, P.L.B.; LISBOA, R.C. MATRIZ NINE BOX COMO
FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
TUTORIAL. In: XXVI Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial - ENAPET, 2020,
Curitiba - PR. PET em luta: somos todos iguais, braços dados ou não, 2020.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 02/01/2020 31/12/2020

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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na avaliação 360º, os petianos realizarão uma auto-avaliarão e serão avaliados pelos outros petianos
com ele, incluindo o tutor. Na avaliação 360°, o grupo também será avaliado pela comunidade
através de feedbacks após as atividades e qualquer outra pessoa que possa oferecer feedbacks ao



grupo sobre os itens da avaliação. Com os resultados do método de avaliação 360º, usaremos o nine-
in-box para avaliar o desempenho e o potencial dos profissionais, levando em consideração aspectos
de competência, comportamentos, resultados e capacidades. Os resultados serão apurados pelos
coordenadores da atividade, juntamente com o tutor e a liderança do grupo. Durante a reunião de
avaliação serão expostos os resultados da avaliação e realizadas sugestões de melhorias ao grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se o crescimento das pessoas do grupo; melhorar o trabalho em equipe através da discussão
de desempenho e planos de desenvolvimento individual e/ou grupo. Assim como auxiliar o diálogo
entre os petianos e medir o desempenho de todo o grupo. Através dos resultados a reunião de
avaliação também tem como meta a criação de planos de motivação para a equipe, o que irá deixá-
los mais satisfeitos e irá incentivá-los a desenvolver ainda mais suas habilidades e talentos

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

Atividade - Pesquisas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os projetos de pesquisa são os passos principais para os estudantes aprimorarem seus
conhecimentos científicos. Além da exploração dos conteúdos acadêmicos, os alunos elaboram e
planejam, com o auxílio da tutora, suas próprias linhas de pesquisa, aprimorando não só os
conhecimentos em laboratório como o desenvolvimento de sua escrita e pensamento crítico durante
essa trajetória. As pesquisas fazem parte da tríade do PET e da Universidade, pois são através delas
que se é possível compreender e mudar a sociedade, por conta da veracidade de dados coletados
pelos autores. As pesquisas proporcionam ao estudante conhecer as oportunidades acadêmicas,
como trabalhos na pós graduação, oportunidades na indústria, bem como o desenvolvimento de
novos produtos. No início do ano, o grupo começou a desenvolver pesquisas abordando os seguinte
temas: ¿Impacto da Vida Universitária na Saúde Mental dos Alunos da Escola de Agronomia da
Universidade Federal de Goiás¿ e ¿Impacto de oportunidades de grupos extracurriculares oferecidos
pela Universidade Federal de Goiás aos alunos da Engenharia de Alimentos¿. Com a entrada de
novos integrantes e o prolongamento do isolamento social foram desenvolvidas mais quatro
pesquisas, ¿Efeito da Pandemia de COVID-19 nas pesquisas do Programa de Iniciação Científica¿,
¿Impacto do Programa de Educação Tutorial sobre a vida de seus participantes¿, ¿Perfil do
Engenheiro de Alimentos formados no estado de Goiás¿ e ¿Conhecimento da população sobre Frutos
Nativos do Cerrado Brasileiro¿. Todas pesquisas são apresentadas internamente com o grupo antes
de irem para os congressos, nessas apresentações internas são avaliados o bom entendimento da
pesquisa e a forma que é exposto seus resultados. Para melhorar o conhecimento científico dos
petianos, expandir o conhecimento adquirido e divulgar as ações do grupo, foram escritos quatro
resumos expandidos para o VII Encontro Centro-Oeste dos Grupos PET (ECOPET), dois para o XXV
Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET) e cinco resumos simples para o 17° Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal de Goiás (CONPEEX-UFG). Todos esses
trabalhos foram apresentados de forma oral nos eventos. As pesquisas são avaliadas e corrigidas
pela tutora desde do início de seu projeto até o artigo e apresentação final. O grupo também
publicou três artigos em periódicos, referentes a atividades e pesquisas desenvolvidas pelo PET, e



possui mais cinco para serem publicadas em breve. A atividade contribuiu com o desenvolvimento
científico e acadêmico dos petianos, proporcionando uma visão crítica sobre os temas que foram
explorados e mostrando necessidade de se conhecer e buscar respostas a essas questões. Além
disso, o desenvolvimento destes projetos, proporcionou aos futuros Engenheiros de Alimentos a
conhecerem suas limitações, podendo aprimorá-las e se capacitar para as suas próximas pesquisas.
A divulgação desses resultados contribui com o crescimento da sociedade e a enriquecimento do
petiano com o assunto abordado. Foram publicados e apresentados os seguintes artigos: MENDES,
M. F. C.; BORGES, R. B. R.; AZEVEDO, A. A.; BARBOSA, A. R.; LIMA, V. B.; SILVEIRA, M. F. A.;
SOUZA, A. R. M. Capacitação de produtores de alimentos de assentamentos rurais do estado de
Goiás. In: Atena Editora. Resultados Econômicos e de Sustentabilidade nos Sistemas nas Ciências
Agrárias 2. Ponta Grossa: Atena Editora, 2020. AZEVEDO, A. A.; QUEIROZ, D. L .A.; GUIMARÃES,
A. P. N.; LEITE, I.O. ; NERIS, K.A. ; OLIVEIRA, M. E. F.; NUNES, L. B. M.; SOUZA, A. R. M.
CIÊNCIA ITINERANTE: UMA ABORDAGEM AO PÚBLICO INFANTIL COM LINGUAGEM CRIATIVA
E ACESSÍVEL. In: VII Encontro Centro Oeste do Programa de Educação Tutorial - ECOPET, 2020,
Brasília. O PET em Defesa dos Direitos Sociais: por uma Educação Pública, Laica, Gratuita e de
Qualidade, 2020. BARBOSA, A. R.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B.;
MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; BORGES, M. V.; OLIVEIRA, M. E. F.; NERIS, K. A.; LISBOA, R. C.;
LEITE, I. O.; SOUZA, A. R. M.; QUEIROZ, D. L. A. ATIVIDADES LÚDICAS COMO MEIO DE
INTEGRAÇÃO ENTRE OS PETS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. In: VII Encontro Centro
Oeste do Programa de Educação Tutorial - ECOPET, 2020, Brasília. O PET em Defesa dos Direitos
Sociais: por uma Educação Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade, 2020. BORGES, M. V.; PAIVA, A.
C. S. J.; BARBOSA, A. R.; GUIMARÃES, A. P. N.; QUEIROZ, D. L. A.; SOUSA, E. B.; SILVÉRIO, L. R.;
MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; FREITAS, P. L. B.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. INFLUÊNCIA
DO ASPECTO VISUAL DE UM PRODUTO NA IDENTIFICAÇÃO DO SABOR: UMA ESTRATÉGIA
PARA DIVULGAR O CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS. In: VII Encontro Centro Oeste do
Programa de Educação Tutorial - ECOPET, 2020, Brasília. O PET em Defesa dos Direitos Sociais: por
uma Educação Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade, 2020. GUIMARÃES, A. P. N.; SOUZA, A. R.
M.; BARBOSA, A. R.; AZEVEDO, A. A.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, C. R.; QUEIROZ, D. L. A.;
SOUSA, E. B.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SILVERIO, L. R.; NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F. C.;
SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; FREITAS, P. L. B.; LISBOA, R. C. MATRIZ NINE
BOX COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL. In: XXVI Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial - ENAPET,
2020, Curitiba - PR. PET em luta: somos todos iguais, braços dados ou não, 2020. LEITE, I. O.;
BARBOSA, A. R.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, C. R.; NERIS, K. A.; SILVÉRIO, L. R.; MENDES, M.
F.C.; SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; SOUZA, A. R. M. CIÊNCIA EM TODO LUGAR: DA
UNIVERSIDADE A SOCIEDADE. In: VII Encontro Centro Oeste do Programa de Educação Tutorial -
ECOPET, 2020, Brasília. O PET em Defesa dos Direitos Sociais: por uma Educação Pública, Laica,
Gratuita e de Qualidade, 2020. MENDES, M. F .C.; SILVA, M. C. ; AZEVEDO, A. A. ; ROCHA, L .O. R.
; LIMA, V. B. ; Souza, A. R. M. de ; SILVEIRA, M. F. A. . APLICAÇÃO DE FARINHA DE BANANA
VERDE EM BOLO VEGANO. Revista Alimentus, v. 01, p. 01-07, 2020. NERIS, K. A.; LEITE, I. O.;
OLIVEIRA, M. E. F.; MENDES, M. F. C.; NUNES, L. B. M.; NOLETO, A. R.; SOUSA, E. B.; SENA, L.
L. S.;TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A. A. O.; REZENDE, L. P.; GUIMARÃES, A. P. N.; BORGES, M. V.;
LISBOA, R. C.; PAIVA, A. C. S. J.; SILVA, M. C.; BARBOSA, A. R.; QUEIROZ, D. L. A.; RIBEIRO, G. F.
J. SOUZA, A. R. M. INFORMAR, UM MEIO DE ENRIQUECIMENTO CRÍTICO AOS ALUNOS
UNIVERSITÁRIOS. In: 17 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia.
Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira, 2020. NOLETO, A. R.; TEIXEIRA, A.
S.; MACHADO, A. A. O.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B.; LEITE, I. O.; NERIS,
K. A.; SENA, L. L. S.; REZENDE, L. P.; NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.;
OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. REDES SOCIAIS COMO MEIO
DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL. In: 17 Congresso
de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova Fronteira



