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Com o isolamento social, muitas pessoas tiveram maior
facilidade em participar de eventos (online ou remoto).
Pensando nisso, o PET EngAli criou o PET Cursos Online, que é
uma atividade de Extensão em parceria com a atividade
“Cursos Online em Ciência e Tecnologia de Alimentos”
coordenado pela professora Dra. Miriam  Fontes Araújo Silveira
da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás. A
finalidade de se realizar um curso totalmente online foi auxiliar
tanto os discentes do curso de Engenharia de Alimentos,
quanto a sociedade, bem como permitir conhecimento de
qualidade, gratuito e de fácil acesso. O curso até o momento
contou com 7 edições , atingindo aproximandamente 1000
pessoas de 60 instituições de ensino do país, e tiveram a
participação dos docentes Dr. Washington  Azevêdo da Silva e
Dr.  Cleube  Andrade  Boari,  Dra.  Brígida  Monteiro  Vilas  Boas, 
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Confira nesta edição:
PET Cursos Online

Figura 3. Prof. Washington Azevêdo
ministrando curso de Embalagens.

Dra. Lucidarce Martins da Matta e a Doutoranda Rafaela Teixeira Rodrigues do Vale Costa das
instituições UFSJ e UFVJM, IFSULDEMINAS e UFG. A previsão é que mais edições a respeito dessa área
tão vasta da ciência e tecnologia de alimentos sejam realizadas ainda este ano, mais precisamente no
segundo semestre de 2021.

Figura 1. Divulgação - PET Cursos 
 no instagram da @petengali_ufg

Figura 2. Divulgação - PET Cursos 
 no instagram da @petengali_ufg



Conheça os Coordenadores da EA

Rommel Bernardes da Costa
Coordenador do Curso de

Agronomia
3521-1540 

Nori Paulo Griebeler
Coordenador de Estágio:

Agronomia
estagioagronomia.agro@ufg.br

 

Patrícia Pinheiro da Cunha 
Coordenadora de TCC 1:

Agronomia

Gislene Auxiliadora Ferreira
Coordenadora de TCC 1:

Agronomia
 

Rita Marina Devós Ganga 
Coordenadora de TCC 2:

Agronomia 

Patrícia Guimarães Santos
Melo

Coordenadora de TCC 2:
Agronomia

 

Francielo Vendruscolo
Coordenador do Curso de 
Engenharia de Alimentos

3521-1660 

 Fernanda Salamoni Becker
Coordenadora de Estágio/TCC:

Engenharia de Alimentos
estagioalimentos.agro@ufg.br 

Érico de Campos Dianese
Coordenador do Curso de

Engenharia Florestal
3521-1606 / 3521-1549

Sybelle Barreira
Coordenadora de Estágio:

Engenharia Florestal
estagioflorestal.agro@ufg.br

Fábio Venturoli
Coordenador de TCC:
Engenharia Florestal

 

Francis Lee Ribeiro 
Coordenadora de Pesquisa

Jaqueline Magalhães Pereira 
Vice-Coordenadora de

Pesquisa

Marcela Pedroso Mendes
Resende 

Coordenadora da CAE
 

Adriana Régia Marques de
Souza

Vice-Coordenadora da CAE
 

Adriana Teramoto 
Coordenadora de Monitoria
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Fonte: Escola de Agronomia | Coordenações
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Calendário Acadêmico 

 No dia 07 de Maio, em reunião
remota, o Conselho Universitário
(Consuni) da UFG aprovou as datas do
Calendário Acadêmico para o ano
letivo de 2021. O primeiro semestre de
2021 será realizado entre os dias 26
de julho e 11 de novembro e as aulas
do segundo semestre de 2021
ocorrerão entre os dias 06 de
dezembro de 2021 e 24 de abril de
2022. O recesso acadêmico será de 24
de dezembro de 2021 a 15 de janeiro
de 2022.
O período de recesso proposto pela
Comissão do  Calendário  Acadêmico
foi  alterado  após  sugestão  da  Escola   

de Engenharia Civil e Ambiental, que
foi aprovada pelos conselheiros. Antes
da aprovação das datas, eles também
discutiram a quantidade de dias
letivos, optando pelo total de 90 dias
por semestre. O pró-reitor adjunto de
Graduação da UFG, Israel Elias
Trindade, explicou que esse
enxugamento é possível devido à lei nº
14.040, que dispensa as instituições da
obrigatoriedade do cumprimento de
100 dias semestrais enquanto durar a
emergência em saúde. Abaixo a
postagem feita pela UFG em seu
instagram oficial. Abaixo a postagem
feita pela UFG em seu instagram oficial.

Figura 4. Postagem do calendário acadêmico
 no instagram da @ufg_oficial



E-mail: petengali@gmail.com
Instagram: @petengali_ufg

Mais informações sobre o Informativo da EA:
Facebook: PetEngali Engenharia de Alimentos

II Webinar de Ciência e
Tecnologia de Alimentos

 O Webinar de Ciência e Tecnologia de
Alimentos (WCTA) é um evento que tem
como objetivo promover, por meio de
palestras e oficinas, uma interação entre
os estudantes, professores e profissionais
ligados à produção de alimentos, a fim de
possibilitar a troca de experiências e
conhecimentos entre os participantes. No
ano de 2020 o Programa de Educação
Tutorial - Engenharia de Alimentos da UFG
se reinventou, transformando o famoso
Workshop da Engenharia de Alimentos no
Webinar de Ciência e Tecnologia de
Alimentos (WCTA), o evento contou com
mais de 1000 participantes de todo o país. 
 

O que achou desta
edição? Deixe seu
Feedback através do
QR Code ao lado:
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No ano de 2021 não poderia ser diferente!
O 2° Webinar de Ciência e Tecnologia de
Alimentos e 6° Workshop Engenharia de
Alimentos tem como tema: “Engenharia de
Alimentos: Matéria prima, indústria e
inovação” e vai ocorrer nos dias 27 e 28 de
Julho de 2021. 
      O evento contará com diversas
palestras e oficinas em ambos os dias com
temas bastante interessantes e
diversificados. E tudo isso de modo online
e gratuito! Não perca a oportunidade de
curtir este evento incrível, já anotem aí que
as inscrições já estão abertas e vão até dia
21/07, corre pra garantir sua vaga!!

Figura 5. Formação do 2° Webinar. Figura 6. Divulgação da 
data do evento.


