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Não desenvolvido

Atividade - XII Passeio Ciclístico da família

Avaliação:
Não desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Não foi possível desenvolver a atividade pois a falta de custeio dificultou a realização da ação.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 23/01/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
O passeio ciclístico da família é uma atividade de lazer, esportiva e ambiental que busca integrar a 
sociedade à Universidade. Esta atividade é desenvolvida pelos Grupos PET da UFG em parceria com a 
comunidade vizinha ao campus Samambaia. Desde o inicio do ano os grupos se reúnem entre si e com 
representantes da comunidade para o planejamento da atividade. Nesse período buscam-se parceria para 
custear o evento e garantir a segurança de todos.

Objetivos:
Integrar os grupos PET-UFG; Apresentar à comunidade projetos desenvolvidos dentro da Universidade; 
Buscar meios de interação entre comunidade e estudantes da UFG Estimular a prática de atividade física e 
uso da bicicleta como transporte alternativo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão realizadas reuniões mensais, sendo uma em cada sede dos grupos PET participantes, onde vão ser 
discutidos possíveis patrocínios, programação, distribuição de tarefas, projetos a serem levados, 
levantamento de custos e uma confraternização ao final de cada reunião mensal. No dia do evento serão 
realizadas inscrições, sendo cada inscrição equivalente a 1 kg de alimentos não perecíveis, que serão 
destinados às comunidades carentes. Serão montadas tendas no local para inscrição, haverá apresentação 
das atividades de cada grupo, distribuição de frutas e sorteio de brindes. No ponto de encontro para o 
passeio, será feito um alongamento e em seguida, a saída para o percurso.

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 integração entre os grupos PET-UFG, da comunidade com a Universidade e 
participação da comunidade interna e externa à UFG. Espera-se também a distribuição dos alimentos 
arrecadados para as famílias carentes e a conscientização do uso da bicicleta e prática de atividades físicas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade será inicialmente feita pelo desenvolvimento das ações; cumprimento de metas e 
organização geral. Será feita avaliação do andamento ao longo da organização e após são realizadas 
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reuniões com todos os parceiros e depois será avaliada nas reuniões administrativas do Grupo PET
Engenharia de Alimentos.
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Plenamente desenvolvido

Atividade - Manutenção do Site e Redes sociais do Grupo PET 
Engenharia de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Sempre que uma atividade se encerra, a divulgação da mesma é feita através das redes sociais do grupo. As 
divulgações das ações que o grupo iria realizar também foram feitas através das redes sociais. Como 
ferramenta para alavancar as ações do grupo PET as redes sociais tem papel importante, pois além dos 
alunos do curso da UFG, também conseguimos chegar até outros estados e fortalecer cada dia mais o PET.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
300 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A comunicação digital é uma realidade no meio estudantil que tem por hábito o uso sistemático de redes 
sociais. Assim o grupo PET Engenharia de Alimentos se propõe a usar os meios eletrônicos para se 
comunicar, levando e buscando conhecimento entre outros estudantes e também com profissionais da área.

Objetivos:
Servir de apoio técnico-científico aos alunos do Curso de Engenharia de Alimentos. Publicar eventos, 
notícias relacionadas ao curso e área de Engenharia de Alimentos. Divulgar e convidar para as atividades 
desenvolvidas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para o desenvolvimento da atividade o grupo se reunirá, nesse momento, será designado um coordenador 
que garantirá a manutenção do site e redes sociais. Assim será elaborado um cronograma onde em cada 
tempo um membro do grupo será responsável por atualizar as páginas. Nas reuniões administrativas 
regulares será discutido como estão as páginas do grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
A divulgação das atividades realizadas pelo grupo PET Engenharia de Alimentos no site e redes sociais. 
Manter os graduandos do curso atualizados sobre o dia-a-dia do grupo, assuntos relacionados ao curso de 
Engenharia de Alimentos, oportunidades de estágio e novidades no mercado de trabalho. Além de 
proporcionar aos leitores, a oportunidade de interagir e conhecer melhor o trabalho do grupo e o curso.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A atividade será avaliada pelo numero de visitações e comentários feitos no site ou redes sociais.

Atividade - II Seminário de estágio

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os alunos obtiveram experiências a partir de um bate papo com as empresas convidadas, ocorrendo 
interação e trocas de aprendizados sobre a vida de um estagiário e as oportunidades existentes. Houve a 
demonstração clara de que o curso oferece suporte teórico suficiente para preparar os graduandos, desde as 
etapas de processos seletivos, como entrevistas, dinâmicas e resolução de problemas como no desempenho 
na carreira profissional. Foi evidenciado que a participação em atividades extracurriculares como 
Programas de Educação Tutorial, Empresa Júnior, entre outros grupos, preparam o aluno, a partir das 
experiências constantes de liderança, trabalho em equipe e coordenação de atividades, fatores estes que 
contribuem com a formação profissional e pessoal do indivíduo, que ganha destaque entre os demais.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
500 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Em parceria com a Coordenação de Estágios do Curso de Engenharia de Alimentos, será desenvolvido um 
momento quando os estagiários que estão em campo apresentação suas atividades nas empresas. Momento 
de apresentação de dificuldade e facilidades encontradas.

Objetivos:
Troca de experiência entre estagiários e não estagiários; Incentivo aos não estagiários; Coleta de dados 
sobre facilidades e dificuldades do estagiário na empresa. Coletar informações que possam subsidiar a 
Coordenação de Curso a melhorias para sanar dificuldades e potencializar as facilidades.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Identificar os estagiários do Curso de Engenharia de Alimentos que estão em campo e convoca-los para 
participação no seminário. Divulgação entre todos os alunos e docentes da Universidade para participarem 
do evento. No evento será dado um tempo a cada estagiário para apresentar suas experiências e a seguir 
ocorrerá o debate entre os estagiários e demais participantes do evento. Elaboração de certificados a todos 
os participantes inscritos no evento.