da Ciência Brasileira, 2020. REZENDE, L. P.; LEITE, I. O.; NUNES, L. B. M.; PAIVA, A. C. S. J.;
OLIVEIRA, M. E. F.; NOLETO, A. R.; SENA, L. L. S.; SOUSA, E. B.; TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A.
A. O.; GUIMARÃES, A. P. N.; MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.;
SOUZA, A. R. M. IMPACTO DAS OPORTUNIDADES EXTRACURRICULARES OFERECIDAS PELA
ESCOLA DE AGRONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS AOS ALUNOS DA
ENGENHARIA DE ALIMENTOS. In: 17 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX,
2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira, 2020. SENA, L. L. S.;
NOLETO, A. R.; TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A. A. O.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B. de;
LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; REZENDE, L. P.; NUNES, L. B. M.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.;
LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. COMPARTILHAMENTO DE LIVROS E APOIO AOS ESTUDANTES
UNIVERSITÁRIOS. In: 17 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia.
Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira, 2020. SOUSA, E. B.; GUIMARÃES, A.
P. N.; BARBOSA, A. R.; AZEVEDO, A. A.; GUIMARÃES, C. R.; QUEIROZ, D. L. A.; LEITE, I. O.;
NERIS, K. A.; SILVÉRIO, L. R.; NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E.
F.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.;SOUZA, A. R. M. JOGOS COMO UM MÉTODO DE ENSINO NA
GRADUAÇÃO. In: XXVI Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial - ENAPET, 2020,
Curitiba - PR. PET em luta: somos todos iguais, braços dados ou não, 2020. SOUZA, A. R. M.; LEITE,
I. O.; PAIVA, A. C. S. J.; OLIVEIRA, M. E. F. CIÊNCIA EM TODO LUGAR: INFLUÊNCIA E
CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE. Revista Eletrônica do Programa de Educação Tutorial, Três
Lagoas/MS, v. 2, n. 2, p. 80-89, out. 2020. ISSN 2675-1003. SOUZA, A. R. M.; MENDES, M. F. C.;
LISBOA, R. C.; NUNES, L. B. M.; SILVEIRA, M. F. A. APLICAÇÃO DE ATIVIDADE LÚDICAS NO
AUXÍLIO DO APRENDIZADO DE CRIANÇA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIÂNIA. Revista
Eletrônica do Programa de Educação Tutorial, Três Lagoas/ Ms, v. 2, n. 2, p. 163-175, out. 2020.
ISSN 2675-1003. TEIXEIRA, A. S.; SENA, L. L. S.; NOLETO, A. R.; MACHADO, A. A. O.;
GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B. de; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; MENDES, M. F. C.; PAIVA, A. C.
J.; RIBEIRO, G. F. J.; SILVA, M. C.; REZENDE, L. P.; NUNES, L. B. M.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES,
M. V.; LISBOA, R. C.; SIRICO, Í. R. S.; DIAS, L. G.; SOUZA, A. R. M. EXPERIÊNCIAS
PROFISSIONAIS E PESSOAIS TRANSMITIDAS POR EGRESSOS AOS UNIVERSITÁRIOS. In: 17
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova
Fronteira da Ciência Brasileira, 2020.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2000 02/01/2020 31/12/2020

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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se o desenvolvimento técnico, científico e acadêmico dos membros, contribuindo assim para
o aprendizado destes e para formação de um profissional habilitado. Através da divulgação dos
resultados, espera-se também contribuir com melhorias para a sociedade.

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

Atividade - JOGOS PARA ENGENHARIA
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os Jogos para Engenharia é uma ação de reforço para as matérias do curso de Engenharia de
Alimentos. Com o retorno das aulas na Universidade Federal de Goiás no dia 31 de agosto, o
Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos (PET - EngAli) pode dar continuidade
nos preparativos para a atividade, adaptando para o formato on line/remoto. Os jogos foram
aplicados nas matérias de Química e Bioquímica de Alimentos e Métodos Gerais de Conservação de
Alimentos por meio da plataforma Kahoot!, com testes de múltipla escolha acessado através do
navegador da Web ou do aplicativo Kahoot. Os jogos ajudaram como reforço para os estudos dos
alunos pois promoveu melhor memorização do conteúdo pelo seu estilo didático. Além disso,
proporcionou aos professores avaliar como estava o andamento do aprendizado dos alunos. A
atividade foi publicada e apresentada no XXVI Encontro Nacional dos Grupos PET¿s, a saber:
SOUSA, E. B.; GUIMARÃES, A.P.N.; BARBOSA, A. R.; AZEVEDO, A. A.; GUIMARÃES, C. R.;
QUEIROZ, D. L. A.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SILVERIO, L. R.; NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F.
C.; SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M.V.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. JOGOS COMO
UM MÉTODO DE ENSINO NA GRADUAÇÃO. In: XXVI Encontro Nacional do Programa de Educação
Tutorial - ENAPET, 2020, Curitiba - PR. PET em luta: somos todos iguais, braços dados ou não, 2020.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 02/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
Essa atividade de cunho educativo pretende reforçar o conteúdo ensinado em sala, em disciplinas
com altos índices de reprovação, aos discentes, visando um melhor aprendizado por parte dos
mesmos.

Objetivos:
Aumentar a taxa de aprovação dos alunos em matérias específicas do curso, de modo a diminuir a
evasão do curso de Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Através de jogos e brincadeiras simples e educativas, realizadas em sala de aula e na presença do



professor para que haja uma melhor condução da atividade e tenha impacto positivo para a vida
acadêmica dos alunos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que o conteúdo seja reforçado com clareza e todas as dúvidas por parte dos discentes
sejam sanadas e que, dessa forma, aumente a taxa de aprovação dos estudantes.

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

Atividade - Despertando Seus Sonhos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Inúmeros motivos que levam o estudante do ensino médio a desistência de ingressar na graduação e
um deles é a falta de conhecimento da universidade e suas oportunidades. Ter o prévio
conhecimento e contato com a faculdade auxilia o aluno na sua escolha e permanência dentro do
curso. A atividade Despertando Seus Sonhos surgiu com o interesse de informar e incentivar os
alunos de escolas públicas a ingressarem no ensino superior. Nesse projeto são demonstrados as
formas de ingresso (Enem e Sisu), as cotas disponíveis, os cursos ofertados, as bolsas e auxílios
concedidos pela Universidade Federal de Goiás. Além disso, é apresentado com mais foco, as áreas
de atuação de um Engenheiro de Alimentos. A atividade foi elaborada para ser desenvolvida durante
algumas visitas a escolas públicas de Goiânia, entretanto com o isolamento social esse planejamento
teve que ser reformulado. Dessa forma, o grupo readaptou a atividade criando um canal na
plataforma Youtube, para postarem vídeos, sanando as dúvidas mais comuns entre os alunos. Para
alcançar os estudantes, os petianos entraram em contato com diversas escolas do município de
Goiânia, e compartilharam o link do canal. No youtube foram postados 7 vídeos sobre o projeto,
totalizando aproximadamente 300 visualizações (Disponível em:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIXAR9MVWiF5B0AIYgM1ii2JWi2e4z1. Essas ações
contribuíram para a divulgação do curso de Engenharia de Alimentos, despertando interesse no
público para ingressar no ensino superior, afirmando que a universidade é gratuita, laica e de
qualidade, pois a educação é um direito de todos, democratizá-la é dever do Programa de Educação
Tutorial.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 02/01/2020 31/12/2020

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



médio de escolas públicas.

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que ao sanar as dúvidas em relação à universidade e aos cursos existentes, haja por parte
dos alunos de ensino médio um maior interesse para buscar seu curso desejado ao descobrir as
diversas oportunidades que existem para ele, trazendo alunos mais motivados e que contribuam
para o crescimento e melhoria da universidade. Para o petiano, o intuito é favorecer a formação
pessoal e educacional, tendo a experiência de levar seu conhecimento adquirido na faculdade para
outras pessoas da comunidade.

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

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

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
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 2020, devido a impossibilidades de ocorrer cursos presenciais dentro da
universidade, por conta a pandemia causada pela covid-19, foram preparados e divulgados três
edições por meio de vídeos nas redes sociais, Instagram e Youtube, do Programa de Educação
Tutorial - Engenharia de Alimentos: Pão de hambúrguer, Geléia e Cerveja Artesanal. 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 comentário deixados por
parte do público foram positivos, demonstrando interesse pelo que foi produzido e os cada edição
conseguiu cerca de 302 visualizações. Os vídeos podem ser acessados por meio dos seguintes links:
1ª Edição: https://www.instagram.com/tv/CEpbi-UjkWj/ 2ª Edição:
https://www.instagram.com/tv/CHdHyUGhQcs/ 3ª Edição: instagram.com/tv/CIgqpvNDB5d/

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



1000 02/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Além de levar conhecimento de forma prática e de simples compreensão para pessoas de fora,
espera-se que o curso de Engenharia de Alimentos seja mais divulgado para a sociedade. Espera-se
que o público sinta-se mais próximo da universidade e percebam que existem atividades que podem
participar mesmo não estando vinculado à faculdade, a aumentar o contato do público externo com
os estudantes.

