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Considerações finais:
O ano de 2020 foi extremamente atípico em razão da pandemia de Covid 19 e por essa razão foi
necessário o desenvolvimento de alternativas para o cumprimento das atividades planejadas. Em
razão da experiência desse ano, para as atividades de 2021, com a incerteza de retorno às ações
presenciais, o planejamento do grupo foi pensado de forma que as atividades sejam cumpridas tanto
de forma remota quanto presencial. Adaptações são itens de grande importância para que tudo se
desenvolva da melhor maneira possível e seja possível um contato com o público para o
desenvolvimento de projetos de extensão, com os discentes para as atividades de ensino e
trabalhando as pesquisas de maneira diferente. Com a adequação as atividades remotas,
obrigatórias no ano de 2020, novas ideias surgiram dentro do PET Engenharia de Alimentos e as
mesmas foram colocadas em prática, fazendo com que o grupo pudesse pensar o planejamento de
2021 com mais conhecimento e experiência a partir do que viveu no ano anterior.

Resultados gerais:
A expectativa de um bom ano para 2021 é baseada nas experiências vividas anteriormente pelo
grupo, bem como pela renovação que se deu, com a entrada de novos petianos, o que trás para todos
os membros novas ideias e estímulo para as atividades, além de parcerias já firmadas com outras
Instituições de Ensino e outros grupos PET¿s de diferentes áreas e locais do país. Desta forma, o
alcance dos benefícios do Programa de Educação Tutorial da Engenharia de Alimentos vão além dos
muros da Universidade Federal de Goiás, demonstrando a sociedade o que os petianos são capazes
de desenvolver, e também transformando as vidas dos mesmos, oportunizando novas experiências e
capacitando a todos para se tornarem melhores profissionais.

Atividade - Ciência em Casa

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



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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
O Ciência em Casa será realizado por meio da publicação de vídeos pelo grupo, sobre temas que
envolvem situações rotineiras observadas nos alimentos. Os vídeos serão desenvolvidos de forma
didática para que todas as pessoas possam compreender a ciência dos alimentos e posteriormente
serão divulgados nas redes sociais do grupo (Instagram, Site e Youtube). Os petianos participantes
dos vídeos estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Espera-se que essa atividade tenha o maior alcance possível, contribuindo assim com o crescimento
da sociedade ao transmitir conhecimento relacionado à ciência dos alimentos. É esperado que a
divulgação nas redes sociais permita uma interação com a comunidade externa que os membros do
grupo não conseguem ter contato direto, bem como auxilie para que um maior número de pessoas
conheça o trabalho do Programa de Educação Tutorial. Além disso, almeja-se que o Ciência em Casa
contribua para que os petianos e alunos do curso fixem conteúdos importantes que são abordados
durante a graduação. Espera-se que essa atividade alcance o maior número de pessoas possível,
contribuindo assim com o crescimento da sociedade ao transmitir conhecimentos sobre o mundo da
ciência e tecnologia de alimentos. Para os petianos que elaboram os vídeos é um momento de
revisão das teorias aprendidas em sala de aula, além do desenvolvimento da abordagem que deve
ser pensada para alcançar a população que não tem conhecimento técnico. Desta maneira, além de
divulgar as ações do PET, da UFG e do MEC, também é percebido uma aproximação da sociedade
com o meio acadêmico. Em todos os vídeos publicados, os petianos estarão vestindo o uniforme do
grupo para facilitar a identificação do PET.

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

Atividade - Redes Sociais

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



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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Reuniões Administrativas

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

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



decisões é extremamente necessário para o crescimento do Programa Educação Tutorial.

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Apresentação de artigos

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

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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Reunião de Avaliação

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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



Atividade - Integra PET

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Com a realização dessa atividade espera-se a troca de saberes entre o petiano e a sociedade, para a
emancipação e empoderamento dos sujeitos. Assim como, promover a compreensão da diversidade
dentro da universidade, evitando dessa forma, exclusões, e por consequência, a discriminação. Para
a sociedade espera-se maior conscientização sobre as temáticas abordadas e contribuir com a defesa
e promoção dos direitos humanos. Além de divulgar o Programa de Educação Tutorial (PET), para a
sociedade em geral.