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 grande troca de experiência entre os estudantes. Coleta de informações que possam 
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contribuir para melhoria e adequação do curso a realidade da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Numero de participantes. Avaliação na reunião administrativa quando se avalia o trabalho individual e 
coletivo com criticas e autocriticas e sugestões de melhorias.

Atividade - II Mesa Redonda voltada ao Engenheiro de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A II Mesa Redonda teve como tema: Estudantes x Graduação: Obstáculos, Superação e Sucesso e contou 
com a participação da psicóloga do Programa Saudavelmente da UFG e uma aluna egressa. O contato com 
dos alunos que passam por problemas de ansiedade e depressão, com pessoas que já viveram essa situação 
e profissionais que podem apoiar e provocar uma mudança nessa situação é muito importante. Com o 
intuito de facilitar o contato e abertura entre os discentes foi pensado esse tema. A ação foi de grande 
sucesso pois muito alunos se sentiram a vontade para procurar ajuda e orientação. Essa ação visou diminuir 
a evasão por problemas dessa natureza que em muito cursos de engenharia atingem um alto número.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Será realizada uma mesa redonda com Engenheiros de Alimentos que atuem em áreas distintas da 
profissão, para expor suas experiências adquiridas no mercado de trabalho

Objetivos:
Apresentar aos alunos do curso de Engenharia de Alimentos as diversas áreas de atuação no mercado de 
trabalho. Motivar os alunos a dar continuidade ao curso de Engenharia de Alimentos, para reduzir a evasão

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Para desenvolvimento da mesa redonda serão realizadas as seguintes tarefas: Reserva do local para o 
evento. Realizar reuniões entre os membros do grupo para organização do evento. Contato com três 
Engenheiros de Alimentos para comporem a mesa redonda. Divulgação do evento e abertura de inscrições 
pelo site do PET Engenharia de Alimentos. Confecção de certificados de participação do evento.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Grande troca de experiência entre os estudantes e profissionais convidados. Com a realização da mesa
redonda espera-se que o aluno tenha conhecimento das várias áreas de atuação de trabalho e sinta-se
motivado a dar continuidade ao curso de Engenharia de Alimentos.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Na reunião administrativa será avaliada a atuação de cada membro e coletivamente. Ainda será avaliado 
pelo numero de participantes inscritos e presentes no evento.

Atividade - Cursos Extracurriculares

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foram realizados 3 cursos durante o ano: Segurança dos Alimentos: Conceitos e gestão estratégica 
(conhecimentos a respeito da segurança dos alimentos, bem como a sua distinção com termo segurança 
alimentar, mercado de trabalho e das atividades que mais se destacam para atuação do engenheiro de 
alimentos), Elaboração de projeto de pesquisa (para facilitar a escrita dos projetos de pesquisas 
desenvolvidos pelo grupo) e Treinamento de mestre de cerimônias (muito importante para todas as ações 
que o PET organiza, pois em muitos momentos não havia orientação da condução do evento). Essas ações 
são importante como complemento a formação do petiano.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Os membros do grupo em conjunto com outros alunos participarão de cursos extracurriculares para 
complementação da formação acadêmica.

Objetivos:
Complementação da formação acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O curso será realizado na UFG, com apostila, programação e metodologia definidas pelos professores 
convidados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que todos os participantes do curso obtenham um conhecimento em diversas áreas
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada através de um feedback de todos os participantes, avaliando a qualidade, 
metodologia e cumprimento dos objetivos do curso.

Atividade - Atividades de cunho coletivo

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A participação do grupo em atividades que discutem o PET de forma abrangente é muito importante para o 
crescimento, conhecimento e dedicação ao mesmo. O grupo particicpou de forma efetiva das reuniões do 
CLAA, Interpet, Ecopet (também como organizador) e ENAPET. Participar da comissão organizadora do 
ECOPET propiciou aos integrantes do grupo PET Engenharia de Alimentos mais contato com os demais 
grupos da comissão organizadora. A organização do evento também trouxe bastante aprendizado para os 
alunos relacionados à liderança, responsabilidade e organização.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Os membros do Grupo participarão das atividades especificas do PET: CLAA, Interpet; Ecopet; Enapet.

Objetivos:
Estabelecer discussões relativas ao desenvolvimento e andamento do programa buscando a melhoria e 
continuidade do mesmo. Busca de alternativas para o aprimoramento da educação tutorial.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Participação nos eventos de discussões coletivas. Após as reuniões coletivas, pontuar nas reuniões 
administrativas a visão de cada membro.

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:
Participação efetiva de todos os membros nas discussões nos eventos, avaliações e reuniões 
administrativas. Agregar conhecimento sobre o programa de educação tutorial, conhecer novos locais e 
culturas.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Participação dos membros. Expor na reunião administrativa o que cada um trouxe para a discussão. Crítica 
e autocrítica sobre a participação individual e coletiva nos eventos
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Atividade - Apresentação do curso Engenharia de Alimentos e da 
UFG a alunos do ensino médio das escolas da rede pública de 
Goiânia

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A atividade superou as expectativas pois as escolas se disponibilizaram e demonstraram interesse, além 
disso, fomos muito bem acolhidos. Surpreendemo-nos com a falta de informação dos estudantes a respeito 
dos temas que abordamos. Consideramos que essa atividade deva continuar, pois proporcionou uma 
experiência enriquecedora para ambos os lados, proporcionando a vivência de outra realidade. Os alunos 
demonstraram interesse e foi uma oportunidade para sanar algumas dúvidas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
700 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Realizar visitas às escolas da rede pública de Goiânia, apresentando aos estudantes o que é o curso na UFG, 
a atuação do engenheiro de alimentos no mercado de trabalho, o programa de educação tutorial. Um pouco 
da rotina de um universitário, as oportunidades que a UFG trás aos seus estudantes e responder possíveis 
dúvidas dos estudantes.