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

Atividade - Ciclo de Oficinas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As oficinas são um método prático de aprendizagem possibilitando a troca de experiência entre os
participantes envolvidos tornando o conhecimento mais claro e prático através da prática de
exercícios. Assim, buscou-se esse método para ampliar a compreensão dos discentes, com a
realização de ciclo de oficinas, que antes da pandemia ocorria no horário do almoço na Escola de
Agronomia, e com o isolamento social a atividade passou a ocorrer remotamente. Sendo assim no
ano de 2020 foram realizadas nove oficinas: Calculadora Científica, Matemática Básica 1, 2 e 3, Pré-
Cálculo, Integrais, Vetores, Estequiometria e Derivadas Parciais. As oficinas contaram com a



participação de cerca de 350 pessoas entre elas estudantes do ensino médio, graduação e pós-
graduação de 16 instituições do Brasil. A atividade auxiliou os alunos com as matérias que possuem
alto índice de reprovação, reduzindo assim a taxa de evasão do curso, que além de auxiliar com o
ensino dos discentes, contribui para a formação ampla dos membros do programa, com a integração
entre discentes e petianos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
400 02/01/2020 24/07/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os participantes das oficinas absorvam todo o conhecimento e que possam resolver
problemas que venham a surgir, além de reduzir a taxa de evasão do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada a partir de feedback respondido pelos participantes das oficinas para
mensurar o impacto das mesmas na graduação dos alunos. Com base no feedback preenchido, o
grupo analisará os aspectos positivos e negativos da atividade, para assim adequá-la e da melhor
forma de transmitir conhecimento.

Atividade - 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. Inicialmente o Projeto foi pensado para acontecer de maneira
presencial, com palestras e momentos de interação entre os alunos da Escola de Agronomia da
instituição, porém com a pandemia a atividade foi adaptada para ser executada de modo online, via
instagram. Foi criado um símbolo para o Projeto (a libélula) de modo a estruturar a característica
principal do PAS, que é a transformação, a liberdade e o equilíbrio. O instagram para o PAS foi



pensado para ter 4 tipos de interações com os estudantes: 1. postagens com frases motivacionais; 2.
postagens de cunho social, com temas polêmicos; 3. divulgação de projetos da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis; 4. live com diferentes profissionais (psicólogos, terapeutas, educadores físicos,
nutricionista, etc). Foi realizada uma parceria com o PET Psicologia da FURG onde foi abordado o
tema palestra sobre Saúde Mental em Contexto de Pandemia. O Instagram do PAS alcançou 522
seguidores, em média as postagens alcançaram cerca de 250 pessoas cada uma. Além disso, ajudou
o grupo no aprendizado sobre diversas áreas voltadas à saúde mental, dicas de estudos, livros,
filmes que auxiliam nos estudos, entre outros, pois era preciso pesquisar sobre os assuntos para
montar as publicações. Ademais, o projeto foi divulgado na Rádio da UFG
(https://www.radio.ufg.br/n/127967-estudantes-levam-programa-de-saude-mental-para-rede-social).

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 03/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
O momento de pandemia vivenciado neste ano pode ter levado às pessoas o sentimento de solidão,
ansiedade e depressão. Pensando nisso o PET Engenharia de Alimentos pensou que, mais do que
nunca, era o momento de dar sequência ao Projeto de Auxílio Social e, por isso, ele foi reformulado,
de modo que atingiu não só os alunos da Escola de Agronomia, como atingiu pessoas de todo o Brasil
e de todas as idades.

Objetivos:
Levar às pessoas o suporte emocional para que não sintam-se sozinhos e auxiliá-los a buscar ajuda
de profissionais, através do direcionamento para a PRAE.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foram realizadas, desde março, postagens semanais, inicialmente a frequência era de 3 vezes por
semana, mas com a volta às aulas passaram a ser 2 vezes. Além disso, foram realizadas parcerias
para lives com profissionais das áreas de educação física, nutrição, terapia holística, música,
psicologia, entre outros. Também foi feita uma palestra sobre Saúde Mental em Contexto de
Pandemia, em parceria com o PET Psicologia da FURG.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O PAS alcançou 467 seguidores no Instagram, de março até outubro, além disso obteve alcance de
públicos externo à Escola de Agronomia. O apoio do PET as ações da Coordenadoria de Assuntos
Estudantis da Unidade acadêmica foi de extrema importância pois a proximidade dos alunos com
seus colegas facilitou o acesso e transferência de informações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Foram feitos feedbacks em reuniões administrativas ao final de cada live, foi feito um pequeno
feedback no storie do Instagram para saber qual era a opinião dos seguidores com relação ao
projeto (resultados no item anterior).

Atividade - 1º ENCONTRO NACIONAL DOS PET¿S
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:



O I Encontro Nacional dos PET¿s Engenharia de Alimentos foi realizado dia 29 de agosto de 2020 e o
evento proporcionou a interação entre os grupos PET Engenharia de Alimentos do Brasil, visando o
compartilhamento de experiências e o enriquecimento em assuntos pertinentes ao Programa de
Educação Tutorial. Realizado totalmente de forma remota, através do Google Meet com duração de
7 horas, o evento contou com a presença de 133 inscritos de 8 grupos PET¿s EA sendo estes: UFT,
UFLA, FZEA, UFRGS, UEPG, FURG, UFU e UFG. O Encontro contou com a participação de petianos
egressos e ativos, além dos tutores dos grupos. Cada PET realizou uma apresentação sobre suas
atividades, a maneira como trabalha e executa seu planejamento, e foram muito discutidas as
adaptações decorrentes a pandemia do COVID-19, além de futuras parcerias para novas atividades.
Após toda a troca de ideias foi definido ter a sequência do evento sediado assim por outro grupo PET
para dar continuidade a esta realização que proporcionou o incentivo a união entre os grupos, troca
de experiências nos diversos campos da pesquisa, do ensino, da inovação e da extensão, a discussão
de diversas temáticas agregando assim conhecimento a todos envolvidos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/06/2020 31/08/2020

Descrição/Justificativa:
Para melhor relação entre os grupos PETs do curso de Engenharia de Alimentos o PET EA - UFG
tomou a iniciativa de promover o I Encontro.

Objetivos:
Promover interação entre os grupos PETs do curso de Engenharia de Alimentos do Brasil para
melhores relações, parcerias e otimizar o desempenho de cada grupo com base em pontos fortes que
cada um possui.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O evento será realizado de forma remota por meio da plataformas online Google Meet. Cada grupo
terá o direito de participar com até 23 pessoas podendo ser egressos, ativos ou tutor do PET. A
dinâmica do evento consistirá em cada grupo levar uma apresentação de até 15 minutos falando
sobre seu grupo PET, quais suas atividades e como eles se adaptaram à Pandemia. Ao final de cada
apresentação terão um prazo (entre 10 e 20 minutos) para a realização de observações e discussões
para melhor relação entre os grupos.

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:
Conexões entre os PETs EA irão proporcionar melhor desempenho individual e do grupo, ao
acompanhar atividades de cada PET poderão melhorar questões com falhas no seus grupos assim
como incentivar a melhorar o potencial. O Encontro além da troca de experiência ajuda a atender a
situação dos cursos locais e na futura formação de Engenheiros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Por meio de feedbacks online os participantes presentes no evento irão falar como foi a sua
experiência, a organização e o evento em geral. Avaliação coletiva e individual serão feitas durante
as reuniões administrativas tendo assim o feedback de como foi o evento e como ele foi visto pelos
participantes, proporcionando a melhoria da atividade em anos seguintes.

Atividade - Adote o PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido



Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Atividade desenvolvida a partir de parcerias com egressos do curso de Engenharia de Alimentos e do
Programa de Educação Tutorial, proporcionando uma maior aproximação, a fim de ter conhecimento
sobre experiências profissionais. Foram realizadas capacitações para o grupo, de forma remota, com
atividades síncronas e explanação dos temas: Ferramentas de gestão e metodologia, e também
Estratégias para escrita e desenvolvimento de pesquisas. A atividade proporcionou uma troca de
experiências entre os egressos e atuantes, agregando um maior enriquecimento ao grupo PET
Engenharia de Alimentos. Através dos bons resultados obtidos e feedbacks positivos pelo grupo, a
atividade permanecerá para o ano de 2021. A atividade foi apresentada e publicada no Anais do
Conpeex: TEIXEIRA, A. S.; SENA, L. L. S.; NOLETO, A. R.; MACHADO, A. A. O.; GUIMARÃES, A. P.
N.; SOUSA, E. B. de; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; MENDES, M. F. C.; PAIVA, A. C. J.; RIBEIRO, G. F.
J.; SILVA, M. C.; REZENDE, L. P.; NUNES, L. B. M.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; LISBOA,
R. C.; SIRICO, Í. R. S.; DIAS, L. G.; SOUZA, A. R. M. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS
TRANSMITIDAS POR EGRESSOS AOS UNIVERSITÁRIOS. In: 17 Congresso de Pesquisa, Ensino e
Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira,
2020.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/07/2020 30/09/2020

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 e os atuantes do PET Engenharia de
Alimentos a fim de ter uma troca de experiências e conhecimentos, uma vez que os ex petianos têm
uma bagagem do mercado de trabalho na prática e esse aprendizado é de extrema importância para
os novos petianos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os encontros aconteceram de forma remota, com aulas ministradas através de slides e com troca de
ideias, e atividades feitas em conjunto. Foram realizadas duas capacitações: Planejamento e
Ferramentas de Gestão, utilizando a ferramenta Trello e Projeto de Pesquisa: Estratégia Para Escrita
e Desenvolvimento, utilizando o software Mendeley, que auxilia as normas da ABNT.

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:
Com a aplicação da primeira capacitação o grupo passou a utilizar mais a ferramenta Trello, o que
proporcionou ao grupo ganho na entrega de atividades e nos planejamentos de todos os petianos.
Com a segunda aplicação, o grupo passou a desenvolver melhor a escrita e desenvolvimento de
pesquisas. Ao final da atividade, foi realizado um feedback geral, onde todos avaliaram a atividade



como produtiva.