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

Atividade - Jogos para Engenharia

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

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



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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Calourosa

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

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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
Os petianos, devidamente uniformizados, além de acompanhar os novos discentes no momento da
realização de sua matrícula com informações sobre a universidade e o curso, também irão realizar
na primeira semana de aula uma recepção aos calouros do curso, dessa forma será apresentado um
pouco sobre o curso da Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Goiás e suas
oportunidades extracurriculares. Ademais serão realizadas atividades na disciplina de Introdução a
Engenharia de Alimentos, como forma da integração dos petianos com os alunos e também como
meio de difundir mais informações sobre a tecnologia de alimentos na prática.



Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - II Webinar de Ciência e Tecnologia de Alimentos

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

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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):
As palestras serão ministradas em plataformas online sobre temas relevantes na área de ciências e
tecnologia de alimentos (rotulagem, inovações, engenharia, entre outros), com profissionais ou
representantes da área, convidados em parcerias com outras instituições de ensino. Além disso, o
feedback de participação conta com sugestões de temas dos participantes que possa ser utilizado em
edições posteriores, aumentando a interação com os participantes. Os petianos irão compor a
comissão organizadora do evento e todos estarão uniformizados.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Através do evento, os participantes irão agregar mais conhecimento do curso, explorando possíveis
áreas a seguir, desenvolvendo mais comprometimento com o curso, aprimorando habilidades e
estabelecer relacionamentos interpessoais, oportunidade única de muito conhecimento e sabedoria
diminuindo assim a evasão do curso. Para a sociedade externa, oportuniza maior conhecimentos da
área de tecnologia de alimentos, além disso, conhecer sobre o curso de Engenharia de Alimentos, o
Programa de Educação Tutorial (PET) além da própria universidade (UFG). Como é um evento



gratuito trará a oportunidade de aproximar mais aqueles não conseguiram ingressar na universidade
e pessoas de baixa renda o acesso às informações.

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

Atividade - Ciclo de Oficinas

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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



Atividade - Espaço das Profissões

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - PET Cursos

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

Descrição/Justificativa:
O PET Cursos é uma atividade que visa ampliar o conhecimento tanto dos discentes quanto dos



petianos sobre a ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. A atividade surgiu no momento de
isolamento social, que visava trazer o conhecimento sobre as ciências de alimentos de diversos
lugares de maneira remota. Atividades virtuais se mostraram importantes na difusão do
conhecimento, pois além de profissionais externos, às atividades onlines alcançam público de todas
regiões do país.

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

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

Carga Horária Data Início da Atividade Data Fim da Atividade
2000 01/02/2021 10/12/2021

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

Objetivos:



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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Cursos de Extensão em Processamento de
Alimentos - CEPA

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

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

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

Como a atividade será realizada? (Metodologia):



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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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

Atividade - Processo Seletivo

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

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

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

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



melhor distinção dos mesmos entre os presentes.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc:
Permitir que novos alunos participem do Programa de Educação Tutorial Engenharia de Alimentos,
contribuindo com o grupo nas atividades realizadas e ideias para novas a serem produzidas. Além do
desenvolvimento dos alunos em um programa extracurricular, com aprendizados diversos voltados
para ensino, pesquisa e extensão.

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

Atividade - Projeto de Auxílio Social - PAS

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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



Com a realização da atividade, espera-se de forma solidária contribuir com os estudantes da Escola
de Agronomia que vivem com stress, ansiedade e depressão na vida acadêmica. E, nesse sentido,
contribuir para atenuar expectativas e medos, raivas e insatisfações, além de possibilitar maior
tolerância e cuidado consigo e com outro, podendo assim, contribuir para redução das taxas de
adoecimento na universidade e melhorar a qualidade de vida.

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

Atividade - Pesquisas

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

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

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

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

Quais os resultados que se espera da atividade?

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

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