Objetivos:
Despertar nos estudantes do ensino médio o interesse em cursar uma universidade. Apresentar um pouco 
sobre o curso de Engenharia de Alimentos, o programa de educação tutorial e as oportunidades que a UFG 
trás aos estudantes.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Identificar as maiores escolas públicas que possuem alunos cursando o ensino médio nos setores de 
Goiânia e selecionar algumas escolas. Em seguida será realizado o contato com a direção das mesmas e 
marcadas as datas para a visita e apresentação pelos alunos do grupo PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se estabelecer um contato com estudantes do ensino médio possibilitando mostrar a eles uma visão 
mais próxima da vida universitária e do curso de engenharia de alimentos. Aumento da concorrência para 
as vagas ofertadas pelo Sisu.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação da atividade será inicialmente feita após o contato com a direção das escolas e a cada visita. 
Ao fim da atividade será realizada uma avaliação geral, contando com apresentação de possíveis 
depoimentos das escolas e dos estudantes.

Atividade - O PET ENGALI NA ¿II SEMANA INTERNA DA 
QUALIDADE¿ DA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS GSA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Quanto à atividade realizada obteve-se uma ótima aceitação da dinâmica proposta, o que proporcionou uma 
participação ativa da grande maioria dos colaboradores presentes, possibilitando uma intensa interação. Em 
relação aos conceitos apresentados notou-se uma grande familiaridade dos participantes com os mesmos, 
fazendo com que a dinâmica transcorresse como planejado. Para os petianos, a interação com os 
colaboradores trouxe um enorme crescimento pessoal e um maior conhecimento em relação aos temas 
tratados, o que reflete de forma positiva em nossa formação acadêmica.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 01/03/2017 31/07/2017

Descrição/Justificativa:
A atividade foi realizada durante a II Semana Interna da Qualidade da GSA Alimentos, visando inserir 
conceitos básicos sobre controle de qualidade dos alimentos para os colaboradores da indústria de 
alimentos (GSA Alimentos). A justificativa da atividade surgiu como convite de um egresso, do Grupo 
PET Engenharia de Alimentos, para que haja maior interação do grupo junto a empresa e futuras parcerias.

Objetivos:
Transmitir conceitos básicos de ¿Segurança dos Alimentos¿.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Atividade em formato de Quiz, de perguntas e respostas objetivas.

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 desta atividade espera-se repassar um maior conhecimento para os funcionários, 
apresentando conceitos básicos sobre controle de qualidade dos alimentos e a importância da sua aplicação 
dentro de uma cadeia produtiva. Além de promover um maior contato entre os membros do grupo com os 
funcionários.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Feedback em reuniões administrativas.

Atividade - I ENCONTRO DOS GRUPOS PET ENGENHARIA 
DE ALIMENTOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O encontro proporcionou uma imersão, além de exposição de ferramentas, métodos de avaliação e 
atividades de cada grupo que realizaram em 2017. Dentre essas ideias, serão adequadas e inseridas para 
aprimorar o grupo PET Engenharia de Alimentos. Além disso, o evento possibilitou uma maior integração 
entre os grupos PET e aprendizagem com minicurso no polo de café da Universidade Federal de Lavras.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
200 24/04/2017 15/10/2017

Descrição/Justificativa:
O I Encontro dos Grupos PET Engenharia de Alimentos tem como premissa a troca de conhecimento, além 
de integrar e fomentar a discussão entre os grupos PET Engenharia de Alimentos da Universidade Federal 
de Goiás (UFG), Universidade Federal de Lavras (UFLA) e Universidade Federal de Tocantins (UFT), a 
respeito das atividades planejadas, durante o ano, no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Evento 
como esse, agrega conhecimento ao petiano, sendo uma excelente oportunidade de discutir, aprender, de 
forma a atualizar, melhorar e envolver em temáticas com pessoas de regiões diferentes e membros do 
mesmo programa, de forma a melhorá-lo e solucionar problemas enfrentados pelos grupos PET.

Objetivos:
Troca de conhecimento entre os Grupos PET Engenharia de Alimentos UFG, UFLA e UFT; Complementar 
o conhecimento com minicurso.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O evento terá duração de 2 (dois) dias, na qual terá momento de imersão com troca de experiências e 
conhecimento, além de um minicurso e visita no polo de café. O encontro será realizado na Universidade 
Federal de Lavras, no qual, será organizado pelos grupos PET Engenharia de Alimentos UFG e UFLA.

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 fomentar discussões, troca de conhecimento para desenvolver novas atividades, além de maior 
interação entre os grupos PET Engenharia de Alimentos da UFG, UFLA e UFT.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Feedback em reuniões administrativas.

Atividade - REVISTA EM COMEMORAÇÃO AOS 11 ANOS 
PET ENGENHARIA DE ALIMENTOS UFG

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foi uma experiência muito boa relembrar todas as atividades realizadas pelo Grupo, aumento ainda mais o 
sentimento existente pelo mesmo, além de contribuir com que a história deste grupo nunca se perca, 
ficando registrado para sempre ser lembrada.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 03/04/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
O Grupo PET Engenharia de Alimentos em 2006, sendo o 3º Grupo PET na UFG, com isso fez-se uma 
revista contando todo histórico e algumas atividades realizadas pelo grupo, em prol da comemoração dos 
11 anos do grupo. Também foi plantando um Ipê branco, juntamente com uma placa, em frente ao Setor da 
Engenharia de Alimentos, como marca do Grupo na Escola de Agronomia.

Objetivos:
¿ Comemoração dos 11 anos do Grupo PET Engenharia de Alimentos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade foi planejada no início do ano de 2017, visando o ano de comemoração de 11 anos do grupo. 
Decidiu-se relatar as principais atividades realizadas pelo Grupo, além do plantio de uma árvore como 
símbolo de crescimento/expansão vivenciadas pelo 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:
Que o Grupo jamais seja esquecido por aqueles que fizeram parte de tal e pela Escola de Agronomia a 
quem tanto foi contribuída.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Descrição das atividades, relatos de membros egressos e ativos, depoimentos de tutores, confecção da 
revista e plantio do Ipê branco.
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Atividade - Pesquisa: ACEITAÇÃO DE DOCE DE CHOCOLATE 
COM CASCA DE BANANA

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As notas obtidas para o teste de aceitação e intenção de compra indicaram a aceitação do produto. Além de 
contribuir para redução do desperdício mundial, contribui-se também para o reaproveitamento de 
alimentos, resíduos esses que contribui beneficamente para a saúde daqueles que o consomem, praticando o 
ato de disseminar para o crescimento e desenvolvimento de um mundo melhor.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 03/07/2017 04/10/2017

Descrição/Justificativa:
A pesquisa da aceitação de doce de chocolate com casca de banana foi realizada com intuito de utilizar 
resíduos nutritivos de alimentos que são amplamente desperdiçados no Brasil. Diante dos inúmeros 
problemas de saúde que o doce pode proporcionar, realizou-se a casca de banana como ferramenta 
funcional a fim de diminuir os malefícios que o mesmo pode ocasionar. Também de obter a aceitação do 
doce e sua intenção de compra.