Atividade - Apresentação de artigos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Apresentação de Artigos é uma atividade desenvolvida pelos membros do grupo e nelas são
avaliados a postura, oratória e exposição de ideias. É importante destacar que as apresentações
contam com conteúdos visuais produzidos pelos próprios estudantes, como slides e pôsteres, os
quais também são avaliados. É realizada com o intuito de melhorar a 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 pandemia de COVID-19 a atividade foi realizada
por videoconferências na plataforma Google Meet, nas quais os petianos criavam conteúdos visuais
(slides) e apresentavam seus trabalhos de forma online. Posteriormente, os demais membros do
grupo possuíam um momento de fala quando deveriam pontuar onde os colegas precisam melhorar
em suas apresentações, bem como parabenizar pontos positivos marcantes. Os temas apresentados
tinham como prioridade trabalhos que foram apresentados em eventos como o EnaPET, EcoPET e
CONPEEX, bem como as pesquisas desenvolvidas em 2020 e que estão em fase de publicação. 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. Foi perceptível essa evolução através das falas afirmativas
acerca das apresentações bem como no sucesso das atividades realizadas pelo grupo que necessitam
da oratória dos membros responsáveis, como o Ciclo de Oficinas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 02/03/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
A Apresentação de Artigos é uma atividade desenvolvida por meio de Apresentações, os petianos
preparam uma apresentação com conteúdo visual (slides ou pôsteres) e apresentam para todo o
grupo, sendo que todos os membros realizam uma apresentação distinta. Para os apresentadores se
prepararem são selecionados temas específicos para cada um, os quais podem variar de trabalhos
submetidos em eventos, pesquisas realizadas ou temas diversos escolhidos pelo coordenador da
atividade. É muito importante, pois permite o aprimoramento das apresentações e,
consequentemente, auxilia do crescimento pessoal e do grupo.

Objetivos:
O intuito foi de melhorar a forma como os petianos apresentam seus trabalhos, através de críticas
construtivas realizadas pelo resto do grupo acerca de oratória, postura, exposição de ideias e
conteúdos visuais criados pelos apresentadores, 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.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foi realizada por meio de videoconferências via Google Meet, nas quais os membros do grupo
preparavam conteúdos visuais (slides) acerca do trabalho a ser apresentado de forma online. Após
cada apresentação os demais petianos possuíam um momento de fala para pontuarem o que
achavam importante, pontos positivos a serem mantidos e negativos a serem melhorados. Os
principais temas apresentados foram os trabalhos submetidos em eventos como EnaPET, EcoPET e
CONPEEX e as pesquisas desenvolvidas em 2020.



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A realização dessas apresentações permitiram 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. Foi perceptível essa evolução através dos comentários
afirmativos sobre as apresentações que foram realizadas pelos petianos no ano de 2020 em eventos
como o EnaPET, EcoPET e CONPEEX, bem como no sucesso das atividades realizadas pelo grupo
que necessitam da oratória dos membros responsáveis, como o Ciclo de Oficinas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada pelo grupo por meio de pontos de pauta em Reuniões Administrativas, nas
quais todo o grupo opinou sobre a execução e resultados da Apresentação de Artigos.

Atividade - Biblioteca PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Biblioteca PET permitiu que os estudantes da Engenharia de Alimentos tivessem a oportunidade
de compartilhar livros ou materiais já utilizados em outros semestres para os seus colegas, a fim de
proporcionar sustentabilidade e auxiliar alunos com dificuldades financeiras na universidade. No
início do semestre foi realizada campanhas para doações dos materiais, através das redes sociais e
no Setor da Engenharia de Alimentos. Os livros foram organizados em uma geladeira decorada
instalada na Sala de Leitura na Escola de Agronomia. Os livros de Álgebra e Cálculo, que são
materiais de disciplinas com altos índices de reprovação, foram os mais procurados e aproveitados,
contribuindo para o desenvolvimento acadêmico dos participantes. Além disso, foi incentivado o
hábito de leitura entre os estudantes com os presentes livros literários que constituíam o acervo. Em
meio a pandemia do COVID-19, com o intuito de realizar um banco de dados dos Trabalhos de
Conclusão de Curso (TCC) dos discentes da Engenharia de Alimentos, a Biblioteca PET foi expandida
ao meio virtual, no site do PET (www.pet.agro.ufg.br). Através da divulgação do projeto nas redes
sociais e o contato dos professores, foram recebidos TCC¿s dos anos de 2009 a 2019. Sabe-se que
informação rápida e confiável é vital para a comunidade acadêmica, dessa forma o banco de dados
pôde auxiliar os alunos que acabaram de entrar no curso ou que estão prestes a realizar o seu
próprio Trabalho de Conclusão de Curso, além de auxiliar na construção da memória do nosso curso.
A atividade foi apresentada em forma de trabalho oral no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão
Inteligência Artificial (CONPEEX), da Universidade Federal de Goiás: SENA, Lanna Luiza Sousa;
NOLETO, Adrielly Rodrigues; TEIXEIRA, Alexandre da Silva; MACHADO, Aline Alves de Oliveira;
GUIMARÃES, Ana Paula Nogueira; SOUSA, Eduardo Brauno de;LEITE, Isac Oliveira; NERIS, Kamilla
Araújo; REZENDE, Lorrany Peregrine de; NUNES, Luana Beatriz Moreira; OLIVEIRA, Maria
Eduarda Felque de; BORGES, Mikaelly Veiga; LISBOA, Rafael de Castro; SOUZA, Adriana Régia
Marques de. Compartilhamento de livros e apoio aos estudantes universitários. In: 17º Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão, Goiânia, 2020.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
10 06/01/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
A proposta da Biblioteca PET é permitir que os estudantes tenham a oportunidade de compartilhar
livros ou materiais já utilizados em outros semestres para os seus colegas, a fim de proporcionar



sustentabilidade e auxiliar alunos com dificuldades financeiras na universidade.

Objetivos:
Disseminar e incentivar o estudo e compartilhamento de materiais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Foi utilizada uma geladeiras velha decorada, proporcionado um compartilhamento gratuito de livros,
xérox e/ou materiais de alguma matéria da grade curricular da Engenharia de Alimentos, onde as
pessoas puderam fazer doações e utilizar-se dos materiais de uma forma mais acessível, sem a
realização de cadastros ou registros de empréstimo. A geladeira foi instalada na sala de leitura da
Escola de Agronomia - UFG. Também foram realizadas ações voltadas ao Marketing para divulgação
e utilização da biblioteca PET pelos alunos. No site do grupo, foi feito um banco de dados dos
Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos discentes da Engenharia de Alimentos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Pôde-se se verificar um resultado satisfatório, foram recebidas muitas doações dos alunos,egressos e
professores da Engenharia de Alimentos, assim como melhoria na qualidade de vida dos alunos, que
puderam economizar dinheiro com esses materiais e ajudar outros colegas. Livros de álgebra e
cálculo, que são materiais de disciplinas com altos índices de reprovação, foram os mais procurados
e aproveitados, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico dos participantes. Além disso, foi
incentivado o hábito de leitura entre os estudantes com os presentes livros literários que constituíam
o acervo. Portanto, com o compartilhamento de livros, o projeto atendeu a vários estudantes da
escola de agronomia. Aos integrantes do grupo PET houve desenvolvimento de aspectos de
comunicação, responsabilidade social, trabalho em equipe e criatividade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade foi realizada pelos próprios petianos, através de escala de uma visitas, em
que semanalmente um petiano iria até o local verificar as condições da ¿Biblioteca Pet¿ e dos
materiais, e também para levar novos livros quando necessário. Os petianos puderam perceber a
aceitabilidade e engajamento dos próprios alunos na doação dos materiais e utilização dos mesmos.
Dentro do grupo, foi avaliado pela coordenação da atividade, à participação dos petianos na
divulgação, sugestões de ideias, assim como a cooperação no acompanhamento das condições dos
materiais.

Atividade - CIÊNCIA ITINERANTE
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Inicialmente a atividade iria ser realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (SEDETEC), da Prefeitura de Goiânia, onde seria
apresentado o curso de Engenharia de Alimentos, a crianças do ensino fundamental, a partir de
amostra de ciências. A atividade seria realizada presencialmente por meio de visitas dos petianos
nas escolas municipais de Goiânia. Com a pandemia causada pelo covid-19 houve a necessidade de
readaptar o Ciência itinerante, assim foi criado o Brincando com Ciência, atividade realizada pelo
PET Engenharia de Alimentos com apoio da Universidade Federal de Goiás. O Brincando com
Ciência veio com a necessidade de continuar transmitindo conhecimento para as crianças, de forma
inovadora e didática, de forma remota. Com isso o grupo utilizou das redes sociais para continuar
abordando o tema de ciência dos alimentos com crianças. Através da atividade, o grupo desenvolveu



uma melhor comunicação com diversas idades, incluindo uma visão crítica a respeito da falta de
recursos e oportunidades que as escolas públicas enfrentam. Além disso, o grupo teve uma maior
interação com a comunidade, podendo contribuir com a sociedade, através da transmissão de
conhecimento para as crianças e apresentação do curso. A atividade contou com a elaboração de
vídeos e jogos em plataformas digitais e contou com temas como: Dominó com Alimentos
processados e in natura, Quiz sobre higiene básica de mãos e alimentos, entre outros. Ao todo,
foram produzidos 8 vídeos e 6 jogos, contendo um total de 702 visualizações. Os vídeos podem ser
encontrados no Instagram do PET (https://www.instagram.com/petengali_ufg/) e também no
YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC0qsNtWhO7du11DUufKy_YQ) .