Objetivos:
¿ Avaliar a aceitação e intenção de compra de um doce de chocolate elaborado com casca de banana, na 
Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade será realizada na Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás, no centro de aulas 
Pequi, com alunos dos cursos de Engenharia de Alimentos, Engenharia Florestal e Agronomia, utilizando 
análise sensorial. Utilizou-se uma ficha de avaliação, com escala hedônica estruturada, de nove escalas, 
avaliando cinco parâmetros, sendo eles: cor, sabor, textura, aroma e intenção de compra; além de avaliar a 
intenção de compra do produto.

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:
Avaliar a aceitação de compra do doce de chocolate com casca de banana. Reduzir o desperdiço de 
alimentos, utilizando a casca integral da banana, assim consequentemente desenvolver um novo produto.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Organização prévia da atividade com: planejamento, desenvolvimento e execução, cumprindo o 
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planejamento das ações do Grupo PET EngAli.

Atividade - Atividade Extensão no Centro de Saúde Familiar - CSF

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Pacientes e funcionários do centro de saúde demonstraram-se muito satisfeitos com o tema tratado, visto 
que o conhecimento que a maioria possuía sobre o assunto era pouco e em alguns casos o conhecimento era 
nulo. Obteve-se ótima aceitação quanto ao material didático distribuído após a apresentação.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
50 01/06/2017 30/06/2017

Descrição/Justificativa:
De acordo com Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)no ano de 2016 o local inicial 
da maioria das ocorrências de DTA¿s eram as residências dos próprios pacientes. Levando em 
consideração os dados desta pesquisa faz-se necessário levar conhecimento sobre as doenças transmitidas 
por alimentos ao maior número de pessoas possível, visando facilitar o acesso a informação. Bem como 
promover uma maior conscientização, a fim de minimizar as ocorrências de casos relacionados à DTA¿s.

Objetivos:
¿ Levar à comunidade frequentadora da unidade de saúde informações sobre as doenças transmitidas por 
alimentos

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A ação será realizada no Centro de Saúde da Família-Recanto das Minas Gerais no dia 19 de junho de 
2017, onde irá ser abordado conceito, causas, formas de prevenção e tratamento das Doenças transmitidas 
por alimentos. Serão distribuídas cartilhas educativas que se referentesao assunto abordado para as pessoas 
presentes na unidade, além de alguns exemplares que serão deixados na recepção à disposição da 
comunidade. A apresentação será realizada pelos membros do grupo PET Engali com o auxílio de um 
banner, que posteriormente permanecerá fixado no local. Após a apresentação vai ser aplicado um 
questionário de feedback para avaliar a qualidade da apresentação, material didático distribuído, interesse 
pelo tema e também verificar quanto de informação sobre as DTA¿s a população presente já possuí.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que as informações sejam adquiridas pela população, de forma a saberem as causas, os cuidados
preventivos, e como buscar tratamento. É esperado ainda que haja uma diminuição nos casos DTA¿S das
famílias dos pacientes que participaram da palestra, e também, que possíveis surtos de Doenças
Transmitidas por Alimentos possam ser evitados.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Feedback em reuniões administrativas; Feedback com os participantes do evento.

Atividade - Participação na Aula de Introdução a Engenharia de 
Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A realização de aula prática foi uma forma de melhor aproximar o aluno ao curso, visto que os dois 
primeiros anos são voltados para a parte de engenharia e o aluno tem pouco contanto direto com a parte 
prática do curso e o uso dos laboratórios no setor de Engenharia de Alimentos. Foi uma forma direta de 
ensiná-los a importância do engenheiro de alimentos, o seu papel na indústria e fabricação de alimentos 
desde a matéria-prima ao produto final. O mais gratificante é a forma como ficaram entusiasmados por 
conseguirem produzirem um produto da forma mais próxima como é feito na indústria.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/02/2017 31/05/2017

Descrição/Justificativa:
Durante o semestre será realizada aula prática na área de Tecnologia de Alimentos com os calouros. Essa 
aula prática acontece pra introduzir ao calouro experimentos que ele terá apenas após 2 anos de curso, 
mostrando desde o começo do que se trata o curso e mostrando a parte de tecnologia de alimentos, já que 
no começo do curso o aluno terá majoritariamente matérias de engenharia

Objetivos:
¿ Introduzir aos calouros experimentos que eles terão apenas após algum tempo de curso ¿ Diminuir a 
vazão através de uma interação inicial com o futuro do curso

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Na disciplina de Introdução a Engenharia de Alimentos será realizada aulas práticas referentes ao curso 
visando diminuir a evasão do mesmo.

Quais os resultados que se espera da atividade?
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Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os alunos participem da realização das aulas práticas e se interessem mais pelo curso, a fim 
de reduzir a evasão existente nos primeiros períodos do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação é feita pelo cumprimento das metas desde o planejamento e execução da atividade. Ao final da 
atividade é realizada avaliação coletiva em reunião onde todos falam os pontos positivos e negativos 
durante o desenvolvimento da atividade.