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1400 02/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se uma maior interação do grupo com a comunidade externa, podendo contribuir para a
sociedade, através da transmissão de conhecimento para as crianças e apresentação do curso.
Facilitar ao alunos do ensino fundamental o contato com experiências diferentes daquelas que eles
vivenciam em sala de aula, pode despertar o interesse deles para a área, mostrando a importância
do mesmo na vida desses alunos.

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

Atividade - V Workshop da Engenharia de Alimentos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:



Devido a quarentena, causado pelo novo COVID-19, a quinta edição do Workshop da Engenharia de
Alimentos aconteceu nos dias 11 a 14 de maio por meio do 1° Webinar de Ciência e Tecnologia de
Alimentos, e foi composto pelo Web Workshop da Engenharia de Alimentos (WWEA) e pelo 3°
Encontro Ser Técnico em Alimentos (SerTAL). O evento foi realizado em parceria com Instituto
Federal de Goiás - campus Aparecida de Goiânia e contou com 12 palestras das áreas de pesquisa,
carreira e indústria de alimentos. Participaram desta edição, cerca de 1000 pessoas entre técnicos,
palestrantes, professores e estudantes de graduação todos advindos de 170 instituições diferentes
de todo o Brasil. O evento aconteceu de maneira online por meio, de transmissão ao vivo, da
plataforma Conferência Web da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). 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 experiências
práticas de suas carreiras. Além disso, o evento proporcionou aos participantes networking
acadêmico e profissional, mostrando diversas oportunidades aos estudantes e abrindo portas para o
ingresso no mercado de trabalho. No âmbito petiano, pode-se perceber a importância de
engajamento do grupo, fortalecimento do sentimento de equipe, melhorias na capacidade de
organização e execução de um evento, além do desenvolvimento de novas habilidades ao trabalhar
com ferramentas virtuais. No feedback foi feito uma avaliação geral do 1° Webinar de Ciência e
Tecnologia de Alimentos, em que as notas variam de 0 a 5, onde 0 é muito ruim e 5 muito bom.
Dentre os participantes, 63,8% avaliaram o evento como muito bom e 26,5% como bom. Para assistir
as palestras do Workshop, acesse:
https://pet.agro.ufg.br/p/33046-palestras-do-1-webinar-ciencia-e-tecnologia-de-alimentos

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1500 02/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se complementar a formação acadêmica ao abordar temas atuais pertinentes à engenharia
de alimentos e possibilita o networking entre os participantes e os palestrantes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Será feita através dos feedbacks avaliados pelos participantes presentes no evento. A avaliação



coletiva e individual será durante as reuniões administrativas. Com isso, os petianos terão o
feedback de como foi o evento e como ele foi visto pelos participantes, proporcionando a melhoria da
atividade em anos seguintes.

Atividade - Ciência em Casa
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade Ciência em Casa visa difundir a Ciência e Tecnologia de Alimentos à comunidade em
geral, através de vídeos para divulgação nas redes sociais. Visto que a ciência está presente em todo
e qualquer lugar, a atividade ocorria antes da pandemia em lugares como: parque, faculdade,
shopping, e após a pandemia de Covid-19 foi necessária readaptar a ação e assim surgiu o Ciência
em Casa. No ano de 2020, foram divulgados 19 vídeos da atividade nas redes sociais do grupo
(Instagram, Youtube e site). No Instagram foram alcançados aproximadamente 6365 visualizações e
no Youtube, 208. Os vídeos também foram divulgados no Instagram da Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da UFG (PROEC). A atividade desenvolveu o conhecimento de cada petiano em relação ao
marketing e edição de vídeos e fotos, algo bastante relevante para profissionais da Era Digital, e
também aprofundou mais o conhecimento dos petianos em contéudos do curso de Engenharia de
Alimentos como processamento, métodos de conservação, sanitização, microbiologia, e estimulou a
criatividade para elaborar o material a ser publicado. A atividade obteve retornos positivos nas redes
sociais, por meio das enquetes feitas no story do PetEngAli a respeito do vídeo publicado na semana,
tendo uma grande participação dos seguidores. Playlist no youtube:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIIXAR9MVWiFlx25oZiXcUDMz7h0Sxn4y Instagram do
grupo: https://www.instagram.com/petengali_ufg/

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
700 04/05/2020 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
A atividade foi realizada e criada pelos petianos que se adaptaram a forma remota desenvolvendo
suas habilidades nas mídias com as edições dos vídeos. Para um melhor alcance, foi utilizadas redes
sociais que atingiram todas as faixa etárias, desde o mais velho ao mais novo. Tais pessoas
aprenderam mais sobre a ciência por trás dos alimentos, e foi desenvolvido o pensamento crítico
para tal assunto.

Objetivos:
Popularização da ciência de alimentos a todos os públicos, de uma forma atrativa.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos foram divididos em duplas para a escolha dos temas, planejamento dos materiais a
serem utilizados, gravação e edição dos vídeos para o ciência em casa. Posteriormente os vídeos
foram divulgados no instagram , youtube e site do Programa de Educação Tutorial da Engenharia de
Alimentos.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A divulgação dos vídeos se iniciou no primeiro semestre de 2020, com o tema ¿Você viu a Ciência
por aí?¿ (repostado pelo perfil do instagram da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG - PROEC,
com o alcance de 782 visualizações no instagram). Depois foram postados os vídeos ¿Sanitização de



Alimentos¿, ¿Branqueamento¿, ¿Por que a carne embalada à vácuo é mais escura¿, ¿Como retirar a
pectina da maçã e qual a sua utilidade?¿, ¿Como retirar a ardência da pimenta?¿, ¿Como o etileno
age nas frutas?¿ e ¿Escurecimento Enzimático¿ obtendo um alcance de mais de 2072 pessoas. O PET
Engenharia de Alimentos também enviou o vídeo do ¿Branqueamento¿ ao concurso de vídeos
intitulado `De quarentena com a Ciência¿, projeto realizado pelo PET Engenharia de Alimentos da
UFT, o vídeo ganhou o 3° lugar na competição (311 visualizações). O vídeo ¿Escurecimento
Enzimático¿ também foi enviado ao projeto da PROEC - UFG ¿Curta o Câmpus¿ que tem como
intuito aproximar a UFG da sociedade. No segundo semestre foram planejados e divulgados os
vídeos: ¿Diferentes tipos de embalagens em sua cozinha¿, ¿Qual a importância de manter sua
geladeira organizada?¿, ¿Qual a melhor forma de organizar a sua geladeira?¿, ¿Por que não devemos
comer alimentos com bolor?¿, ¿ Por que não podemos lavar os ovos?¿, ¿Posso congelar e descongelar
a carne repetidas vezes?¿, ¿Como gelar sua bebida de forma mais rápida?¿, ¿Por que a cerveja
congela quando pegamos nela?, ¿Inovações de embalagens¿, ¿Por que as hortaliças murcham
quando as temperamos com sal com antecedência?¿, ¿Como é formado o gás na cerveja?¿ e
¿Cristalização do mel¿, os vídeos postados no instagram alcançaram aproximadamente 3200
pessoas. As visualizações dos conteúdos, foram relevantes aumentar a popularidade dos vídeos do
ciência em casa e do instagram do PET Engenharia de Alimentos. A atividade desenvolveu o
conhecimento de cada petiano em relação a marketing e edição de vídeos e fotos, algo bastante
relevante para profissionais da Era Digital. Aprofundou mais o conhecimento em determinado
assunto e a criatividade para assim poder elaborar o material a ser publicado. Além disso, teve-se
retornos positivos nas redes sociais e em sala de aula pelos alunos do curso a respeito do conteúdo
elaborado.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade foi avaliada pela quantidade de visualizações. Alguns temas chamam mais atenção que
outros e assim é escolhido os temas dos novos vídeos. Além disso é avaliado se tais conteúdos são
divulgados em outras redes sociais pelos seguidores do PetEngAli.

Atividade - Dia do Engenheiro de Alimentos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O curso de Engenharia de Alimentos foi reconhecido pelo Governo Brasileiro na década de 1970 e
então começou a ganhar espaço nas universidades e mercado de trabalho de todo o país. No dia 16
de outubro é comemorado em mais de 150 países o Dia Mundial da Alimentação, e então, no Brasil,
foi decidido que o Dia do Engenheiro de Alimentos seja comemorado nesta mesma data. Como
qualquer data importante, comemorar o Dia do Engenheiro de Alimentos permite que todos os
profissionais e estudantes da área reflitam sobre o impacto dessa profissão na sociedade, e isso vai
desde o ponto de vista da saúde, até a economia, impacto ambiental, e o mais importante, social.
Pensando nisso, e com o objetivo de trazer novidades e esclarecer curiosidades sobre a área
industrial da Engenharia de Alimentos, o grupo PET Engali em parceria com a empresa PepsiCo,
promoveu uma palestra em formato virtual sobre o Desenvolvimento e Marketing de Doritos®. Essa
parceria atraiu público de diversas universidades do país, e teve como mediadores e apresentadores
funcionários e estagiários da empresa na área de Supply Planning, Área Técnica e Marketing.
Realizar atividades como essa são muito importantes, pois mostra a complexidade que é a área desse
ramo da engenharia, e ver como isso acontece na prática, vindo de funcionários ativos na empresa,
além de inspirador, consegue impactar outras pessoas a tentarem o curso. Outro fator muito
importante, foi ver como a empresa PepsiCo se preocupa com a sociedade, e nos seus últimos
trabalhos vem apostando em causas sociais, sendo o último tema abordado as pessoas que fazem
parte da sigla LGBTQIA+. Como forma de feedback, ao fim da palestra foi divulgado um formulário



para que os convidados respondessem o que acharam da atividade. Para o PET EngAli, realizar essa
parceria com uma empresa multinacional foi enriquecedor e inspirador para o grupo, pois mostrou
aos petianos a importância de se dedicar na graduação para conseguir ocupar cargos em empresas
desse porte futuramente, e ainda, que assim como o PET, grande parte das empresas valorizam e
apoiam causas sociais, e externalizar isso para discentes de várias universidades, assim como a
comunidade em geral, é dever do grupo enquanto petiano e futuros engenheiros, que terão como
função mais importante, trabalhar em prol do bem da sociedade.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
20 03/08/2020 30/10/2020