Atividade - APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Um ponto positivo da atividade foi a banca ser composta por mestrandos e doutorandos da Escola de 
Agronomia, pois os mesmos possuem uma visão mais ampla, elucidando os principais erros que cometidos 
durante a apresentação, além de destacar pontos positivos que poderão ser utilizados ao longo da graduação.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 01/03/2017 30/11/2017

Descrição/Justificativa:
Durante a graduação os alunos são instigados a estarem apresentando trabalhos e pesquisas em disciplinas 
do próprio curso ou congressos, visto que muitos ainda possuem dificuldade em relação de como expor o 
assunto a ser exibido sentiu-se a necessidade de acrescentar essa atividade para os membros do grupo, para 
que possam melhorar seu desempenho durante as apresentações.

Objetivos:
¿ Melhorar o desempenho dos membros do grupo em apresentações orais.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A atividade é realizada por meio de apresentações, com auxilio de recursos áudio visuais, onde o grupo 
será dividido em duplas ou trios e os mesmos escolherão os artigos dos quais desejam repassar para os 
demais membros.Os demais membros do grupo juntamente com uma banca avaliadora, composta por 
mestrandos ou doutorandos da Escola de Agronomia, avaliaram a dupla/trio que está apresentando.

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 do grupo alcance uma maior desempenho durante suas apresentações.
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Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Feedback em reuniões administrativas; Feedback com os participantes do evento.

Atividade - Projeto Despertando seus Sonhos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Os alunos obtiveram boa demonstração sobre as áreas de atuação dos cursos oferecidos, também houve boa 
participação dos alunos, sendo perceptível o interesse em saber mais a fundo sobre a universidade. Foi 
evidenciado que a participação dos PET pode sim despertar sonhos/desejos entre os alunos, assim a 
atividade realizada é suma importância, sendo possível ingressar em uma universidade pública.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
150 16/10/2017 23/11/2017

Descrição/Justificativa:
O Programa de Educação Tutorial de Engenharia de Alimentos (PET EngAli) realizou uma visita no CEPI 
Presidente Castello Branco no mês de novembro de 2017.O público alvo do projeto são alunos do ensino 
médio da escola de rede pública de Goiânia-GO. O evento tem por objetivo despertar nos estudantes o 
interesse em cursar o ensino superior e auxiliar nas escolhas que farão para seu futuro visando assim 
¿despertar seus sonhos¿, por meio de exposições e esclarecimentos sobre os cursos oferecidos pela 
Universidade Federal de Goiás (UFG) dos quais os grupos PET¿s, campus Goiânia, Biologia, Enfermagem, 
Engenharias, Geografia, Matemática e Nutrição participam.

Objetivos:
¿ Despertar nos estudantes o interesse em cursar o ensino superior; ¿ Despertar a escolha de curso que 
farão; ¿ Integração entre os PET da Universidade Federal de Goiás.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A primeira edição contou com a participação dos grupos Pet's campus Goiânia, Biologia, Enfermagem, 
Engenharia de Alimentos, Engenharia Conexões de Saberes e Geografia. Os grupos convidados usaram 
materiais de fácil entendimento, para que os alunos compreendessem sobre os cursos de Ciências 
Biológicas, Enfermagem, Engenharia de Alimentos, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, 
Engenharia Mecânica e Geografia. Utilizando experimentos específico de cada curso, também foi 
disponível cartilhas sobre o acesso a 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 bom entendimento sobre as atividades que serão desenvolvidas, e auxiliar no esclarecimento de 
possíveis dúvidas sobre os cursos expostos, bem como repassar a importância de ingressar no ensino 
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superior, e consequentemente a interação entre os grupos PET¿s participantes da atividade.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Verificar através da reação e pareceres dos envolvidos no projeto (escolas, diretores, petianos, estudantes) e 
posteriormente o feedback do grupo.

Atividade - Curso com produtores familiares para exposição na 
feira Agro Centro-Oeste Familiar 2017

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Obteve-se boa aceitação dos agricultores de Piranhas e Iporá quanto aos temas expostos e cartilhas 
distribuídas sobre rapadura, queijo minas frescal e farinha de mandioca, além de uma ótima interação e 
dinâmica, visto que os agricultores expuseram suas dúvidas e dificuldades em seus processamentos e 
posteriormente, foram sanadas com a explicação dos alunos. Durante a feira foi possível perceber que os 
mesmo colocaram em pratica o que foi aprendido no curso ministrado e alguns NEDET desenvolveram 
rótulos padronizados que possibilitou o preenchimento daquilo que comportava o produto. Como por 
exemplo, o produto foi produzido no Território médio do Araguaia, se o mesmo contem glúten ou leite, 
esse quadro no rótulo seria marcado, assim como a data de produção e validade preenchida.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
100 18/01/2017 17/03/2017

Descrição/Justificativa:
O curso de noções de boas práticas de fabricação, embalagens e rotulagem para a agricultura familiar visa 
agregar conhecimento específico aos agricultores para aumentar a qualidade dos seus produtos e elucidar as 
duvidas que os mesmo apresentassem a respeito da legislação especifica de cada produto. Os produtos 
fabricados nesses NEDET serão expostos durante a feira Agro Centro-Oeste Familiar 2017, realizada no 
Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás - UFG. A necessidade de cada NEDET foi 
comunicada a organização da feira que posteriormente realizou a distribuição dos temas entre os grupos 
participantes, sendo assim o grupo PET ficou responsável pelos temas: mandioca, queijo minas frescal e 
rapadura.

Objetivos:
¿ Agregar conhecimento específico aos agricultores ¿ Apoiar na elaboração do produto segundo a legislação
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão elaboradas cartilhas especificas para a necessidade de cada produtor, nas cidades de encontro (Iporá
e Piranhas), levar conhecimento da área de atuação do engenheiro de alimentos por meio de uma aula
visando à elaboração do produto segundo a legislação, onde fosse possível que esse produtor familiar,
conseguisse levar/adequar seus produtos para comercialização em um supermercado.

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 bom entendimento quanto ao conhecimento exposto com a aula/conversa e material, garantindo 
assim, que os agricultores familiares possam adequar uma embalagem e rotulo unificado para a feira, que 
também atenda as legislações de segurança alimentar

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Serão elaboradas cartilhas especificas para a necessidade de cada produtor, nas cidades de encontro (Iporá 
e Piranhas), levar conhecimento da área de atuação do engenheiro de alimentos por meio de uma aula 
visando à elaboração do produto segundo a legislação, onde fosse possível que esse produtor familiar, 
conseguisse levar/adequar seus produtos para comercialização em um supermercado.

Atividade - Reuniões administrativas

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
As reuniões administrativas são de extrema importância para o bom funcionamento do grupo, tanto sob o 
aspecto das atividades/ações desenvolvidas, quanto para o desenvolvimento dos petianos. Nas reuniões são 
abordados os feedback de ações que aconteceram e o planejamento daquelas que estão por acontecer, além 
de conflitos internos gerados em situações de pressão, onde os petianos são convidados a se posicionar e 
com isso aprender a fazer críticas e também a ouvir as mesmas.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A partir do inicio do semestre letivo é estabelecido um calendário de reuniões ordinárias. Nessas reuniões 
são discutidos o andamento das atividades; feitas avaliações individuais e resolvidas pendências 
individuais. Ainda é discutido o uso do recurso de custeio e manutenção da estrutura física e organizacional 
do grupo.

Objetivos:
Criar e manter um ambiente organizado e produtivo em que haja a participação de todos os membros para o 
crescimento tanto do grupo, quanto pessoal. Avaliação do andamento das atividades e a participação 
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individual dos membros.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Estabelecer o calendário anual de reuniões e cumpri-lo ao longo do ano. Serão nomeados responsáveis por 
diferentes atividades que se encarregam de trazer essa informação aos demais membros do grupo. As 
reuniões serão coordenadas por um membro discente que é denominado Lider. Este é eleito pelos membros 
do grupo a cada seis meses. E nas reuniões os responsáveis por atividades específicas se encarregam de 
trazer os dados destas, e aos demais cabe a avaliação crítica do que é apresentado. O Tutor participa das 
reuniões como membro e interferindo quando necessário para o bom andamento de crescimento individual 
dos discentes e do Grupo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
O bom andamento do grupo e das atividades planejadas e desenvolvidas. Além do aprendizado adquirido 
com a coordenação. O crescimento individual dos discentes no que diz respeito à gestão de equipes; 
crescimento quanto a critica e autocrítica; a interação entre a equipe. O crescimento coletivo dos membros.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação aberta e direta durante as reuniões com criticas autocríticas e sugestões para melhorias 
individuais e coletivas.

Atividade - Recepção Calourosa e Café aos Pais

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Excelente atividade para receber os calouros do curso de Engenharia de Alimentos. Os mesmos se sentem 
"abraçados" pelos veteranos o que diminui a evasão e também agrega os grupos que o curso de Engenharia 
de Alimentos possui. O Calouro já consegue se identificar com algum grupo e se sente mais seguro para 
dar continuidade ao curso. Para os alunos veteranos que participam da atividade o ganho está na 
competência que os mesmo têm de demonstrar as áreas de atuação do curso, além de contribuir para a 
permanência dos novatos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
500 23/01/2017 30/06/2017

Descrição/Justificativa:
Os grupos PET Engenharia de Alimentos, CIPPAL Consultoria Junior, Associação Atlética Acadêmica de 
Engenharia de Alimentos (A.A.A.E.A.) e Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA), 
Grupo de Estudos em Alimentos Orgânicos (GEPOA) e o Grupo de Estudos de Leite e Derivados 
(GELAC), juntamente com a coordenação do curso e diretoria da Escola de Agronomia recepcionam 
calorosamente os novos alunos e apresentam o curso, incentivando-os a participarem das oportunidades 
que a Universidade oferece. Juntamente com os calouros, é realizado um café aos pais e durante o semestre 
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será realizada aula prática na área de Tecnologia de Alimentos com os calouros.

Objetivos:
Acolher e proporcionar aos novos alunos e pais o primeiro contato com a comunidade acadêmica.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Em reunião entre os grupos, será discutido a participação dos mesmos na organização da atividade e 
posteriormente a definição da programação. No primeiro dia de aula, os calouros serão recepcionados na 
Escola de Agronomia pelos membros dos grupos organizadores, kit PET e então encaminhados para um 
café junto com os seus pais. Em sequência, os calouros serão direcionados à sala de aula no Centro de 
Aulas Pequi para uma breve apresentação do curso pela coordenação e pelos grupos. Aos pais, será 
apresentado o setor de Engenharia de Alimentos. O momento de descontração será feito com dinâmicas 
para a integração e apresentação dos calouros e em seguida será oferecido um almoço. Na disciplina de 
Introdução a Engenharia de Alimentos serão realizadas aulas praticas referentes ao curso.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que os calouros sejam recepcionados e sintam-se mais próximos do curso de Engenharia de 
Alimentos e de seus veteranos, além de despertar nos mesmos o interesse em participar dos 
programas/grupos existentes na Universidade, contribuindo com a redução da evasão nos primeiros 
períodos do curso.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação é feita pelo cumprimento das metas desde o planejamento e execução da atividade. Ao final da 
atividade é realizada avaliação coletiva em reunião onde todos falam os pontos positivos e negativos 
durante o desenvolvimento da atividade.

Atividade - Processo Seletivo de novos membros do grupo PET 
Engenharia de Alimentos

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
Foram realizados 2 processos seletivos para entrada de novos membros para o grupo. Os processos foram 
conduzidos com a Elaboração e publicação do edital; Aprovação do edital no Comitê Local de 
Acompanhamento e Avaliação (CLAA ¿ UFG); Divulgação do processo seletivo no site do PET 
Engenharia de Alimentos (https://pet.agro.ufg.br/), e junto aos alunos do curso Engenharia de Alimentos 
por meio de cartazes, redes sociais e ainda anúncios de forma oral, salas de aulas e em murais da Escola de 
Agronomia da UFG; Avaliação e análise dos currículos e extrato acadêmico; Avaliação da capacidade de 
expressão oral e falar em público, realização da entrevista individual e dinâmica em grupo. Foi montada 
uma banca avaliadora com 3 (três) petianos e tutora do grupo PET EngAli; e, um petiano e um tutor de 
outro grupo PET ¿ UFG. A atividade foi de grande sucesso para o grupo com o envolvimento de todos os 
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petianos na organização e também na inclusão de novos membros muito bem selecionados e interessados.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
600 23/01/2017 10/04/2017

Descrição/Justificativa:
Manter o grupo com o número mínimo de membros 12 é fundamental para o bom andamento das 
atividades e cumprimento das normas. O processo seletivo é um processo que inicia com a divulgação e 
encerra com a avaliação de cada candidato e inclusão como membro do grupo.