Descrição/Justificativa:
Com o intuito de se comemorar o dia do Engenheiro de Alimentos, foi realizada uma parceria com a
PepsiCo, para ministrar palestras e explanar sobre a atuação dos Engenheiros de Alimentos na
indústria que fabrica o salgadinho Doritos®. Isso foi de grande valia para os discentes e público em
geral, pois podem conhecer a parte prática da engenharia de alimentos, bem como esclarecer
dúvidas e desmistificar muitas coisas sobre os alimentos processados. Além disso, foi possível
mostrar a função e compromisso dos futuros profissionais, abordando causas sociais por meio da
área de marketing da empresa.

Objetivos:
Promover socialização com estudantes e profissionais da Engenharia de Alimentos de toda parte do
país, levando conhecimento a partir de palestras que mostrem a importância do curso, bem como
sua atuação na prática, e ainda permitir a troca de ideias e conhecimentos entre os presentes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade ocorreu de modo virtual, devido a pandemia de Covid-19, através da plataforma de
videoconferência Zoom. Estagiários da empresa PepsiCo falaram sobre a política, missão da
empresa, e ainda levaram o esquema da fabricação de um dos salgadinhos da marca. Ainda foi
possível conhecer o processo seletivo para recrutamento de novos membros que almejam por
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:
Valorizar a profissão do Engenheiro de Alimentos e apresentar a importância desse curso para a
sociedade, principalmente por ser um curso novo e que muitas pessoas não sabem quais as áreas de
atuação. Além disso, promover parcerias para o grupo, gerando networking. A sociedade, através de
atividades como essa, pode se interessar mais pela área da Engenharia de Alimentos, e permitir o
compartilhamento de ideias com estudantes e profissionais da área. O curso ganha muito com isso,
pois ouvir profissionais atuando na área além de inspirar os discentes, os motivam a se dedicar ao
máximo para terem uma graduação com mais qualidade e a buscarem experiências além da sala de
aula.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Após atividade, foi promovido pelo grupo durante a reunião administrativa, o feedback da atividade,
e o grupo pode refletir a importância de grandes parcerias, bem como conhecer e aprender com
pessoas mais experientes dessas empresas. Ainda, foi possível observar a utilidade das redes sociais
para divulgar essa atividade, e permitir que não só os discentes da Universidade Federal de Goiás
participassem, mas pessoas de todo o país, promovendo um intercâmbio de conhecimentos e
experiências.



Atividade - Manutenção do Site e Redes Sociais do Grupo Pet
Engenharia de Alimentos
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As redes sociais englobam todos os perfis remotos que o Programa de Educação Tutorial da
Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás (PET EngAli UFG) possui e trabalha
ativamente, sendo eles o Instagram, Site e Youtube. Em 2020, com a chegada da pandemia de
COVID-19 as redes sociais se tornaram o principal meio de divulgação e realização de atividades do
grupo, sendo assim, a sua utilização tornou-se mais frequente, o que consequentemente favoreceu o
aumento do alcance dos perfis do grupo. Dessa forma, iniciou-se as postagens diárias no perfil do
Instagram e os assuntos são selecionados de acordo com o interesse do principal público que
acompanha as redes sociais do grupo, os estudantes de Engenharia de Alimentos. Os principais
temas abordados são: processamento de alimentos, curiosidades da indústria de alimentos, assuntos
relacionados à vida acadêmica e indicações de livros, filmes ou documentários. Essa rede também é
utilizada para divulgação de atividades realizadas para a comunidade externa (como Ciclo de
Oficinas, PET Cursos Online e Lives), conteúdos criados por outras atividades do grupo (como
Ciência em Casa, Brincando com Ciência e Curso de Extensão em Processamento de Alimentos -
CEPA), para realização de feedbacks de atividades que são realizadas de maneira interna ao grupo
(Como Reuniões Administrativas, Socialização Petiana e Apresentação de Artigos) e para expor
trabalhos que os petianos do PET EngAli submeteram em eventos como o EnaPET, EcoPET e
CONPEEX. Além disso, Instagram é utilizado para divulgação de inscrições de atividades como o
Ciclo de Oficinas, PET Cursos Online, Lives e Processo Seletivo. O grupo também realiza
atualizações semanais em sua página do YouTube e no Site, nessas redes sociais são postadas
também os conteúdos criados para o Brincando com Ciência, bem como os vídeos desenvolvidos
pelas atividades Ciência em Casa e CEPA. É importante destacar que no Site do PET EngAli também
são feitas postagens de notícias acerca de processamento de alimentos e curiosidades ou novidades
da indústria de alimentos, além de divulgar as inscrições de algumas atividades, como o PET Cursos
Online e o Processo Seletivo. A atualização frequente nas redes sociais aumentou os seus respectivos
alcances. Sendo assim, em 2020, de Janeiro a Outubro, o Instagram do PET EngAli conseguiu atingir
um alcance total de 120.799. Já as publicações realizadas no Site tiveram 8.527 visualizações e no
YouTube houveram 1.115 visualizações, sendo que o canal foi criado em Maio de 2020. A maior
utilização das redes sociais permitiu aos petianos aprimorarem suas habilidades de marketing para
atrair e aumentar o público que acompanha o grupo, ou seja, aperfeiçoaram os métodos utilizados
na escolha de temas a serem postados, a criação de conteúdos de qualidade e o conhecimento sobre
ferramentas das redes sociais e aplicativos de edição. Com isso, o grupo conseguiu divulgar melhor
suas atividades e atingir um número muito maior de pessoas. A atividade foi apresentada no
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão Inteligência Artificial (CONPEEX): SENA, L. L. S.;
NOLETO, A. R.; TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A. A. O.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B.; LEITE,
I. O.; NERIS, K. A.; REZENDE, L. P.; NUNES, L. B. M.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.;
LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. Redes Sociais como meios de divulgação das atividades do
programa de educação tutorial. In: 17º Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Goiânia, 2020.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
500 01/12/2019 31/12/2020

Descrição/Justificativa:
As redes sociais é um meio prático e rápido de se obter informações, interagir com as pessoas,
divertir, divulgar eventos, entre outros. Como este é um meio muito usado por todos, o PET EngAli



faz o uso deste para publicar suas atividades, convidar para eventos, divulgar estágios, mercado de
trabalho, curiosidades etc, além de interagir com os demais graduandos e com a comunidade
externa à universidade.

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se, com a redes sociais, melhor visibilidade do PET, despertando o interesse dos alunos a
participar do grupo, transmitindo informações de forma clara para comunidade acadêmica e
comunidade externa o que de fato realizamos e o quanto fazemos. Promover uma interação entre
alunos e comunidade externa, disseminando conhecimentos e divulgando as atividades realizadas,
expondo aspectos positivos sobre a universidade.

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

Atividade - Reuniões Administrativas
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Com as inúmeras atividades e diferentes pensamentos em um grupo, momentos de organização e
debates são extremamente necessários para boa fluidez dos trabalhos, e resolução de conflitos. As
reuniões administrativas surgem como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento e melhoria
contínua dos projetos inicialmente propostos pelo grupo, além de proporcionar aos petianos a
análise individual e crescimento coletivo ao decorrer do ano. Para que o grupo tenha um melhor
alinhamento das atividades, é necessário uma comunicação contínua, por isso as reuniões são
realizadas semanalmente pelo PET EngAli. Com a pandemia, além desses encontros sendo realizados
virtualmente, o grupo passou a utilizar com mais frequências outros recursos para sua comunicação
e organização das atividades, como o Whatsapp e o Trello. A cada semestre toda condução e preparo
das reuniões são realizadas pelos líderes eleitos pelo grupo, e os pontos de pauta a serem discutidos
são propostos junto aos responsáveis de cada projeto. Em todas as reuniões são confeccionadas
ATAs, essas são escritas pelos próprios membros do grupo, que são escalados com antecedência
para escrevê-las. A liderança pôde adquirir ao longo do semestre mais responsabilidade, resolução
de conflitos interpessoais, e ainda, capacidade de gestão. Os petianos de forma geral, adquiriram



melhor produtividade e qualidade em suas atividades, pois a partir de um planejamento e feedback
contínuos, puderam observar pontos a serem melhorados, proporcionando uma formação com um
diferencial para o mercado de trabalho. Outro ponto a se destacar, é que por conta de um
planejamento concreto e bem executado, a sociedade como público alvo, consegue ter uma
participação mais efetiva, e a partir de sua análise, o grupo consegue planejar com mais excelência
as futuras atividades. Dessa forma, é notável que a junção de comunicação, responsabilidade e
organização deixa o grupo mais harmônico, esclarecido e produtivo.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1400 01/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que as reuniões contribua para o bom andamento e execução das atividades propostas e
crescimento pessoal. Também é esperado que os petianos desenvolvam o pensamento crítico e
observador, além do espírito do trabalho em equipe.