Objetivos:
Selecionar novos membros para o Grupo.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Serão abertas inscrições para os interessados após aprovação do edital de seleção pelo Comitê Local de 
Avaliação e Acompanhamento (CLAA), em que constará o detalhamento do cronograma e metodologia 
utilizada para seleção dos novos integrantes e cadastro reserva.

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:
Seleção de membros comprometidos com o Grupo e com a Educação Tutorial.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Na reunião administrativa será discutido o andamento do processo seletivo com críticas e autocríticas e 
sugestões de melhoria para o próximo processo.

Atividade - Maratona da Escola de Agronomia UFG

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A maratona contou com a participação de graduandos de diferentes grupos de estudo da Escola de 
Agronomia da UFG. O evento foi realizado em duas partes: uma competição acadêmica entre os discentes 
e um dia de competições esportivas e de lazer. Na competição acadêmica cada grupo teve um espaço 
destinado à exposição de seus projetos e apresentação das suas atividades, e tal apresentação foi avaliada 
por diversos critérios de acordo com o edital. Quanto à competição esportiva, foram realizadas as seguintes 
modalidades: queimada, corrida do saco, corrida do ovo. Foi excelente a participação dos grupos de estudo 
na atividade, o que mostrou ser possível o desenvolvimento de trabalhos em conjunto, pois cada grupo 
conheceu um pouco das pesquisas dos demais grupos participantes.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
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1000 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
A Maratona da Escola de Agronomia é um evento realizado pelo grupo PET- Engenharia de Alimentos em 
parceria com o Centro Acadêmico, que visa integrar e estimular a criatividade dos alunos dos cursos da 
Escola de Agronomia, além de divulgar os cursos aos estudantes e professores da UFG.

Objetivos:
Integrar e estimular a criatividade dos alunos; Estimular a apresentação de trabalhos; Integração entre os 
graduandos, pós-graduandos e professores.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
A maratona contará com a participação de graduandos e pós-graduandos da Escola de Agronomia da UFG, 
sendo elas: os núcleos de estudo, empresa Júnior, PET e Centro Acadêmico. O evento será realizado em 
duas partes: uma competição acadêmica entre os discentes e um dia de competições esportivas e de lazer. 
Na competição acadêmica cada grupo terá um espaço destinado à exposição de seus projetos e 
apresentação das suas atividades, sendo esta avaliada por um comitê. Quanto à competição esportiva, além 
da presença dos integrantes dos grupos, as competições esportivas serão abertas aos demais estudantes de 
Escola de Agronomia e e terá as seguintes modalidades: queimada, corrida do saco, torta na cara, corrida 
do ovo entre outros.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação, para a 
sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se promover a integração entre os núcleos de estudo da Escola de Agronomia, entre alunos e 
professores, assim como, o conhecimento da área de atuação de cada núcleo e de seus trabalhos realizados. 
Troca de experiências entre os estudantes. Melhoria da sociabilidade dos alunos. Complementar a 
formação acadêmica quanto à apresentação de trabalhos e possíveis publicações.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A Maratona da Escola de Agronomia será avaliada desde a apresentação de trabalho até a competição 
esportiva seguindo critérios descritos no edital. Realização de feed back para avaliação da participação dos 
núcleos de estudo e da produtividade do evento.

Atividade - Integração Solidária

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A Atividade foi realizada no Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser (IBBIS), situado no 
município de Goiânia-GO. O público alvo foram mulheres cadastradas no programa do IBBIS. Os 
participantes do grupo Pet Engenharia de Alimentos ministraram um curso (parte teórica e prática), onde 
foi compartilhado conhecimentos sobre segurança dos alimentos e uma orientação a respeito da produção, 
manipulação adequada e aproveitamento de resíduos de alimentos. Foram elaboradas duas formulações 
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diferentes com aproveitamento de resíduos de alimentos, sendo uma delas com casca de banana e outra
com pequenas porções de vegetais que comumente são destinadas ao descarte. Ao final das partes teórica e 
prática foi aplicada uma pesquisa de avaliação para compreender o grau de satisfação com a atividade 
realizada. Verificou-se que o curso teve grande aceitação pela mulheres participantes. Essa ação de 
extensão trouxe para o grupo o sentimento de valorização da teoria aprendida na sala de aula durante o 
curso de graduação e também o desenvolvimento do lado social que todo cidadão deve ter.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
Essa atividade visa levar experiências as famílias, visando agregar possibilidades de ganho de renda extra e 
acima de tudo obter melhores hábitos na manipulação de alimentos. Em parceria com outros grupos PET, 
será realizado uma palestra/aula demonstrativa com intuito de levar o conhecimento da área de saúde e 
incluir uma visão crítica a respeito do desperdício de certos alimentos.

Objetivos:
Promover conhecimento para as famílias. Buscar alternativas para melhoria na qualificação profissional 
dos ouvintes. Troca de experiências e desenvolvimento da cidadania para os integrantes dos grupos.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será ministrada uma palestra/aula, em que cada grupo levará determinado conhecimento específico do seu 
curso para ser repassada 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 uma maior integração entre os grupos PET e da comunidade com a Universidade. Espera-se 
também a distribuição do conhecimento com as famílias carentes.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
Crítica e autocrítica sobre a participação coletiva entre os PET-UFG no projeto. Sugestões para 
melhoramento do tema abordado. Feedback em reuniões administrativas.