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

Atividade - Plantando o Saber
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Projeto de Extensão em Educação Ambiental (PEED Ambiental) é um grupo de alunos da Escola de
Agronomia sob coordenação das professoras Simone Gonçalves Sales Assunção e Heloina Teresinha
Faleiro, que desenvolvem atividades em instituições de Goiânia e região metropolitana, com o
objetivo de conscientizar e educar as pessoas sobre a importância ambiental. Dessa forma, em
parceria com o PEED, o PET Engenharia de Alimentos produziu um vídeo para comemoração e
conscientização da Semana do Meio Ambiente, abordando a importância do aproveitamento integral
de alimentos. O vídeo foi divulgado no instagram do PEED Ambiental (@peed_ambiental) e do PET
Engenharia de Alimentos (@petengali_ufg), ao todo obteve-se 684 visualizações. Com a atividade, foi



divulgado a importância do combate ao desperdício alimentar e o aproveitamento integral dos
alimentos através da utilização total dos componentes dos alimentos que são muitas vezes
descartados, reduzindo assim também a produção de lixo. Ao grupo ocorreu a conscientização no
combate ao desperdício e a importância do curso de Engenharia de Alimentos dentro da sociedade,
podendo contribuir com o desenvolvimento de novos produtos, por um mundo mais sustentável e
sem desperdício. O link do vídeo no canal do PEED é:
https://www.instagram.com/tv/CA-6X93nXt7/?igshid=tnsiajrasixi.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 02/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Por meio dessa atividade almeja-se propiciar conhecimento diversos à comunidade, como também
busca aproximar a sociedade do ambiente acadêmico. Espera-se que os petianos estendam para a
sociedade o conhecimento adquirido na curso, fortalecendo o tripé ensino, pesquisa e extensão;
oferecendo a eles uma oportunidade de viver experiências que ampliem a visão acadêmica e agregue
à formação cidadã.

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

Atividade - Participação no CLAA, INTERPET, ECOPET E
ENAPET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A participação em encontros e congressos são necessários na busca e transmissão de



conhecimentos, são momentos essenciais para troca de saberes, experiências e relatos sobre a vida
acadêmica e o Programa de Educação Tutorial. Sendo assim, o PET EngAli participou ativamente
das reuniões mensais do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA), pois nelas foram
tomadas decisões e aconselhamentos sobre a trajetória dos PETs UFG no ano de 2020. O primeiro
encontro que o grupo participou no presente ano foi o INTERPET, realizado presencialmente em
Urutaí - GO, que pôde promover o contato com outra universidade a fim de discutir situações
internas no estado de Goiás. Durante o encontro, o PET EngAli ministrou a oficina ¿Cerveja
Artesanal¿. Para participação nos demais encontros, o grupo teve a oportunidade de submeter
resumos expandidos para serem apresentados. Devido ao isolamento social, os eventos aconteceram
de forma remota, o que possibilitou a presença de todos os petianos. No ECOPET foram
apresentados quatro trabalhos, sendo eles ¿Atividades lúdicas como meio de integração entre os
PETs da Universidade Federal de Goiás¿, ¿Ciência em Todo Lugar: Da universidade a sociedade¿,
¿Ciência Itinerante: Uma abordagem ao público infantil com linguagem criativa e acessível¿ e
¿Influência do aspecto visual de um produto na identificação do sabor: uma estratégia para divulgar
o curso Engenharia de Alimentos¿. Já o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX) é um
evento acadêmico realizado pela Universidade Federal de Goiás (UFG) com o intuito de divulgar as
pesquisas que são desenvolvidas pelos membros da universidade. Durante o congresso ocorreram
momentos exclusivos ao Programa de Educação Tutorial, e este ano o PET submeteu cinco trabalhos
para apresentação, sendo abordados os seguintes temas: "Informar, um meio de conhecimento
crítico aos alunos universitários", "Redes sociais como meio de divulgação das atividades do
Programa de Educação Tutorial", "Oportunidades extracurriculares oferecidas pela Escola de
Agronomia da Universidade Federal de Goiás aos alunos da Engenharia de Alimentos",
¿Experiências profissionais e pessoais transmitidas por egressos aos universitários¿ e
¿Compartilhamento de livros e apoio aos estudantes universitários¿. Além disso em parceria com o
PET Geografia, o grupo organizou o Momento PET, que foi uma mesa redonda realizada em formato
virtual com o tema ¿Vida Acadêmica e PET: Realidades e Desafios", na qual foram convidados a
professora Dra. Beatriz Ribeiro Soares, tutora egressa do PET Geografia da Universidade Federal de
Uberlândia, e o discente Vitor Hugo Santos Pinto, petiano da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia. Os convidados mostraram o quão importante os grupos PETs são para o meio acadêmico e
também para a comunidade, principalmente por meio das atividades de extensão, que são pensadas
e realizadas em prol da sociedade. No Encontro Nacional dos Grupos PET (ENAPET), o PET EngAli
teve a oportunidade de expor dois trabalhos, ¿Matriz nine box como ferramenta de avaliação
individual e coletiva do Programa de Educação Tutorial¿ e ¿Jogos como método de ensino na
Graduação¿. Todos esses encontros foram muito importantes para os petianos, pois a partir deles foi
possível relatar e ouvir as experiências vividas durante esse período atípico, em diferentes
perspectivas. Os encontros do PET auxiliam os jovens ingressantes a entenderem a diretrizes e
filosofias do programa, além de tudo, as apresentações foram uma oportunidade de expor e difundir
alguns dos projetos que são realizadas pelo grupo e a importância de cada uma deles para o curso
de Engenharia de Alimentos, a sociedade e os petianos. Durante os eventos foram apresentados os
seguintes trabalhos: AZEVEDO, A. A.; QUEIROZ, D. L .A.; GUIMARÃES, A. P. N.; LEITE, I.O. ;
NERIS, K.A. ; OLIVEIRA, M. E. F.; NUNES, L. B. M.; SOUZA, A. R. M. CIÊNCIA ITINERANTE: UMA
ABORDAGEM AO PÚBLICO INFANTIL COM LINGUAGEM CRIATIVA E ACESSÍVEL. In: VII
Encontro Centro Oeste do Programa de Educação Tutorial - ECOPET, 2020, Brasília. O PET em
Defesa dos Direitos Sociais: por uma Educação Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade, 2020.
BARBOSA, A. R.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B.; MENDES, M. F. C.; SILVA,
M. C.; BORGES, M. V.; OLIVEIRA, M. E. F.; NERIS, K. A.; LISBOA, R. C.; LEITE, I. O.; SOUZA, A. R.
M.; QUEIROZ, D. L. A. ATIVIDADES LÚDICAS COMO MEIO DE INTEGRAÇÃO ENTRE OS PETS DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS. In: VII Encontro Centro Oeste do Programa de Educação
Tutorial - ECOPET, 2020, Brasília. O PET em Defesa dos Direitos Sociais: por uma Educação Pública,
Laica, Gratuita e de Qualidade, 2020. BORGES, M. V.; PAIVA, A. C. S. J.; BARBOSA, A. R.;
GUIMARÃES, A. P. N.; QUEIROZ, D. L. A.; SOUSA, E. B.; SILVÉRIO, L. R.; MENDES, M. F. C.;



SILVA, M. C.; FREITAS, P. L. B.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. INFLUÊNCIA DO ASPECTO
VISUAL DE UM PRODUTO NA IDENTIFICAÇÃO DO SABOR: UMA ESTRATÉGIA PARA DIVULGAR O
CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS. In: VII Encontro Centro Oeste do Programa de
Educação Tutorial - ECOPET, 2020, Brasília. O PET em Defesa dos Direitos Sociais: por uma
Educação Pública, Laica, Gratuita e de Qualidade, 2020 . GUIMARÃES, A. P. N.; SOUZA, A. R. M.;
BARBOSA, A. R.; AZEVEDO, A. A.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, C. R.; QUEIROZ, D. L. A.;
SOUSA, E. B.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SILVERIO, L. R.; NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F. C.;
SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; FREITAS, P. L. B.; LISBOA, R. C. MATRIZ NINE
BOX COMO FERRAMENTA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA DO PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO TUTORIAL. In: XXV Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial - ENAPET,
2020, Curitiba - PR. PET em luta: somos todos iguais, braços dados ou não, 2020. LEITE, I. O.;
BARBOSA, A. R.; PAIVA, A. C. S. J.; GUIMARÃES, C. R.; NERIS, K. A.; SILVÉRIO, L. R.; MENDES, M.
F.C.; SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; SOUZA, A. R. M. CIÊNCIA EM TODO LUGAR: DA
UNIVERSIDADE A SOCIEDADE. In: VII Encontro Centro Oeste do Programa de Educação Tutorial -
ECOPET, 2020, Brasília. O PET em Defesa dos Direitos Sociais: por uma Educação Pública, Laica,
Gratuita e de Qualidade, 2020. NERIS, K. A.; LEITE, I. O.; OLIVEIRA, M. E. F.; MENDES, M. F. C.;
NUNES, L. B. M.; NOLETO, A. R.; SOUSA, E. B.; SENA, L. L. S.;TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A. A.
O.; REZENDE, L. P.; GUIMARÃES, A. P. N.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.; PAIVA, A. C. S. J.;
SILVA, M. C.; BARBOSA, A. R.; QUEIROZ, D. L. A.; RIBEIRO, G. F. J. SOUZA, A. R. M. INFORMAR,
UM MEIO DE ENRIQUECIMENTO CRÍTICO AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. In: 17 Congresso de
Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da
Ciência Brasileira, 2020. NOLETO, A. R.; TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A. A. O.; PAIVA, A. C. S. J.;
GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SENA, L. L. S.; REZENDE, L. P.;
NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; LISBOA, R.
C.; SOUZA, A. R. M. REDES SOCIAIS COMO MEIO DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL. In: 17 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão -
CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira, 2020.
REZENDE, L. P.; LEITE, I. O.; NUNES, L. B. M.; PAIVA, A. C. S. J.; OLIVEIRA, M. E. F.; NOLETO, A.
R.; SENA, L. L. S.; SOUSA, E. B.; TEIXEIRA, A. S.; MACHADO, A. A. O.; GUIMARÃES, A. P. N.;
MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M. IMPACTO DAS
OPORTUNIDADES EXTRACURRICULARES OFERECIDAS PELA ESCOLA DE AGRONOMIA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS AOS ALUNOS DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS. In: 17
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova
Fronteira da Ciência Brasileira, 2020. SENA, L. L. S.; NOLETO, A. R.; TEIXEIRA, A. S.; MACHADO,
A. A. O.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B. de; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; REZENDE, L. P.;
NUNES, L. B. M.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.; SOUZA, A. R. M.
COMPARTILHAMENTO DE LIVROS E APOIO AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS. In: 17
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial: A Nova
Fronteira da Ciência Brasileira, 2020. SOUSA, E. B.; GUIMARÃES, A. P. N.; BARBOSA, A. R.;
AZEVEDO, A. A.; GUIMARÃES, C. R.; QUEIROZ, D. L. A.; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; SILVÉRIO, L.
R.; NUNES, L. B. M.; MENDES, M. F. C.; SILVA, M. C.; OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.;
LISBOA, R. C.;SOUZA, A. R. M. JOGOS COMO UM MÉTODO DE ENSINO NA GRADUAÇÃO. In: XXV
Encontro Nacional do Programa de Educação Tutorial - ENAPET, 2020, Curitiba - PR. PET em luta:
somos todos iguais, braços dados ou não, 2020. TEIXEIRA, A. S.; SENA, L. L. S.; NOLETO, A. R.;
MACHADO, A. A. O.; GUIMARÃES, A. P. N.; SOUSA, E. B. de; LEITE, I. O.; NERIS, K. A.; MENDES,
M. F. C.; PAIVA, A. C. J.; RIBEIRO, G. F. J.; SILVA, M. C.; REZENDE, L. P.; NUNES, L. B. M.;
OLIVEIRA, M. E. F.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.; SIRICO, Í. R. S.; DIAS, L. G.; SOUZA, A. R. M.
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS E PESSOAIS TRANSMITIDAS POR EGRESSOS AOS
UNIVERSITÁRIOS. In: 17 Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia.
Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira, 2020.



Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2000 24/01/2020 31/12/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os membros participem efetivamente dos eventos e discussões sobre o programa,
despertando seu lado crítico para novas ideias e melhorias. Promover troca de experiências entre
petianos de áreas distintas e agregar conhecimentos ao grupo.

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

Atividade - Maratona entre PETs
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A II Maratona entre PETs é uma atividade organizada pelo PET EngAli onde convidam todos os PETs
do estado de Goiás. A maratona foi realizada totalmente de forma remota, contando com jogos e
brincadeiras lúdicas, como: gincana dos objetos, descubra o filme com emojis, cesta de tesouros,
adivinhas, acerte o desenho, sorteio de palavras. Participaram 7 PETs do Estado de Goiás e 35
inscritos. Para uma melhor relação entre os petianos, os grupos foram formados misturando os
diferentes PETs participantes, com um total de 5 times. O PET EngAli foi dividido em organização e
participantes. A atividade trouxe entretenimento durante todo o processo pois proporcionou uma
melhor integração entre os PETianos, fortalecendo assim as relações e proporcionando um ambiente
saudável para futuras parcerias.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade



800 01/01/2020 31/07/2020

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a integração entre os grupos PET¿s da UFG, assim colaborando para a
sociabilização dos participantes e também no desenvolvimento de atividades conjuntas entres os
grupos.

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

Atividade - Simula PET
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A vida profissional pede cada vez mais que os profissionais desenvolvam habilidades, também
chamadas de Soft Skills, para se destacarem. A capacidade de continuar aprendendo para se
adaptar às mudanças tem sido classificada como a habilidade mais importante para o sucesso na
carreira profissional atualmente. Tendo isso em vista, o PET Engenharia de Alimentos - UFG criou a
atividade Simula Pet, que simula um campo de treinamento para processos seletivos de estágios,
com o objetivo de proporcionar experiências e desenvolvimento para jovens universitários. Foi
realizado um processo seletivo para uma vaga fictícia de Supervisor de Qualidade na Empresa
¿Nesplét¿, composto por três etapas de avaliação. A atividade ocorreu pela plataforma Google Meet,
com o intuito de preparar e avaliar o lado técnico e aspectos comportamentais dos candidatos, além
de oportunizar aos mesmos a vivencia de experiências num processo seletivo, o que não está
presente em estruturas curriculares convencionais. 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.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 04/05/2020 31/07/2020

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):
Por meio de um processo seletivo para uma vaga fictícia de Supervisor de Qualidade na Empresa
Nesplét, foram realizadas três etapas de avaliação com os petianos, pela plataforma Google Meet,
com o intuito de preparar e avaliar o lado técnico e aspectos comportamentais dos candidatos. A
banca avaliadora foi formada pelos profissionais: Renata Ferreira Borges (Engenheira de Alimentos),
Adriano Barbosa Marques de Souza (Engenheiro Agrícola) e Terence Spencer Baines (Engenheiro
Agrônomo). Os candidatos foram os petianos e a avaliação ocorreu em 3 momentos, sendo estes: 1ª
Etapa) Pitch: Apresentação pessoal, 2ª Etapa) Avaliação comportamental (soft skills) e 3ª Etapa)
Case: Nessa etapa foi apresentado um case de um laticínio e o candidato deveria propor uma
solução para o problema e apresentar para a banca avaliadora. Por fim, foi escolhido o participante
para a vaga fictícia e realizado um feedback individual e coletivo.

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 - Informativo EA
Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O Informativo EA é uma atividade que ocorre duas vezes por semestre, onde são selecionados 4
temas relacionados à Escola de Agronomia, grupos de estudos pertencentes a ela e atividades e
eventos do PET Engenharia de Alimentos. Por meio de check list os coordenadores da atividade



dividem os temas com os petianos para confecção do Informativo. Depois de pronto, ele é divulgado
de forma impressa na Escola de Agronomia, postado no site do grupo e divulgado nas redes sociais.
Também é enviado por email para os 355 alunos do curso de Engenharia de Alimentos, 191 da
Engenharia Florestal, 843 da Agronomia e os 86 docentes e 45 técnicos administrativos da Unidade
Acadêmica. Em média, cada volume do informativo tem 100 visualizações no site. A atividade foi
levada para divulgação em congresso conforme: NERIS, K. A.; LEITE, I. O.; OLIVEIRA, M. E. F.;
MENDES, M. F. C.; NUNES, L. B. M.; NOLETO, A. R.; SOUSA, E. B.; SENA, L. L. S.;TEIXEIRA, A. S.;
MACHADO, A. A. O.; REZENDE, L. P.; GUIMARÃES, A. P. N.; BORGES, M. V.; LISBOA, R. C.; PAIVA,
A. C. S. J.; SILVA, M. C.; BARBOSA, A. R.; QUEIROZ, D. L. A.; RIBEIRO, G. F. J. SOUZA, A. R. M.
INFORMAR, UM MEIO DE ENRIQUECIMENTO CRÍTICO AOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. In: 17
Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão - CONPEEX, 2020, Goiânia. Inteligência Artificial.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 06/01/2020 30/11/2020

Descrição/Justificativa:
Por meio do Informativo é possível divulgar de forma ampla dentro da Escola de Agronomia,
informações de interesse aos três cursos pertencentes à Unidade Acadêmica (Agronomia,
Engenharia de Alimentos e Engenharia Florestal), assim como feitos do PET Engenharia de
Alimentos. Divulgando atividades extracurriculares para os discentes, demonstrando diferentes
atividades que podem ser realizadas e melhorando sua capacitação.

Objetivos:
Informar aos discentes, docente, técnicos e demais funcionários da Escola de Agronomia, quais as
produções e ações desempenhadas na Escola de Agronomia, estreitando a relação entre eles.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Informativo EA ocorreu duas vezes por semestre, onde foram selecionados 4 temas relacionados à
Escola de Agronomia, grupos de estudos pertencentes a ela e atividades e eventos do PET
Engenharia de Alimentos. Após compiladas todas as informações necessárias, o informativo foi
formatado de forma atrativa e divulgado no site do PET EngAli, redes sociais e email dos membros
da Escola de Agronomia.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O Informativo alcançou em média 100 visualizações, por edição, apenas pelo site do PET EngAli, mas
é correto afirmar que a quantidade de pessoas que leram as informações foi maior, uma vez que
também foi enviado por email a todos os alunos, docentes e técnicos administrativos da Escola.
Houveram Feedback positivos quanto as notícias apresentadas, tanto por parte do corpo discente
quanto docente, confirmando que cumpriu seu objetivo.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Ao serem planejados os temas contidos em cada edição, eles eram aprovados pelo grupo. Após a
formatação das notícias no Informativo EA, o grupo discutia sobre sugestões e correções a serem
feitas antes da publicação.