Atividade - II Workshop da Engenharia de Alimentos UFG

Avaliação:
Plenamente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
O tema central do evento foi ¿Formação Técnica, Gerencial e Empreendedora¿. O evento foi organizado 
em três dias, sendo nos dois primeiros, palestras de temas gerais na área de Engenharia de Alimentos e 
apresentação de trabalhos realizados pelos inscritos nas áreas de ciências extas e ciências agrárias. No 
ultimo dia os participantes realizaram minicursos e visitas técnicas. O evento contou com um total de seis 
palestras, dois momentos para apresentação de trabalhos, seis minicursos e 3 visitas técnicas. Os grupos 

Ministério da Educação
Relatório de Atividades 2017

ADRIANA REGIA MARQUES DE SOUZA 29/01/2018 20:54:20 - Página 24 de 27



organizadores, foram assim distribuídos: CIPPAL ¿ Alimentação dos participantes; CAENA ¿
Infraestrutura; PET Engenharia de Alimentos ¿ Programação e inscrição do evento; GEPOA- comissão 
cientifica. A realização do II Workshop é se extrema importância para os petianos pois envolve a 
organização de eventos com toda sua responsabilidade, além da integração com os demais grupos 
existentes no curso, e consegue atualizar os alunos com temas muito discutidos na área de alimentos. Tudo 
isso contribui com a diminuição da evasão do curso de Engenharia de Alimentos.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
900 23/01/2017 30/09/2017

Descrição/Justificativa:
Em parceria com CIPPAL Consultoria Junior, Associação Atlética Acadêmica de Engenharia de Alimentos 
(A.A.A.E.A) , Centro Acadêmico de Engenharia de Alimentos (CAENA), Grupo de Estudos em Alimentos 
Orgânicos (GEPOA) e o Grupo de Estudos em Leite e Derivados (GELAC), serão realizados dois dias de 
palestras e minicursos, com temas específicos e uma festa de encerramento. Essa atividade visa trazer 
experiências de quem está no mercado para discutir com os estudantes oferecendo uma nova visão e com 
isso o estimulando em seus estudos.

Objetivos:
Promover troca de conhecimentos e integração entre estudantes e profissionais estabelecidos; Difusão de 
conhecimento entre os participantes; Promover contato direto com profissionais da área.

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O evento contará com uma abertura, seguida de duas palestras de temas gerais na área de Engenharia de 
Alimentos. Dando sequência, os participantes serão divididos de acordo com o tema de minicurso 
escolhido pelos mesmos, para palestras e atividades práticas. Cada função será distribuída por grupos 
organizadores.

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 grande troca de experiências entre os estudantes e os palestrantes. Melhoria do desempenho 
acadêmico dos alunos. Promover a aproximação dos estudantes com o mercado de trabalho. Complementar 
a formação acadêmica quanto aos temas não abordados em sala de aula. Contribuição para melhoria e 
adequação do curso a realidade da área.

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será realizada pelo numero de participantes inscritos e presentes e feedback dos mesmos. 
Avaliação coletiva e individual durante as reuniões administrativas.
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Parcialmente desenvolvido

Atividade - Pesquisas

Avaliação:
Parcialmente desenvolvido

Relate os aspectos / Avaliação Atividade:
A pesquisa com Frutos do Cerrado e o Desenvolvimento de novos Produtos teve uma grande aceitação, 
principalmente na produção de pirulito de jatobá. O pirulito foi produzido a partir da polpa farinácea dos 
frutos da árvore do jatobá, e sua a aceitação por consumidores foi realizada por meio de testes sensoriais. 
Os resultados indicaram que houve aceitação para o pirulito. A pesquisa de Degradação de Biofilme com 
Soro de Leite não foi finalizada em função da dificuldade de utilização dos laboratórios do curso de 
Engenharia de Alimentos, visto que um grande número de alunos, da graduação, usou o mesmo, para o 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o que ocasionava a reserva dos laboratórios e a dificuldade de 
realizar as amostras. A pesquisa não foi finalizada, porém a parte da formulação do biofilme foi cumprida, 
etapa essa muito importante para o andamento da pesquisa. A pesquisa sobre o desenvolvimento de uma 
máquina para melhora ro rendimento de extração de fécula de mandioca não foi finalizada em função da 
falta de custeio. Era necessário um investimento em peças e com a fauta do mesmo, não conseguimos 
encerrar.

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
1000 23/01/2017 31/12/2017

Descrição/Justificativa:
O soro do leite é um subproduto produzido com abundância em laticínios, que vem sendo utilizado para 
elaboração de embalagens biodegradáveis. Estudar a degradação desta embalagem, avaliando o tempo de 
exposição no meio ambiente, verificando a vida útil das mesmas e o impacto ambiental.Desenvolvimento 
de novos produtos com frutos do cerrado. Durante a Feira Agro Centro-Oeste de 2015 surgiu-se a 
necessidade da elaboração de uma máquina de extrair fécula de mandioca para auxiliar uma pequena 
produtora de polvilho que apresentava um grande desgaste físico ao realizar essa atividade. Diante do 
apresentado, para melhorar a qualidade do seu produto poupando tempo e mão de obra, tem sido 
desenvolvido uma máquina de baixo custo que possa otimizar o processo de extração de fécula de 
mandioca.

Objetivos:
Estudar e analisar a degradação de embalagem a partir do soro proteico do leite. Desenvolver um novo 
produto que possua características aceitáveis pela população e futura comercialização. O intuito da 
máquina é potencializar a produção de polvilho, melhorar seu rendimento e extração.
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Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Será feita a revisão de literatura para encontrar as bases cientificas e técnicas para o desenvolvimento da
pesquisa. Identificar os materiais necessários e desenvolver as pesquisas.

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 contribua para o aprendizado dos integrantes do grupo. Melhorar capacidade técnica-
científica dos membros do PET

Qual será a metodologia de avaliação da atividade pelo grupo:
A avaliação será feita com finalização das atividades e durante o desenvolvimento serão realizadas 
discussões avaliativas para apoiar a equipe que estiver desenvolvendo as pesquisas.
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